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«Μακροπρόθεσμα ή συμμετοχή μας (στην ΕΟΚ), 
θά έξαρτηθεϊ άπό τή δυνατότητα νά έξασφαλίσουμε 
τήν αύτοόύναμη οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη 
γιά τή χώρα μας καί νά διαμορφωθεί μιά άλλη 
κοινότητα -  ή κοινότητα τών λαών καί δχι των 
μονοπωλίων».

Μέ τή διαπίστωση αυτή ό ’ Ανδρέας Παπαν- 
δρέου έπισημοποίησε στό Συνέδριο τοΟ ΠΑΣΟΚ 
τή μεταστροφή τών θέσεων τοϋ κόμματός του 
σχετικά μέ τήν ΕΟΚ: ’Από τίς θέσεις πού μιλούν 
γιά «άπώλεια τού έθνικοΰ έλέγχου» καί ύπαγωγή 
στό «ΟΙκονομικό Διευθυντήριο τών Βρυξελλών» 
(1), σέ μιά προβληματική πού θεωρεί τήν ΕΟΚ 
«νέο πεδίο πάλης» καί συγκλίνει μέ τίς πάγιες 
θέσεις τού ΚΚΕ έσ. γιά τήν ένταξη.

Ά πό τίς δυνάμεις πού άντιτάχθηκαν στήν 
ένταξη τό ΚΚΕ είναι τό μόνο κόμμα πού φαίνεται 
νά έμμένει στίς παλιότερες θέσεις του.

Ό μως τά φαινόμενα άπατοΰν. Πίσω άπό τή 
σταθερή βιτρίνα τού « Ό χ ι στήν ΕΟΚ», μπορού
με νά παρακολουθήσουμε μιά έξίσου σημαντική 
μεταστροφή τών έκτιμήσεων τού ΚΚΕ γιά τήν 
ΕΟΚ. Α ξίζει λοιπόν νά έπιχειρήσουμε μιά 
άναδρομή στίς θέσεις τής Αριστερός, άπό τήν 
έποχή πού τέθηκε γιά πρώτη φορά θέμα σύνδεσης 
τής χώρας μας μέ τήν ΕΟΚ.

Άπό τήν «καταστροφή 
τής οικονομίας μας», 

στήν «όλόπλευρη έξάρτηση»

Ό ταν τέθηκε γιά πρώτη φορά θέμα σύνδεσης 
τής 'Ελλάδας μέ τήν ΕΟΚ, ή παραδοσιακή 
Αριστερά πίστεψε ότι είχε φθάσει ή ώρα τής 
καταστροφής γιά τήν έλληνική οικονομία. Στήν 
άνακοίνωση τής Διοικούσας Επιτροπής τής 
ΕΔΑ, πού δημοσιεύθηκε στήν «Αύγή» στίς 
1/8/1959 διαβάζουμε: « 'Επιθυμία καί Επιδίωξη 
τών συνεταίρων μας στήν 'Αγορά είναι νά παραμεί- 
νει ή 'Ελλάδα χώρα καθυστερημένη άγροτική, πηγή 
πρώτων υλών καί άγορά γιά τά βιομηχανικά τους 
προϊόντα... Γιά τήν καθυστερημένη καί δασμοβίω- 
τη βιομηχανία μας,... σημαίνει άδυναμία έπιβίωσης 
κατά 75% περσιου». Τρεις μέρες προηγούμενα, 
στίς 29/7/1959, ή «Αύγή» έγραφε: «Μέ τό 
άνοιγμα τών συνόρων μας ατούς κολοσσούς αύ- 
τούς, ή τύχη τής έλληνικής βιομηχανίας καί τοϋ 
έλληνικοΰ έμπορίου είναι μαθηματικώς προκαθορι
σμένη. Άπό τόν άνηλεή συναγωνισμό δέν πρόκει
ται νά έπιζήσει καμιά έπιχείρηση. "Οσες δέν άπορ- 
ροφηθοϋν άπό τά τραστ, θά μετατραπούν σέ έξαρ- 
τήματά των, θά Εξοντωθούν».

ΟΙ έξελίξεις ήταν όμως ριζικά διαφορετικές 
άπό τίς προβλέψεις τής Αριστερός. Ά πό τό 
1962 πού έφαρμόστηκε ή συνθήκη Σύνδεσης 
τής Ελλάδας μέ τήν ΕΟΚ, μέχρι τό τέλος τής 
δεκαετίας τού 1970, ό έλληνικός καπιταλισμός 
άναπτύχθηκε μέ πολύ γρηγορότερους ρυθμούς 
ά π 'δ ,τ ι οί δυτικοευρωπαϊκοί καπιταλισμοί, ή 
άπόσταση άνάμεσα στήν έλληνική οικονομία 
καί στίς οίκονομίες τών δυτικοευρωπαϊκών χω
ρών μειώθηκε σημαντικά.

Στό διάστημα 1962-1975 τό ΑΕΠ αύξάνεται 
στήν Ελλάδα μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 6,8%, ένώ 
στήν ΕΟΚ τών 9 μέ 3,8%. Τήν Ιδια περίοδο, ή 
έλληνική βιομηχανική παραγωγή αύξάνεται μέ 
μέσο έτήσιο ρυθμό 9,4%, ένώ ό άντίστοιχος 
ρυθμός αύξησης γιά τήν ΕΟΚ τών 9 ήταν 3,7%. 
Σάν άποτέλεσμα αυτών τών έξελίξεων τό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ τής 'Ελλάδας άπό 1/3 τού εύρω- 
παΐκού τό 1962, φθάνει τό 1974 στό 1/2 τού 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ τής ΕΟΚ τών 9. Μάλιστα 
τό 1975 τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τής 'Ελλάδας 
ξεπερνά έλάχιστα τό άντίστοιχο τής ’Ιρλαν
δίας, πού είναι μέλος τής ΕΟΚ άπό τό 1973. Ή  
πορεία αυτή συνεχίζεται καί στό διάστημα 
1975-1980 παρότι βέβαια οί διαφορές στούς 
ρυθμούς αύξησης τών οίκονομικών μεγεθών

είναι τώρα μικρότερες, σέ σύγκριση μέ τήν 
προηγούμενη περίοδο. Ή  μέση έτήσια αύξηση 
τού ΑΕΠ κατά τήν πενταετία είναι γιά τήν 
'Ελλάδα 4,3%, ένώ γιά τήν ΕΟΚ τών 9 είναι
3,3%.

"Οταν λοιπόν μετά τό 1975 τίθεται θέμα 
ένταξης στήν ΕΟΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολο 
νά ίσχυρισθεϊ κανείς ότι έπίκειται ή καταστρο
φή τής έλληνικής οικονομίας. Ή  διάψευση τού 
καταστροφισμού όδηγει άπ’ τή μιά τήν «άνανε- 
ωτική» Αριστερά νά ταχθεί υπέρ τής ένταξης, 
ένώ άπό τήν άλλη μετασχηματίζει τό πολιτικό 
σκεπτικό τού ΚΚΕ, πρός τό όποιο συγκλίνει 
καί ή έπιχειρηματολογία τού ΠΑΣΟΚ: Σάν 
κύριο άποτέλεσμα τής ένταξης δέν θεωρείται 
πλέον ή καταστροφή τής έλληνικής οικονο
μίας, άλλά ή «όλόπλευρη υποδούλωσή» της στά 
πολυεθνικά μονοπώλια, πού θά συμβαδίζει μέ τό 
βάθαιμα τής έξάρτησης τού έλληνικοΰ κράτους 
άπό τόν άμερικανονατοϊκό ιμπεριαλισμό. (Βλ. 
άνακοίνωση τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ 27.5.79). Είναι ή 
έποχή πού μεσουρανεί τό σύνθημα «ΕΟΚ καί 
ΝΑΤΟ τό ίδιο συνδικάτο». Βέβαια ό καταστρο
φισμός δέν εξαφανίζεται έντελώς, άλλά παραμέ
νει σάν ή δευτερεύουσα πλέον πλευρά τών 
πολιτικών έκτιμήσεων τού ΠΑΣΟΚ καί τού 
ΚΚΕ γιά τήν ΕΟΚ(2).

Άπό τήν «όλόπλευρη έξάρτηση» 
στήν «έπιδείνωση τής οικονομίας» 
καί τήν «ΕΟΚ τών έργαζομένων»

Ή  έναρξη Ισχύος τής συμφωνίας Ένταξης 
τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ σχεδόν συνέπεσε χρο
νικά μέ τήν άνάληψη τής διακυβέρνησης τής 
χώρας άπό τό ΠΑΣΟΚ. Ά πό τήν πρώτη κιόλας 
περίοδο μετά τήν έκλογική του νίκη, τό ΠΑ
ΣΟΚ διατείνεται ότι έγκαινίασε μιά «πολυδιά
στατη έξωτερική πολιτική έθνικής άνεξαρτη- 
σίας» καί ότι άναβάθμισε τό διεθνή ρόλο τής 
χώρας, παρότι βέβαια ή 'Ελλάδα έξακολουθοΰ- 
σε νά έντάσσεται στήν ΕΟΚ. Ό  Ισχυρισμός του 
τό 1979, ότι ή ένταξη άναγκαστικά θά σημαίνει 
«όλόπλευρη έξάρτηση», άποδείχθηκε λοιπόν, 
δυόμισι χρόνια άργότερα, άνυπόστατος, άπό τό 
ίδιο τό ΠΑΣΟΚ.

Τό Ιδιο τό γεγονός, δηλαδή τής έκλογικής 
νίκης τού ΠΑΣΟΚ έβαλε άναγκαστικά στό

περιθώριο τίς θεωρίες γιά τήν «όλόπλευρη έ
ξάρτηση καί ύποδούλωση» τής χώρας άπό τήν 
ΕΟΚ, άνοιξε τό δρόμο γιά τήν υιοθέτηση καί 
άπό τό κυβερνητικό κόμμα τής προβληματικής 
γιά τήν «Εύρώπη τών έργαζομένων» (3). Τώρα 
πλέον ή κριτική στήν ΕΟΚ περιορίζεται στίς 
έπιμέρους άρνητικές έπιπτώσεις άπό τήν έντα
ξη, οί όποιες μπορούν όμως νά άπαμβλυνθοΰν 
μέ βάση τό έλληνικό «μνημόνιο» (4).

Ή  μεταστροφή στίς θέσεις γιά τήν ΕΟΚ 
άφορά όμως έπίσης, καί γιά τούς ίδιους λόγους, 
καί τό ΚΚΕ. Παρά τήν όποια κριτική του, είναι 
άδύνατο γιά τό ΚΚΕ νά ίσχυρισθεϊ ότι μετά τήν 
ένταξη, δηλαδή μετά τό 1981, έπί κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ, «βαθαίνει ή έξάρτηση άπό ξένα κέ
ντρα άποφάσεων». Το άντίθετο μάλιστα συμβαί
νει. Τό ΚΚΕ συχνά έπικροτεϊ τίς άποφάσεις τής 
κυβερνητικής έξωτερικής πολιτικής. Παράλλη
λα, δέν είναι δυνατή καί ή προσφυγή στόν 
«καταστροφισμό» τού παρελθόντος, καθώς τό 
ΚΚΕ έπιζητεϊ, άμεσα, δηλαδή μέσα στήν ΕΟΚ, 
μιά «άλλη οίκονομική πολιτική πρός όφελος 
τών έργαζομένων», καί ζητάει μάλιστα τή συμ
μετοχή του στήν κυβέρνηση.

Έ τσι γίνεται άναγκαϊο καί γιά τό ΚΚΕ νά 
ύποστείλει τίς άναλύσεις γιά τό «βάθαιμα τής 
έξάρτησης» καί νά μεταστραφεί σέ μιά έπιχει- 
ρηματολογία πού κυρίως προβάλλει τήν «έπι
δείνωση τής οίκονομίας» μετά τήν ένταξη. Τό 
αίτημα γιά άποδέσμευση άπό τήν ΕΟΚ άποκτά 
τώρα μιά στρατηγική χροιά, περίπου όπως οί 
βάσεις γιά τό ΠΑΣΟΚ. "Οπως γιά τό ΠΑΣΟΚ 
σοσιαλισμός δέν γίνεται μέ ξένες βάσεις, έτσι 
καί γιά τό ΚΚΕ άντιμονοπωλιακή άλλαγή δέν 
γίνεται μέ ΕΟΚ.

Τό 1979, τό ΚΚΕ υποστήριζε ότι τό 1981, 
όταν θά έμπαινε σέ έφαρμογή ή Ένταξη, ή 
χώρα θά ύποδουλωνόταν στά ξένα κέντρα άπο
φάσεων. Τώρα, τρία χρόνια μετά τήν ένταξη, 
ύποχρεώνεται νά περιοριστεί στή θέση πώς «ή 
ένταξη στήν ΕΟΚ έρχεται νά έπιδεινώαει δλ.α τά 
δεδομένα τής οίκονομίας. νά όζύνει τήν κρίση, νά 
υψώσει άκόμα μεγαλύτερους φραγμούς σέ μιά 
έθνική παραγωγική άνάπτυξη σέ άντιμονοπωλιακή 
κατεύθυνση» (Συνέντευξη τού X. Φλωράκη στά 
«ΝΕΑ», 21/2/84).

Βέβαια ύπάρχει πάντα ή κριτική ότι τό ΠΑ
ΣΟΚ άθέτησε τή δέσμευσή του νά προχωρήσει 
σέ δημοψήφισμα γιά τήν ΕΟΚ. "Ομως καί πάλι
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πρόκειται γιά μιά έπκρανειακή κριτική. Γιατί ή 
ένταξη στήν ΕΟΚ δέν ήταν μιά άπλή κομματική 
έπιλογή (τής Δεξιάς), άλλά μιά μακρόπνοη, 
στρατηγική, έπιλογή καί πορεία τού έλληνικοΰ 
καπιταλισμού καί τού έλληνικοΰ (άστικού) κρά
τους, πού ύπερβαίνει (κι έτσι τελικά καθορίζει) 
τή βούληση τών έκάστοτε κομμάτων τής πλειο- 
ψηφίας. "Οσο, βέβαια, δέν έγγράφεται στόν 
όρίζοντα μιά διαδικασία άνατροπής τών καπιτα
λιστικών σχέσεων έξουσίας.

Ή  έπιδείνωση τής οικονομίας, 
ή ΕΟΚ

καί ή «ΕΟΚ τών έργαζομένων»
Τό 1981, γιά πρώτη φορά άπό τή δεκαετία 

τού ’50, μπήκαμε σέ μιά φάση κατά τήν όποια 
τά οίκονομικά μεγέθη πού έκφράζουν τούς ρυθ
μούς έξέλιξης τής έλληνικής οίκονομίας έπιδει- 
νώνονται τόσο, ώστε νά βρεθούν σέ χαμηλότε
ρο έπίπεδο άπό τά άντίστοιχα μέσα μεγέθη τών 
9 χωρών τής ΕΟΚ. Ό  ρυθμός αύξησης τού 
ΑΕΠ στήν ΕΟΚ τών 9 ήταν —0,4% τό 1981, 
0,6% τό 1982, 0,8% τό 1983, ένώ γιά τό 1984 
άναμένεται μιά αύξηση κατά 2,8%. Γιά τά 
άντίστοιχα χρόνια ο ί ρυθμοί αύξησης τού ΑΕΠ 
στήν Ελλάδα ήταν —0,7% (1981), 0% (1982), 
0,3% (1983) καί πρόβλεψη 1,6% (1984).

Παράλληλα, ή έπιτάχυνση τής κατάργησης 
τών δασμών στίς είσαγωγές όρισμένων προϊό
ντων καί κάποιες προτιμησιακές συμφωνίες πού 
ένεργοποιήθηκαν, έπιδείνωσαν τό έμπορικό Ι
σοζύγιο τής χώρας καί Ιδίως τό έμπορικό Ισοζύ
γιο μέ τήν ΕΟΚ στά άγροτικά προϊόντα.

Φαίνεται λοιπόν ότι ή ένταξη συμπίπτει καί 
ώς ένα βαθμό καθορίζει τήν έπιδείνωση κά
ποιων οίκονομικών μεγεθών. Όμως πρόκειται 
γιά ένα έντελώς άλλης τάξης πρόβλημα άπό 
αύτό πού ύπαινίσσεται τό ΚΚΕ. Ένώ δηλαδή ή 
ένταξη προέκυψε σάν άποτέλεσμα άπό τήν 
ένσωμάτωση τού έλληνικοΰ καπιταλισμού στίς 
διαδικασίες διεθνοποίησης τού Κεφαλαίου στό 
χώρο τής εύρωπαϊκής Δύσης, καί έτσι άποτέλε- 
σε μιά στρατηγική έπιλογή τού έλληνικοΰ καπι
ταλισμού, πού ή ύλοποίησή της τυπικά ξεκίνη
σε μέ τή συμφωνία Σύνδεσης, καί τό μέλλον της 
κρίθηκε κατά τή διάρκεια  τής δεκαετίας 
τού '60, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σ ’ ένα

πρόβλημα πολύ περισσότερο συγκυριακό: Τήν 
περιορισμένη Ικανότητα τού έλληνικοΰ καπιτα
λισμού, κατά τήν τελευταία πενταετία, νά άπαμ- 
βλύνει τά συμπτώματα άπό τήν οίκονομική 
κρίση. Μέσα σ 'αυτή  τή συγκυρία ή ένταξη 
όξυνε ένδεχόμενα όρισμένα προβλήματα. Όμως 
οί αίτιες τών προβλημάτων δέν θά πρέπει νά 
άναζητηθοΰν στήν ΕΟΚ, άλλά στά δομικά χα
ρακτηριστικά τού έλληνικοΰ καπιταλισμού.

Μ ’άλλα λόγια, οί ρυθμοί καί ό χαρακτήρας 
τής άνάπτυξης τού έλληνικοΰ καπιταλισμού 
καθορίζονται πρώτα άπ’ όλα άπό τή δομή τής 
έξουσίας καί τήν έξέλιξη τής πάλης τών τάξεων 
στό έσωτερικό τής χώρας καί όχι άπό τίς 
«έπιλογές τών ξένων κέντρων». Ή  ένταξη στήν 
ΕΟΚ ύπαγορεύτηκε άπό αύτές τίς σχέσεις έξου
σίας, σχέσεις πού καθόρισαν τό συγκεκριμένο 
ρόλο τού έλληνικοΰ καπιταλισμού στόν παγκό
σμιο (καπιταλιστικό) καταμερισμό έργασίας, τή 
σύγκλιση τών συμφερόντων του μέ τούς δυτικο
ευρωπαϊκούς καπιταλισμούς (5). Γιατί, άντίθετα 
μέ τή φιλολογία τής παραδοσιακής 'Αριστερός 
καί τού ΠΑΣΟΚ, ό έλληνικός καπιταλισμός 
έντάσσεται στόν παγκόσμιο καταμερισμό έργα
σίας σέ μιά θέση άνάλογη μέ αυτή τών «μι
κρών» δυτικοευρωπαϊκών κρατών (6).

Βέβαια, αύτή ή σύγκλιση συμφερόντων τών 
εύρωπαϊκών άστικών τάξεων δέν πρόκειται ποτέ 
νά όδηγήσει σέ μιά «ένιαία νομισματική καί 
οίκονομική όντότητα», κατ'έπέκταση καί πρός 
κάποιες «'Ηνωμένες Πολιτείες τής Εύρώπης». 
Τό (κάθε) έθνικό κράτος θά συγκεφαλαιώνει 
πάντα τά συμφέροντα τού (κάθε) έθνικού κεφα
λαίου. Ή  ΕΟΚ δέν άποτελεί ούτε κάν ένιαία 
άγορά. Οί δασμοί μπορεί νά καταργήθηκαν, 
όμως ένα άνάλογο ρόλο έξακολουθοΰν νά παί
ζουν οί διακυμάνσεις τών συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών, μέσα άπό τίς όποιες έκφράζονται 
άλλά καί άναπαράγονται οί διαφορετικοί ρυθ
μοί συσσώρευσης καί τά διαφορετικά έπίπεδα 
παραγωγικότητας τής έργασίας σέ κάθε χώρα
( 7)·

Σε άντίθεση μ ’ αύτή τήν πραγματικότητα, ή 
’Αριστερά υιοθέτησε μιά παραλλαγή τού άστι- 
κοΰ μύθου γιά τήν «ένοποιημένη οίκονομικά» 
ΕΟΚ καί σχεδόν πίστεψε ότι τά πάντα θά 
κρίνονται πλέον σέ «κοινοτικό» έπίπεδο (8). Τά 
πολιτικά καί Ιδεολογικά άποτελέσματα αύτής 
τής άντίληψηες είναι προφανή. Στό όνομα τών 
διεθνών συσχετισμών καί τής έξάρτησης συ
γκαλύπτονται οί καπιταλιστικές σχέσεις κυ
ριαρχίας καί έκμετάλλευσης: Ή  άντικαπιταλι- 
στική στρατηγική έκτοπίζεται άπό τό όραμα 
τής «όλόπλευρης άνάπτυξης» τής έλληνικής 
(καπιταλιστικής) οίκονομίας καί τής άνεξαρτη- 
σίας τού έλληνικοΰ (άστικού) κράτους.

Μπορούμε λοιπόν νά καταλάβουμε τώρα πώς 
συντελέστηκε τόσο άνώδυνα ή μεταστροφή τών 
θέσεων τού ΠΑΣΟΚ άπό τήν «όλόπλευρη έξάρ- 
τηση», στήν «ΕΟΚ τών έργαζομένων». Οί διε
θνείς συσχετισμοί θεωρούνται πάντα σάν ή 
κινητήρια δύναμη τής Ιστορίας: "Αν ή ΕΟΚ 
πάψει νά είναι Ιμπεριαλιστική, ή 'Ελλάδα θά 
πάψει νά είναι έξαρτημένη.

Καί ποιά είναι ή κυρίαρχη σήμερα άντίφαση 
πού τείνει νά μετασχηματίσει τό χαρακτήρα τής 
ΕΟΚ; Μιά άντίφαση άνάμεσα σέ κράτη, μός 
πληροφορούν. ΟΙ χώρες τού «νότου» άντιμέτω- 
πες μέ τό «διευθυντήριο τού βορρό». Δέν θά 
μπορούσε, όμως νά είναι καί διαφορετικά. Γιατί

στήν περίπτωση πού δέν θά άναφερόμαστε 
ατούς διακρατικούς συσχετισμούς άλλά στούς 
έργατικούς καί λαϊκούς άγώνες, δέν θά ύπήρχε 
κανένας λόγος νά μιλάμε είδικά γιά «ΕΟΚ τών 
έργαζομένων». Πολύ πιό εύκολα θά μπορούσα
με νά όραματιζόμαστε (όλόκληρη) τή «δυτική 
Ευρώπη τών έργαζομένων». Γιά παράδειγμα, 
γιατί νά είναι σήμερα πιό εύκολο νά υίοθετηθεί 
τό αίτημα τών Γερμανών έργατών γιά βδομάδα 
35 ώρών άπό τούς Βέλγους ή τούς ’Ιρλανδούς 
έργαζόμενους, πού οί χώρες τους άνήκουν στήν 
ΕΟΚ, κι όχι άπό τούς Σουηδούς ή τούς 'Ισπα
νούς έργαζόμενους;

Ή  ταξική άλληλεγγύη τών εύρωπαίων έργα
ζομένων θά σφυρηλατηθεϊ άνεξάρτητα άπό 
τούς, έτσι κι άλλιώς έμβρυώδεις, πολιτικούς 
θεσμούς τής ΕΟΚ.

Σημαίνουν μήπως όσα άναπτύξαμε, ότι δέν 
έχει νόημα γιά τήν 'Αριστερά ή πολιτική 
παρέμβαση στά ζητήματα πού θέτει ή ένταξη 
στήν ΕΟΚ; Κάθε άλλο. Μόνο πού τό κύριο 
ζητούμενο άπ 'αύτή τήν παρέμβαση δέν είναι Ô 
άγώνας ένάντια στήν έξάρτηση, άλλά ή πάλη 
ένάντια στίς στρατηγικές έπιλογές τών έλληνι- 
κών κυρίαρχων τάξεων.
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