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Γιατί είμαστε εναντίον

Τον καθηγητή κώστα Σημίτη

Γιά τό ΠΑΣΟΚ, ή ένταξη τής Ελλά
δας στην ΕΟΚ, ήταν τό λογικό επα
κόλουθο τής εξωτερικής καί οικο

νομικής πολιτικής πού άκολούθησαν οί 
μεταπολεμικές συντηρητικές κυβερνή
σεις, πολιτικής, ή όποια βασίζεται στή 
στενή σύνδεση τού τόπου μέ τίς άναπτυγ- 
μένες βιομηχανικές καπιταλιστικές χώ
ρες. Τό ΠΑΣΟΚ θεωρεί τήν πολιτική αυ
τή λανθασμένη.
Μονιμοποίηση τής εξάρτησης

Ή  μέχρι σήμερα οικονομική εξέλιξη 
καί στή χώρα μας, έχει δείξει, ότι οί βιο
μηχανίες πού μεταφέρονται άπό τίς άνα- 
πτυγμένες καπιταλιστικές χώρες στίς 
χώρες τής περιφέρειας, όπως ή Ελλάδα, 
άνήκουν σέ πολυεθνικές έταιρείες. Οί 
βιομηχανίες αυτές παρουσιάζουν σειρά ά
πό μειονεκτήματα.

Οί πολυεθνικές έταιρείες, όταν πραγ
ματοποιούν μιά έπένδυση, διατηρούν τόν 
έλεγχό της πρός όφελος τους. Οί βασικές 
άποφάσεις γιά τό τί θά κάνει ή επιχείρηση 
πού έγκαθίσταται στήν Ελλάδα, παίρ- 
νονται όχι μέ γνώμονα τήν άνάπτυξη τής 
έλληνικής οικονομίας, αλλά τή μεγιστο
ποίηση τού κέρδους τού όλου συγκροτή
ματος. Ή  Πεσινέ δέν ένδιαφέρεται νά ά- 
ναπτύξει μέ τό άλουμίνιο πού παράγει καί 
άλλες έλληνικές βιομηχανίες, ώστε νά 
παράγουμε στήν Ελλάδα τό σύνολο τού 
προϊόντος. Ένδιαφέρεται, καί σωστά ά
πό τή δική της σκοπιά, μιά πού κρατεί 
στή χώρα μας τό καπιταλιστικό σύστη
μα, μέ ποιό τρόπο θά αυξήσει τά συνολι
κά κέρδη. Επειδή ή κατεργασία τού ά- 
λουμινίου είναι πιό συμφέρουσα γι’ αυτήν 
στό εξωτερικό, τήν έξάγει. Μέ τίς επεν
δύσεις τών πολυεθνικών έταιρειών παρα
δίνουμε τή διαδικασία κατανομής τών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας 
μας σέ ξένα κέντρα άποφάσεων. Αυξά
νουμε τήν έξάρτηση.

Ή  βιομηχανική παραγωγή τών πολυε
θνικών έταιρειών στίς χώρες τής περιφέ
ρειας δέν είναι αύτόνομη, αλλά έξαρτά- 
ται άπό τήν έρευνα καί τήν τεχνολογία 
τών αναπτυγμένων καπιταλιστικών χω
ρών. Στήν 'Ελλάδα συναρμολογούμε ψυ
γεία, τηλεοράσεις, κουζίνες, λεωφορεία, 
αλλά τό κύριο συστατικό τών προϊόντων 
αυτών έρχεται άπό τό έξωτερικό. Ή  Ίζό- 
λα καί ή Πίτσος φέρνουν τά μηχανήματα 
γιά τίς υποτιθέμενες έλληνικές κουζίνες 
καί τά έλληνικά ψυγεία άπό τό έξωτερι
κό. Φτιάχνουν μόνο τίς λαμαρίνες.

Ή  έλαφρά βιομηχανία πού έγκαθι- 
στοΰν οί πολυεθνικές έταιρείες διατηρεί 
καί άναπαράγει τή σχέση τής έξάρτησης. 
Στήν Ελλάδα μεταφέρονται καί έκτε- 
λούνται οί ύποδεέστερες έργασίες. Ή  
βιομηχανία μας θά καθοδηγείται, μετά

τήν ένταξη καί ώς πρός τήν τεχνολογία 
καί ώς πρός τόν τρόπο διάθεσης τών 
προϊόντων άπό τίς οικονομίες τών δυτι
κοευρωπαϊκών χωρών.

Οί χρηματοδοτήσεις πού προσφέρουν 
οί χώρες τής ΕΟΚ στά πλαίσια τής συνερ
γασίας μέ τίς μεσογειακές χώρες, άποτε- 
λούν καί αυτές μέσο ελέγχου τών χωρών 
πού χρηματοδοτούνται. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι τό 80% τών χρηματοδοτήσεων 
άπό χώρες τής ΕΟΚ πρός χώρες τού τρί
του κόσμου δίνεται γιά νά προμηθευτούν 
οί χώρες αυτές κεφαλαιουχικά άγαθά ά
πό τίς ίδιες τίς χώρες τής ΕΟΚ. Μέ τόν 
τρόπο αύτό, οί χώρες τής ΕΟΚ όχι μόνο 
χρηματοδοτούν ουσιαστικά τή δίκιά τους 
βιομηχανία, άλλά έξασφαλίζουν τή σύν
δεση τής οικονομίας τής χρηματοδοτού
μενης χώρας μέ τήν ΕΟΚ, ώστε ν’ άποτε- 
λέσει μελλοντικά άγορά γιά τά προϊόντα 
τους. Μέ τίς χρηματοδοτήσεις πρωθοΰν- 
ται άλλωστε έργα ύποδομής, πού βοη
θούν ν’ αυξηθεί ή περιορισμένη μέχρι τή 
στιγμή έκείνη ζήτηση γιά τά βιομηχανικά 
προϊόντα τών ευρωπαϊκών χωρών.

"Εξοδος άπό τή σχέση έξάρτησης μέ 
τή βοήθεια τών βιομηχανικά άνεπτυγμέ- 
νων χωρών δέν υπάρχει. Ή  λογική τού 
καπιταλιστικού συστήματος στήν ιμπε
ριαλιστική του μορφή επιβάλλει άσχετα 
άπό τίς καλές ή μή προθέσεις τών κυβερ
νήσεων τή διεύρυνση τής έξάρτησης, ά- 
φού μέ τόν τρόπο αύτό έξασφαλίζονται 
περισσότερα κέρδη καί περισσότερη ε
ξουσία. Τό έπιχείρημα τής κυβέρνησης, 
ότι οί δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέ
λουν νά μάς υποστηρίξουν, δέν ένδιαφέ- 
ρει. Σημασία έχει μέ ποιό τρόπο δουλεύει 
τό διεθνές οικονομικό σύστημα, άν δου
λεύει σέ όφελος ή σέ βάρος μας. Καί δου
λεύει σέ βάρος μας. Μπορούμε νά διαπι
στώσουμε άπό τήν καθημερινή μας έμπει- 
ρία στήν άγορά, ότι τό κεφάλαιο έλκει τό 
κεφάλαιο, ότι ή οικονομική καί πολιτική 
έξουσία έξασφαλίζουν περισσότερη έξου- 
σία. Τό καπιταλιστικό σύστημα χαρα
κτηρίζεται άπό έντεινόμενη τάση συγκέν
τρωσης οικονομικής καί πολιτικής εξου

σίας.
Ή  άποψη ότι ή χώρα μας βρίσκεται σέ 

ένα μεταβατικό στάδιο πού θά ξεπεράσει 
χάρη στήν ΕΟΚ γιά νά φτάσει τό παρα
πάνω σκαλί τής άναπτυγμένης χώρας, εί
ναι άβάσιμη. ’Από τό σημερινό στάδιο 
τής έξάρτησης δέν υπάρχει δρόμος πού 
νά όδηγεΐ μέσω τής έξάρτησης στήν αυ
τονομία. Ή  χώρα μας πρέπει μέ προ
γραμματισμό τής οικονομίας μας νά δη
μιουργήσει βαθμιαία στή βιομηχανία καί 
στή γεωργία πόλους οικονομικής έξέλι- 
ξης, ώστε νά παίρνει τίς αναγκαίες οικο
νομικές άποφάσεις βασιζόμενη στίς ίδιες 
της τίς δυνά|. ις. Ή  έλληνική κυβέρνηση 
θά έπρεπε νά άναπτύξει παραγωγικές 
δραστηριότητες πού θά επιτρέψουν στήν 
έλληνική οικονομία νά διαφοροποιήσει 
τή θέση της άπέναντι στίς άλλες έξαρτή- 
μενες άπό τήν ΕΟΚ οικονομίες καί νά ε
ξειδικευτεί στήν παραγωγή ειδικών 
προϊόντων πού χαρακτηρίζονται άπό με
γάλη ζήτηση. Ή  ένταξη στήν Κοινή ’Αγο
ρά άντίθετα, θά μονιμοποιήσει καί θά 
στερεώσει τούς μηχανισμούς έξωτερικής 
έξάρτησης, θά μειώσει στό έλάχιστο τίς 
πιθανότητες έφαρμογής προγράμματος 
γιά τήν αύτόνομη καί διαρθρωτικά ισόρ
ροπη άνάπτυξη τής χώρας.
Επίταση τού περιφερειακού 
χαρακτήρα.

Ή  Κυβέρνηση ’ισχυρίζεται, ότι γιά νά 
διαπιστώσουμε άν ή ένταξη συμφέρει ή ό
χι, πρέπει νά άντιπαραθέσουμε τά όφελή- 
ματα καί τά μειονεκτήματα καί νά διαπι
στώσουμε έάν τό ύπόλοιπο είναι θετικό. 
Πρόσφατο παράδειγμα τής νοοτροπίας 
αύτής είναι ή δήλωση, ότι τά κέρδη μας 
κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιό
δου θά φτάσουν τά 1.800 έκ. δολλάρια πε
ρίπου, τόσο θά είναι τό ύπόλοιπο τών έ- 
σόδων καί εξόδων τής χώρας καί άρα ή 
ένταξη συμφέρει.

Τό πρόβλημα τής ένταξης δέν συλλαμ- 
βάνεται μέ προσθαφαιρέσεις. Γιά νά κρί
νουμε τά μακροπρόθεσμα άποτελέσματά 
της πρέπει νά έξετάσουμε ποιά είναι ή δυ
ναμική τού συστήματος στό όποιο θά 
συμμετέχουμε, πού όδηγεΐ μιά χώρα μή 
βιομηχανικά ανεπτυγμένη ή συμμετοχή 
της σέ μιά Κοινή Άγορά βιομηχανικά ά- 
ναπτυγμένη ή καπιταλιστικών χωρών. 
Μέ τήν ένταξη, ή χώρα μας θά προσδεθεΐ 
ολοκληρωτικά στό διεθνές καπιταλιστι
κό σύστημα. Τό σύστημα τούτο δουλεύει 
μέ τρόπο ώστε μιά περιοχή πού είναι πο
λιτικά καί οικονομικά έξαρτώμενη νά πε
ριέρχεται σέ ακόμη μεγαλύτερη έξάρτη
ση. Δέν έχουμε παρά νά δούμε τό παρά
δειγμα τής χώρας μας. Ή  Ελλάδα είναι 
μιά κοινή άγορά. Σ’ αύτήν κυκλοφορούν 
προϊόντα καί κεφάλαια έλεύθερα. Στήν



Ελλάδα άναπτύχθηκε υπέρμετρα ή ’Αθή
να, ένώ ή επαρχία γιά χρόνια έφθινε. Στήν 
’Αθήνα έχουν συγκεντρωθεί οί κύριες βιο
μηχανίες, οί κύριες υπηρεσίες, τά καλύ
τερα νοσοκομεία καί σχολεία. Στήν ’Α
θήνα οί συνθήκες ζωής είναι καλύτερες 
καί τό μεροκάματο πιό ψηλό. Τό μέσο ει
σόδημα ένός ’Αθηναίου, ήταν τό 1971 πε
ρίπου τό τριπλάσιο ένός κατοίκου τής έ- 
παρχίας. Στήν ’Αθήνα πού δούλευε τό 
1971 τό 34% τού ένεργοϋ πληθυσμού, άν- 
τιστοιχοΰσε τό 55% τού ακαθάριστου ε
θνικού προϊόντος. "Οπως σήμερα στή 
χώρα μας μιά έπαρχία έξαρτάται οικονο
μικά καί πολιτικά άπό τήν ’Αθήνα, έτσι 
καί στήν Ευρώπη, αύριο ή 'Ελλάδα θά εί
ναι έπαρχία έξαρτώμενη άπό τό άναπτυγ- 
μένο βιομηχανικό κέντρο, τήν περιοχή ά- 
νάμεσα στό Παρίσι, τή Φρανκφούρτη καί 
τό Λονδίνο.

Καλό παράδειγμα γιά τήν έξέλιξη μιας 
μή άναπτυγμένης βιομηχανικά περιοχής 
στά πλαίσια τής Κοινότητας είναι ή ’Ιτα
λία καί ιδιαίτερα ό Ιταλικός νότος. Τό 
1970, τό εισόδημα τού ’Ιταλού έργάτη 
στήν Καλαβρία ήταν τό τέταρτο τού εισο
δήματος τού Γάλλου έργάτη καί το έκτο 
τού Γερμανού έργάτη. Μειώθηκε συγκρι
τικά. "Οταν ιδρύθηκε ή ΕΟΚ, ό ’Ιταλός 
έργάτης κέρδιζε τό τρίτο τού ’Ολλανδού 
άγρότη. Τό 1977 κέρδιζε πιά μόνο τό τέ
ταρτο. Τό μέσο κατά κεφαλή εισόδημα 
τού ’Ιταλού τό 1960, ήταν τό 53% τού 
Γερμανού καί τό 71% τού ’Ολλανδού, τό 
1975 ήταν μόνο τό 45% τού Γερμανού καί 
τό 52% τού ’Ολλανδού.

Οί οικονομολόγοι πού έχουν μελετήσει 
τήν έξέλιξη τής Κοινότητος, διαπιστώ
νουν δτι τό οικονομικό σύστημά της κινεί 
άνθρώπους, προϊόντα καί χρήματα, δη
μιουργεί κέντρα καί περιφέρειες, μέ σκο
πό νά πλουταίνει τά πρώτα καί νά φτω
χαίνει τίς δεύτερες. 'Υπάρχουν βέβαια 
στοιχεία άνακατανομής τού εισοδήματος 
στή σχέση αυτή. Ή  πιό άναπτυγμένη πε
ριοχή δίνει ορισμένα άπό τά κέρδη της 
πίσω στήν περιφέρεια μέ τή μορφή επιδο
τήσεων ή άναπτυξιακής βοήθειας. ’Αλλά 
ή έπιστροφή πόρων δέν έχει άλλο σκοπό 
παρά νά ένισχύσει τήν εξουσία τού κέν
τρου πάνω στήν περιφέρεια.

"Εσοδα καί έξοδα άπό τήν ένταξη
”Ας δούμε όμως, άν άληθεύει ό ισχυρι

σμός τής κυβέρνησης ότι τά έσοδα άπό 
τήν ένταξη ύπερβαίνουν σημαντικά τά έ
ξοδα. Ή  'Ελλάδα θά πληρώνει κάθε χρό
νο στήν Κοινότητα τούς δασμούς πού θά 
εισπράττει, όταν γίνονται εισαγωγές άπό 
τρίτες χώρες τίς αντισταθμιστικές εισφο
ρές (δασμούς), όταν γίνονται εισαγωγές 
άπό τήν ΕΟΚ στή μεταβατική περίοδο 
καί ποσοστό ένός νέου φόρου έπί τής 
προστιθεμένης άξίας. Τά έξοδά μας θά 
είναι σταθερά. Κάθε χρόνο θά πρέπει νά 
τά καταβάλουμε. Τά έσοδά μας άντίθετα 
δέν θά είναι σταθερά. ’Αποτελούνται κα
τά κύριο λόγο άπό χρηματοδοτήσεις τού 
ταμείου περιφερειακής άναπτύξεως, τού 
ταμείου κοινωνικής άναπτύξεως καί τού 
ταμείου γιά τήν άναδιάρθρωση τής γεωρ
γίας. Κύριο χαρακτηριστικό τών χρημα

τοδοτήσεων αύτών είναι ότι θά δίνονται 
μόνον έφ’ όσον υπάρχουν σχετικά προ
γράμματα τής έλληνικής κυβέρνησης έγ- 
κεκριμένα άπό τήν ΕΟΚ καί έπί πλέον ή 
έλληνική κυβέρνηση καλύπτει ποσοστό 
τής δαπάνης πραγματοποίησης τού προ
γράμματος, πού μπορεί νά φτάνει καί τό 
50% τής όλης δαπάνης.

"Αν ή έλληνική κυβέρνηση είτε δέν έχει 
προγράμματα είτε δέν έχει χρήματα γιά 
νά καλύψει τό ποσοστό πού τής άναλο- 
γεϊ, δέν πρόκειται νά είσπράξουμε τή 
χρηματοδότηση. Σήμερα ή έλληνική κυ
βέρνηση δέν έχει άπορροφήσει άκόμη με
τά άπό δεκαέξη όλόκληρα χρόνια τό σύ
νολο τού ποσού πού διέθεσε ή ΕΟΚ στήν 
'Ελλάδα τό 1963. Πρέπει έπίσης νά άνα- 
λογιστοΰμε, ότι πολλές φορές χρειάστη
καν καί πέντε χρόνια γιά νά έγκρίνει ή 
ΕΟΚ πρόγραμμα τής ιταλικής κυβερνή- 
σεως. Οί εισπράξεις μας άπό τήν ένταξη 
είναι έπόμενα θεωρητικές, τά έξοδά μας 
άντίθετα χειροπιαστά. Είναι πολύ πιθανό 
ή 'Ελλάδα όπως καί ή ’Ιταλία νά πληρώ
νει άντί νά εισπράττει άπό τόν προϋπολο
γισμό τής Κοινότητας.
Ή  ΕΟΚ δέν ταυτίζεται 
μέ τήν Ευρώπη

Οί οπαδοί τής ένταξης προσπαθούν συ
χνά νά δικαιολογήσουν τή θέση τους υ
περβάλλοντας τίς θέσεις τής άλλης πλευ
ράς. Παρουσιάζουν ότι ή άρνηση στήν έν
ταξη προέρχεται μόνο άπό όσους βλέ
πουν τήν Ευρώπη σάν ιμπεριαλιστική δύ
ναμη, έξάρτημα τών άμερικανικών πολυ
εθνικών, όργανο κάθε κακού. Ό  άπλός 
πολίτης διστάζει, βέβαια, νά δώσει στήν 
Εύρώπη τέτοιο περιεχόμενο. Πρόσφατη 
έκφραση τής τακτικής αυτής τής κυβέρ
νησης, ήταν ό διαχωρισμός τού πολιτι
κού κόσμου σέ ευρωπαϊκό καί άντιευρω- 
παϊκό. "Οσοι άντιτίθενται στήν ένταξη 
ούτε άρνοΰνται τήν ευρωπαϊκή πνευματι
κή παράδοση, ούτε άρνοΰνται τήν άνάγ- 
κη σχέσης μέ τήν Εύρώπη.

Ή  ΕΟΚ είναι όμως ένα τμήμα τής Ευ
ρώπης καί όχι όλόκληρη ή Εύρώπη. Ή  
ΕΟΚ είναι μηχανισμός γιά νά έπεκταθεΐ 
καί νά στερεωθεί τό οίκονομικοπολιτικό 
σύστημα τών άναπτυγμένων βιομηχανι
κών καπιταλιστικών χωρών στίς χώρες 
τής περιφέρειας. Ή  ΕΟΚ είναι πολιτι
κοοικονομικός συνασπισμός πού έκπρο- 
σωπεΐ συγκεκριμένα οικονομικά καί πο
λιτικά συμφέροντα. Τό νά ταυτίζουμε 
ΕΟΚ καί Εύρώπη άποτελεΐ λάθος καί ό
δηγεΐ σέ παραπλάνηση καί άποδοχή τής 
ιδεολογικής σύγχυσης πού έσκεμμένα 
καλλιέργησαν καί καλλιεργούν εκείνοι 
πού θέλουν τήν ιδέα τής συνεργασίας τών 
λαών ύπηρέτη τών κερδοσκοπικών τους 
συμφερόντων.
'Η αυτονομία τής χώρας είναι δυνατή

Οί οπαδοί τής ένταξης άπαντοΰν στό έ- 
πιχείρημα γιά τήν άναγκαιότητα μιας αύ- 
τόνομης πολιτικής μέ τήν παρατήρηση ό
τι αύτονομία σήμερα δέν είναι δυνατή. 
’Αποσιωπούν σκόπιμα ότι δύο άπό τίς εύ- 
ρωπαϊκές χώρες μέ ψηλότερο βιοτικό ε
πίπεδο, ή Σουηδία καί ή Φινλανδία έχουν 
άκολουθήσει καί τό δρόμο τής πολιτικής
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ούδετερότητας καί τό δρόμο τής οικονο
μικής αύτονομίας. ’Αποσιωπούν καί δια
πραγματεύτηκε μετά τήν άρνηση όρους 
πολύ συμφερότερους γιά τή σχέση της μέ 
τήν ΕΟΚ. Ό  δρόμος γιά τήν αύτονομία 
δέν είναι ούτοπιστικός.

Ή  'Ελλάδα άντίθετα μέ τίς άλλες χώ
ρες τής καπιταλιστικής περιφέρειας, ό
πως τής ’Αφρικής ή τής Κεντρικής ’Αμε
ρικής έχει παραγωγικό δυναμικό, πού 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά μιά λύση 
αύτόνομης άνάπτυξης. Χρειάζεται όμως 
συνείδηση στρατηγική μέ στόχο τήν άνά
πτυξη καί ταυτόχρονα κινητοποίηση τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας τού λαού. 
Χρειάζεται οικονομικό προγραμματισμό 
πού δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί κάτω 
άπό τίς σημερινές πολιτικές καί οικονο
μικές συνθήκες, Θά άναφέρω ένα ενδει
κτικό παράδειγμα τών δυνατοτήτων μας.

Οί εξαγωγές τής 'Ελλάδας στή Μέση 
’Ανατολή καί στή Βόρειο ’Αφρική παρου
σίασαν τά τελευταία χρόνια σταθερή άνο- 
δική πορεία. Τό βάρος τής προσπάθειας 
πρός τήν κατεύθυνση τών άραβικών χω
ρών τό έφεραν οί καθαρά έλληνικές επι
χειρήσεις μικρού καί μεσαίου μεγέθους. 
Πούλησαν μεγάλη ποικιλία έγχωρίων 
προϊόντων. ’Αντίθετα οί πολυεθνικές ά- 
μερικανικές ή εύρωπαϊκές έπιχειρήσεις 
μέ έδρα τήν 'Ελλάδα παρά τήν πείρα πού 
έχουν γιά τήν κατάκτηση νέων άγορών 
καί τήν τεχνολογική καί οργανωτική ύ- 
ποστήρηξη πού θά μποτοΰσαν νά παρά
σχουν οί κεντρικές έταιρίες ελάχιστα 
βοήθησαν στήν άνάπτυξη τών έξαγωγών 
στόν άραβικό χώρο. Ή  άνάπτυξη τών ε
ξαγωγών στίς άραβικές χώρες δείχνει ότι 
οί ντόπιες επιχειρήσεις προσπαθούν νά 
ξεφύγουν άπό τά περιοριστικά πλαίσια 
πού επιβάλλει ή κυριαρχία τών άμερικα- 
νικών καί εύρωπαϊκών πολυεθνικών έται- 
ρειών στήν έλληνική οικονομία καί άπό 
τόν άποκλειστικό προσανατολισμό τής 
έλληνικής έπίσημης έμπορικής πολιτικής 
πρός τήν εύρωπαϊκή καί βορειοαμερικα- 
νική άγορά. "Αν τό κράτος είχε προωθή
σει τήν άνάπτυξη τών σχέσεων πρός τή 
μεσογειακή λεκάνη τά άποτελέσματα θά 
ήσαν πολύ πιό ένθαρρυντικά. Τό Ιδιο ’ι
σχύει γιά τίς σχέσεις μέ τά Βαλκάνια.

Τό ΠΑΣΟΚ έχει τονίσει επανειλημμένα 
ότι ή χώρα δέν χρειάζεται όλοκληρωτική 
σύνδεση μέ τό διεθνές καπιταλιστικό σύ
στημα γιά νά ίσχύσουν άκόμη πιό άμείλι- 
κτοι οί νόμοι τής άγοράς, άλλά προγραμ
ματισμό καί έλεγχο τών διεθνών σχέσεών 
της γιά νά επιτευχθεί μιά όλοκληρωμένη 
οικονομική δομή. Χρειάζεται άντί γιά τήν 
ένταξη διαμόρφωση μιας ειδικής σχέσης 
άπέναντι στήν ΕΟΚ μέ στόχο τήν έξαφά- 
νιση τής οικονομικής καί πολιτικής έ
ξάρτησης καί τήν άντίστοιχη ισχυροποίη
ση τών έθνικών κέντρων λήψης άποφάσε- 
ων. Οί σχέσεις θά έπρεπε νά συντείνουν 
στήν εξασφάλιση τών προϋποθέσεων γιά 
νά σπάσει ή 'Ελλάδα τό πλέγμα τής έξάρ
τησης, γιά νά γίνει ή άνάπτυξή μας άπό έ- 
τεροκίνητη σύμφωνη μέ τίς άπαιτήσεις 
τών οικονομιών τής Δύσης, αύτοκεντρι- 
κή, νά έχει δική της ντόπια δυναμική.


