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Α. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ. 

1. * Είναι ωφέλιμη ή δυσμενής για την Ελλάδα η παραμονή μας 

στην Ε Ο Κ ; 

* 

0 συνολικός απολογισμός των σχέσεων μας με την ΕΟΚ είναι 

αρνητικός. Κυρίως η διαπίστωση αυτή στηρίζεται : 

1. Στο άνοιγμα του εμπορικού μας ισοζυγίου γιατί οι εισα

γωγές μας από την ΕΟΚ αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό 

απ'ότι οι εξαγωγές μας προς αυτή, επιτείνοντας στους 

όρους εμπορίου το δορυφορικό και εξαρτημένο χαρακτήρα 

της οικονομίας μας. 

Έτσι, δικαιώνεται η προεκλογικό θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έλε

γε ότι η καθυστερημένη και εξωστρεφή δομή της οικονομίας δεν 

θα είναι σε θέση να αντέξει τον ανταγωνισμό πολύ ισχυρότε

ρων χωρών χωρίς μια ειδική σχέση που να προστατεύει τα ελλη

νικά συμφέροντα. 

2. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται και από τους επαχθείς και εθνι

κά ασύμφορρυς όρους κάτω από τους οποίους η Δεξιά πήρε 

την πολιτική απόφαση της ένταξης για την πατρίδα μας. 

Όροι που θέτουν περιορισμούςκαι μεταβατικές ρυθμίσεις μόνο 

σε ό,τι προϊόν έχει ανταγωνιστική ικανότητα για μας προστα

τεύοντας έτσι την ΕΟΚ, ενώ ταυτόχρονα στους βασικούς τομείς 

της οικονομίαςνόπως η βιομηχανία η μεταποίηση και η αγροτι

κή οικονομία δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για προστασία των ελ

ληνικών προϊόντων από τον άνισο ανταγωνισμό. 

3. Η διεθνής οικονομική κρίση που έχει τεράστιες επιπτώσεις 

στις ευρωπαϊκές χώρες, οδηγεί το Διευθυντήριο της ΕΟΚ σε 

μια ολοένα και περισσότερο εντεινόμενη πολιτική προστατευ

τισμού και εξυπηρέτησης μέσα από την ΕΟΚ αποκλειστικά των 

οίκον ιών του πλούσιου Βορρά. 

Έτσι, οξύνονται οι ανισότητες στο εσωτερικό της Κοινότητας 

ανάμεσα στον πλούσιο Βορρά και το φτωχό Νότο. Επιβάλλεται 

δημοσιονομική πειθαρχία με τη μεταφορά και στο Κοινοτικό 

επίπεδο της πολιτικής του μονεταρισμού. Υποβαθμίζεται η 
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ανάγκη της οικονομικής σύγκλισης σε απλή τελωνειακή ένωση. 

Δημιουργείται η ΕΟΚ των διαφορετικών ταχυτήτων και επιχει

ρείται μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση η νομιμοποίηση αυ

τής της πραγματικότητας που ασφαλώς ελάχιστα εξυπηρετεί τα 

εθνικά μας συμφέροντα ενώ αντίθετα τα βλάπτει. 

Σε αντιστάθμισμα αυτών των αρνητικών συνεπειών της ένταξης 

που ήδη επιρρεάζουν αποφασιστικά την πορεία της Ελληνι

κής οικονομίας τα θετικά αποτελέσματα περιορίζονται σε πρό

σκαιρα τονωτικά μέτρα που αφορούν τη χρηματοδότηση μέσα από 

τα Κοινοτικά ταμεία προγραμμάτων επενδύσεων και έργων υποδο

μής στη χώρα μας, τις πολιτικές που απορρέουν από την ΚΑΠ 

για την επιδότηση των αγροτικών προΐ'όντων. 

Μέτρα που στις συνθήκες της διεθνούς οικονομικής κρίσης, 

της στασιμότητας των επενδύσεων και της ανεργίας επιτρέπουν 

μια τόνωση της οικονομίας χωρίς όμως σε καμμιά περίπτωση 

ν'αντιστρέφουν τις αρνητικές συνέπειες της ένταξης βραχυ

πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Τέλος στο πεδίο της πολιτικής συνεργασίας η ευνοΐ'κή στάση 

της ΕΟΚ απέναντι στα εθνικά μας θέματα εξαντλήθηκε σε απο

φάσεις και ψηφίσματα που σε καμμιά περίπτωση δεν συνοδεύτη

καν από πρακτικά μέτρα. 

Απ'όλα αυτά φαίνεται καθαρά ότι η πολιτική στρατηγική της 

ειδικής σχέσης που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθέτησε από την αρχή, μια 

σχέση που θα προστάτευε την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρο

να θα ανάπτυσσε σε ισομερή βάση τις συναλλαγές με την ΕΟΚ 

αποτελούσε τη μόνη δυνατή και επωφελή πρόταση για την πα

τρίδα μας. 

* 

* * 

Αν στους 30 μήνες που έχει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση, 

ήταν η Δεξιά ποια θα ήταν και πόσο εμφανής η διαφορά και 

σε ποια κατεύθυνση ; 

* 

Για τον αγώνα και τα αποτελέσματα του μέσα στα πλαίσια 

της ΕΟΚ η σύγκριση της πολιτικής μας με αυτή της Δεξιάς 
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είναι καταλυτική για την παράταξη της υποτέλειας και 

του μονοσήμαντου προσανατολισμού. 

Οι αρνητικές συνέπιες, όχι απλά θα ήταν χειρότερες, αλλά 

θα αποτελούσαν πραγματικά εθνική καταστροφή άν είχε ι πα

ραμείνει η Δεξιά στην εξουσία. Κι αυτό γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

χάρη στην αδέσμευτη και σταθερή γραμμή υπεράσπισης των εθ

νικών συμφερόντων που ακολούθησε, κατόρθωσε να αποτρέψει 

ορισμένους από τους μεγαλύτερους κινδύνους που μας απειλού

σαν. Έτσι χάρη στο Μνημόνιο, που είναι μια επανατοποθέτηση 

των όρων της ένταξης, πετύχαμε προστατευτικές ρυθμίσεις 

για ευπαθείς κλάδους της βιομηχανίας επιβάλλοντας περιορι

σμούς στις εισαγωγές ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων, ανα

βάλλαμε για το 1986 την υιοθέτηση του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, κ.λ.π. Ακόμα, χάρη στη δραστηριοποίηση της δημό

σιας διοίκησης και στο δημοκρατικό προγραμματισμό αξιοποιή

σαμε τις κοινοτικές δυνατότητες χρηματοδότησης των αναπτυ

ξιακών μας προγραμμάτων σε βαθμό που ούτε να ονευρεί μπορού

σε η Δεξιά. Έτσι για το διάστημα 1981 - 82 η Δεξιά είχε 

προβλέψει καθαρές απόλαυες από την ΕΟΚ 15 περίπου δισ. δρχ., 

εμείς επιτύχαμε 50 δισ. δρχ. Για το 1983 εισπράξαμε 73 δισ. 

δρχ., αυτοί είχαν προγραμματίσει για το 1986 40 δισ. δρχ. 

Το μέγεθος λοιπόν της ευθύνης της Δεξιάς γιατί οδήγησε τη 

χώρα στην ΕΟΚ χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία πρέπει να 

μετρηθεί με βάση τη δική τους ανικανότητα κι όχι κάτω από 

το φώς των αποτελεσμάτων των δικών μας αγώνων. 

Η αντίδραση της Ν.Δ. σε κάθε εθνική πρωτοβουλία του Πρωθυ

πουργού και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,η διακηρυγμένη αρχή της υποταγής 

στην πανάκεια της "Ευρωπαϊκής ιδέας" κάθε εθνικού στόχου, οι 

ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από βουλευτές της Ν.Δ. 

που ζητούν την επέμβαση της ΕΟΚ στα εσωτερικά της Ελλάδας, 

δείχνουν και το μέτρο της δικής της προσφοράς και του προ-

σανατ ο λισμού. 

* 

* 

* 
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Μήπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. άλλαξε θέση απέναντι στην ΕΟΚ και την 

αντίθεση του πια την εξαντλεί στην πολιτική του "μνημο

νίου" δηλ. σε μια ειδική σχέση μέσα στην ΕΟΚ ; 

Αφού οι συνέπειες της ένταξης είναι αρνητικές γιατί μέ

νουμε στην ΕΟΚ και δεν φεύγουμε σήμερα κι όλας ; 

* 

Πιστεύουμε ότι η θέση μας εναντίον της ένταξης στην ΕΟΚ 

δικαιώθηκε. Η απόφαση όμως να φύγουμε σήμερα κι όλας από 

την ΕΟΚ είναι ποιοτικά διαφορετική από την απόφαση να μην 

μπούμε. 

Σήμερα πληρώνουμε λόγω των αρνητικών συνεπειών ένα σημαντι

κό κόστος παραμονής στην ΕΟΚ το οποίο προσπαθούμε με κάθε 

μέσο και τρόπο να ελαχιστοποιήσουμε. 

Ποιο θα ήταν το κόστος της άμεσης αποδέσμευσης ; 

Εδώ πριν απαντήσουμε οφείλουμε να μελετήσουμε και να υπολο

γίσουμε με ακρίβεια της συνέπειες : 

1. Σε μια ενδεχόμενη ρήξη με την Ευρωπαϊκή αγορά με την 

οποία οι συναλλαγές καλύπτουν περισσότερο από το 40% της 

χώρας ποια είναι η εναλλατική λύση στα πλαίσια της διεθ

νούς οικονομικής κρίσης σήμερα ; 

Η ανάπτυξη των διμερών διεθνών συναλλαγών με "τρίτες χώρες" 

μπορεί να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα ; Ο Χ Ι γιατί και 

η συναλλαγματική στενότητα και ο προστατευτισμός δεν επι

τρέπουν κι όχι μόνο με ευθύνη μας αυτή τη δυνατότητα. 

2. Μια παρόμοια ρήξη ανοίγει στην ουσία ένα ακόμη εθνικό 

μέτωπο μαζί με όλα τα άλλα που η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

στα πλαίσια της εθνικής της στρατηγικής επιλέγει σαν 

σημείο αιχμής. 

Δεν νομίζουμε, και πιστεύουμε ότι συμφωνεί μαζί μας η τερά

στια πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού ότι πρέπει αυτή τη στι

γμή να εγκαταλείψουμε ή ν'αδυνατίσουμε άλλα πιό επείγοντα 

και πιό κρίσιμα εθνικά μέτωπα (Κυπριακό, Βάσεις, Αιγαίο), 

και να μπούμε σε μια σύγκρουση για αποχώρηση απ'την ΕΟΚ, προ

τού εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια αγώνα και μετρήσουμε όλες 

τις συνέπειες. 

3. Η μέχρι σήμερα εμπειρία απόδειξε ότι η Κοινοτική Πολι

τική μπροστά στη σθεναρή και αταλάντευτη στάση της Ελλη-
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νικής Κυβέρνησης, δεν είχε καμμιά ουσιαστική επίπτω

ση στρατηγικής σημασίας προσπάθεια μας για αυτοδύναμη 

ανάπτυξη. 

Αντίθετα συχνά οι Κοινοτικοί Πόροι χρησιμοποιούνται σε προ

γράμματα (Μεσογειακά Προγράμματα, Περιφερειακή Ανάπτυξη, 

Λαϊκή Επιμόρφωση, Έργα Υποδομής) που στηρίζουν αυτού του 

τύπου την ανάπτυξη που επιδιώκουμε. 

Στη σημερινή συγκυρία, λοιπόν, τρία και πλέον χρόνια μετά 

την ένταξη και στα πλαίσια της διεθνούς οικονομικής κρίσης 

εκτιμούμε ότι το κόστος της άμεσης αποδέσμευσης είναι μεγα

λύτερο από το κόστος της παραμονής μας στην ΕΟΚ. Έτσι 

η πολιτική του Μνημονίου, που όπως είπαμε είναι επαναδια

πραγμάτευση των όρων ένταξης στοχεύει στην ελαχιστοποίηση 

των δυσμενών συνεπειών και τη μεγιστοποίηση της όποιας θε

τική, πλευράς. 

Παράλληλα, η προώθηση των αιτημάτων του Ελληνικού μνημονίου 

καλύπτει ένα μέρος από το περιεχόμενο που δίνουμε στην "ει

δική σχέση", αφού η βάση τους είναι η διαπίστωση ότι πρέπει 

να ληφθούν υπ'όψη από την Κοινότητα οι Ελληνικές ιδιομορφίες 

και ιδιαιτερότητες του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας μας. 

Υπάρχει πάντα δυνατότητα να ζητήσουμε να εγκριθεί από τον 

Ελληνικό Λαό με δημοψήφισμα η έξοδος μας από την ΕΟΚ άν δια

πιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια βελτίωσης της 

σχέσης μας με την Κοινότητα. 

Θα απαιτηθεί τότε μια πλατιά θεσμική συναίνεση και αποφασι

στική λαϊκή συμπαράταξη. 

Μακροπρόθεσμα η διαμόρφωση της σχέσης Ελλάδας - ΕΟΚ : 

* υποτάσσεται στις ανάγκες της αυτοδύναμης ανάπτυξης 

στρατηγικό στόχο που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Ελληνικός 

λαός σε κανένα επίπεδο δεν διαπραγματεύονται με κα

νένα. 

* η στρατηγική της ειδικής σχέσης είναι πάντα επίκαι

ρη και καθορίζει τις επιλογές μας εφ'όσον η ΕΟΚ πα

ραμένει στην σημερινή της μορφή. 

* η πολιτική του μνημονίου και η στάση της Ελλάδας στην 

σημερινή συγκυρία εκτός από την εξυπηρέτηση των οικο

νομικών και εθνικών συμφερόντων εντάσσεται στην πολιτι-



κή διαμόρφωσης όρων για αντιμετώπιση της οποιασδήπο

τε μελλοντικής εξέλιξης. 

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ποιοί είναι οι στόχοι 

του μνημονίου. 

Τι επιδιώκουμε τώρα από την ΕΟΚ και τι πετύχαμε έως τώρα ; 

Τρείς είναι οι βασικοί στόχοι του μνημονίου : 

1. Με σειρά συγκεκριμένων μέτρων να διασφαλισθεί η προ

στασία της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας 

μας γενικότερα, ώστε να μας δοθεί χρόνος για να δη

μιουργήσουμε καλύτερους ανταγωνιστικούς όρους (Αυτό 

δεν το πρόβλεψαν οι συμφωνίες ένταξης της Ν. Δημοκρα

τίας) . 

Στον τομέα αυτό ήδη : 

Συμφωνήθηκε με την ΕΟΚ η εφαρμογή "ρυθμιστικού φόρου" 

στα εισαγόμενα προϊόντα. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χώρα μας θα μπορέσει τώρα 

να διατηρήσει (με τη μορφή ενιαίου φόρου) για 5 ακόμα 

χρόνια όλους εκείνους τους φόρους των εισαγόμενων αγα

θών που λειτουργούν σαν δασμοί και προσφέρουν σημαντική 

προστασία στην Ελληνική βιομηχανία. Χωρίς το σύστημα 

προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας (όπως το θέλησαν οι 

συμφωνίες της Ν.Δ.). Επίσης συμφωνήθηκε η αναβολή ως 

την 1.1.86 της εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ) στην Ελλάδα. Η μη εφαρμογή του Φ Π Α επιτρέπει 

την διατήρηση για δύο ακόμα χρόνια φόρων που προστατεύ

ουν την παραγωγή μας, και αναστέλλει υποχρεώσεις επιπλέον 

συνεισφοράς μας στον Κοινοτικό προϋπολογισμό. 

Για τους ίδιους λόγους (προστασία της βιομηχανίας ) η 

Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαπραγματεύθηκε και πέτυχε 

μέτρα ποσοτικού περιορισμού των εισαγωγών, αξιοποιώντας 

όλες τις δυνατότητες και τα "παράθυρα" των Κοινοτικών 

κανονισμών. 



Με το Μνημόνιο επιδιώκεται επίσης να επιταχυνθεί η 

μεταφορά χρηματικών πόρων από τα Ταμεία, της ΕΟΚ στην 

Ελληνική οικονομία. 

Στον τομέα αυτό οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους : 

Η Ελλάδα είχε ι στο διάστημα 1981 - 83 καθαρές εισπρά

ξεις από τα Ταμεία της ΕΟΚ περίπου 120 δισ. δρχ. το 

οποίο υπολογίζεται να φράσει παρά την εξάντληση των 

εσόδων του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και την κρίση 

της ΕΟΚ, σε 200 δισ. δρχ. περίπου για την περίοδο 

1981 - 84. 

Από τα έσοδα αυτά η διαχείριση της κυβέρνησης της Ν.Δ. 

πρόσφερε μόνο 10 δισ. δρχ. Με τη δυναμική της πολιτική 

η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αύξησε τις καθαρές εισπράξεις της 

χώρας από την Κοινότητα στη διετία 1982-1983 κατά 370%. 

Εξ'άλλου με τις νέες συμφωνίες το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει επι 

πλέον εξασφαλίσει για τα επόμενα 4 χρόνια 50 δισ. δρχ. 

για τη χρηματοδότηση της υποδοχής των εθνικών μεταφορών, 

της απορύπανσης της Αθήνας, της κυκλοφοριακής αποσυμφόρη

σης, των ρυθμιστικών προγραμμάτων του ΥΧΟΠ, προγραμμά

των κοινωνικής υποδομής και επαγγελματικής κατάρτισης 

προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας και ενίσχυσης νέων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Τέλος επιδιώκεται να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη 

τη ς χώρας με τα Μεσογειακά προγράμματα και το Πενταε

τές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Όσον αφορά το Πενταετές 

ε ίνα ι σημαντικό ότι αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα πρόσθε

της χρηματοδότησης των μεγάλων αναπτυξιακών έργων. 

* 

* * 



Ε Ο Κ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

* Η Ε Ο Κ καταστρέψει την αγροτιά και δίνει τιμές ασύμφο

ρες για τον παραγωγό. 

Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση ποια είναι η πραγματικότητα ; 

Κατ'αρχήν πριν συζητήσουμε για το θέμα "ποιος καταστρέφει 

την αγροτιά" θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει αυτή η κα

ταστροφή. Διαπιστώνουμε όμως ότι το μερίδιο της αγροτι

κής παραγωγής στο εθνικό εισόδημα αυξήθηκε από 17,2% το 

1981 σε 18,1% το 1982 γ ι ανα σταθεροποιηθεί σε 17,6% το 1983 

λόγω των ζημιών από τις κλιματικές συνθήκες. Αν λάβουμε υπό

ψη μας ότι στον ίδιο χρόνο το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε ελαφρά 

ενώ ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κάθε χρόνο μειώ

νεται είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι ο μέσος αγρότης βελ

τίωσε αισθητά το εισόδημα του. 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα γενικότερα φιλοαγροτικά 

μέτρα πού πήρε η Κυβέρνηση (ενίσχυση συνεταιρισμών,επιδοτή

σεις του κόστους παραγωγής της υποδομής και του μηχανισμού 

εξοπλισμού, ρύθμιση δανείων, κ.λ.π.) Οφείλεται όμ^ςκαι στη 

σκληρή διαπραγμάτευση από την Κυβέρνηση του ΠΑ. 'Ό.Κ. για να 

επιτύχουμε μέσα από το μηχανισμό της "πράσινης δραχμής" υ

ψηλότερες αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων ώστε 

να καλύπτεται το κόστος παραγωγής παρά τον πληθωρισμό και να 

εξασφαλίζεται στους αγρότες ένα λογικό κέρδος. 

Στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατάφερε ο' 

αυτούς τους τομείς : 

* να πάρει αυξήσεις τιμών των αγροτικών προϊόντων κατά μέσο 

όρο 21% το 1982 - 83 (με πληθωρισμό 20%), 24% το 1983- 84 

(με πληθωρισμό 20%) και 18% το 1984 - 85 (με αναμενόμενο 

πληθωρισμό 18% υψηλότερες από κάθε άλλη χώρα της ΕΟΚ. 

το αρχικά θετικό εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο με τις χώ

ρες της Κοινότητας που έγινε απότομα αρνητικό με την έ

νταξη άρχισε να μειώνεται δραστικά ( το - 20 δισ. του 

1982, έγινε - 8 δισ. το 1983). 

* αύξησε σε τρομακτικό ποσοστό την δυνατότητα απορροφητικότη-

τας από το Γεωργικό Ταμείο (9 δια. το 1981 - 7 δισ. το 1983) 



* στην επενδυτική πολιτική που αφορά την αγροτική 

οικονομία και την ανάπτυξη της περιφέρειας αύξησε 

τη συμμετοχή της ΕΟΚ από 25% σε 50%, μείωσε τις προ

ϋποθέσεις για να πάρουν οι παραγωγοί ενισχύσεις από 

την Κοινότητα, και κάλυψε σχέδον το σύνολο των αγρο

τικών κοινοτήτων σ'όλη τη χώρα. 

* τέλος σε έργα υποδομής, όπως είναι τα αρδευτικά έργα, 

η εκμηχάνιση της παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός των συνε

ταιριστικών οργανώσεων ο ποιοτικός έλεγχος στην εμπο

ρία και διακίνηση των προΐ'όντων, που σήμερα γίνονται με 

γοργό ρυθμό η Κοινοτική συμμετοχή στις δαπάνες επίσης αυ

ξήθηκε από 25 σε 50%. 

* 

Αυτό σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα της αγροτικής 

οικονομίας κι άν είναι έτσι τότε οι χωματερές τι σημαί

νουν ; 

* 

Ασφαλώς θα ήταν μεταφυσικό να πιστέψει κανείς ότι τα τερά

στια προβλήματα της αγροτιάς θα λυνόντουσαν μέσα σε τόσο 

λίγο χρόνο οριστικά ή ακόμη ότι η ΕΟΚ θα ήταν το "μαγικό 

ραβδί" γι αυτή τη λύση. Αντίθετα η σκληρή διαπραγμάτευση 

κι ο έντονςο προστατευτισμός των πλουσίων χωρών της Κοινό

τητας κύρια στα ανταγωνιστικά γι'αυτές ελληνικά προΐ'όντα δεί

χνουν το αληθινό πρόσωπο μιας κοινότητας που οξύνει τις 

κοινωνικές ανισότητες και κάθε άλλο παρά επιβάλλεται στην πο

λιτική της μέσα από την ανάγκη της ΕυρωπαΙ'κής Ενότητας. 

Από την άλλη μεριά βέβαια, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν ήταν ούτε και 

είναι διατεθειμένο να δεχτεί στον κατ'εξοχή πρωταρχικό στόχο 

της πολιτικής του που είναι το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου 

και η περιφερειακή ανάπτυξη,να μειωθεί το αγροτικό εισόδημα, 
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να υποβαθμιστεί η αγροτική παράγωγη και να οξυνθούν τα 

διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας και τα ε

πιτεύγματα του προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη κι άν απαί

τησαν μεγάλο οικονομικό κόστος υπήρξαν θεαματικά. 

Η χωματερή δεν είναι πάντοτε ενδεικτικό σημείο των αρνη

τικών αποτελεσμάτων μιας πολιτικής όταν πρόκειται για την 

Ελλάδα γιατί αποτελεί ένα προΐ'όν της συνολικώτερης δομής 

και διάρθρωσης της αγροτικής μας οικονομίας. 

Είναι βέβαια φυσικό να αγανακτούμε όταν βλέπουμε αγροτικά 

προϊόντα να καταλήγουν σε χωματερές. Η απόρυρση όμως δεν 

έχει καμμια σχέση με την ΕΟΚ και δεν θα γινόταν έτσι κι άλ

λο ιώς. Αν εξαιρέσει κανείς αρρυθμίες της αγοράς, το μεγα

λύτερο μέρος της απόρυρσης καλύπτεται από προΐ'όντα που 

δεν είναι προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες της κατα

νάλωσης. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί μετά από πολλές δεκαετίες απρογραμμάτιστης 

αύξησης σε τομείς που δεν είχαν προοπτικές. Η κατάσταση 

αυτή για να αλλάξει θέλει επενδύσεις υποδομής, εκπαίδευ

ση των αγροτών, δυναμική διείσδυση σε νέες αγορές και όλα αυ

τά βέβαια δεν ήταν δυνατό να γίνουν μέσα στα δυόμιση χρόνια 

της Αλλαγής. Μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε παντού στην 

ύπαιθρο το ξεκίνημα ενός προγραμματισμένου εκσυγχρονισμού 

στη γεωργία από τους ίδιους του αγρότες μέσα από τους δημο

κρατικούς συνεταιρισμούς τους ώστε με την συμπαράσταση της 

Κυβέρνησης της Αλλαγής η Ελληνική Γεωργία να εκμεταλλευτεί 

πραγματικά όλες της τις δυνατότητες με ΕΟΚ ή χωρίς ΕΟΚ. 

Εμείς δεν ισχυριστήκαμε ότι με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σταμάτησαν ορι

στικά οι χωματερές. 

Όμως αποτελούν την τελευταία δικλείδα για την απάντηση στο 

ερώτημα θα προστατεύσουμε ή όχι το εισόδημα του αγρότη. Σ' 

αυτό το ερώτημα οφείλουν ν'απαντήσουν οι άλλοι φορείς κι όχι 

νά -ακολουθούν ανέξοδα τις πιό αντιφατικές πολιτικές στο 

όνομα των συμφερόντων του λαού. 

Αυτοί που αναγάγουν όλα τα αγροτικά προβλήματα στην ΕΟΚ αντί 

να βλέπουν τις πραγματικές τους αιτίες που είναι η απρογραμ

μάτιστη αύξηση και το χάος που δημιούργησε η αδυναμία του 

κράτους της Δεξιάς δίνουν συγχωροχάρτι στο Νέα Δημοκρατία 

και κάνουν κύριο στόχο τους τη Κυβέρνηση της Αλλαγής και το 

ΠΑ. ΣΟ. Κ. διασπώντας έτσι το λαϊ'κό κίνημα στην ύπαιθρο. 
* 

* * 
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Μήπως η λύση Y ta την απορρόφηση των αγροτικών μας προϊό-

ντων βρίσκεται στην αγορά των σοσιαλιστικών χωρών. Η 

ΕΟΚ μας εμποδίζει να εκμεταλλευτούμε τις σχέσεις μας 

μ'αυτές. Γιατί δεν αποχωρούμε για να στραφούμε προς 

αυτή την δυνατότητα που σήμερα φαίνεται ανακοποίητη ; 

* 

Το εξωτερικό δασμολόγιο της Κοινότητας είναι χαμηλότερο 

από το εθνικό μας δασμολόγιο. Έτσι διευκολύνονται οι ει

σαγωγές από όλες τις χώρες και από τις ανατολικές, κι αυ

τό βέβαια δημιουργεί ανταγωνισμό για την ντόπια παραγωγή 

και αυξάνει την ανάγκη να προτιμούμε εγχώρια προϊόντα. Το 

"κλήρινγκ" καταργήθηκε όχι μόνο γιατί το επιβάλλει η Κοινό

τητα αλλά γιατί το επιθυμούσαν και οι ανατολικές χώρες. Το 

εμπόριο μας με αυτές τις χώρες είναι πραγματικά μικρό ποσο

στό των διεθνών μας ανταλλαγών και η Κυβέρνηση του ΠΑ.20.Κ. 

που δεν έχει τις πολιτικές προκαταλήψεις της Δεξιάς κάνει 

προσπάθειες να το αυξήσει με γνώμονα το συμφέρον της εθνι

κής οικονομίας π.χ. μέσα από σημαντικές κρατικές ποομήθειες. 

Όμως οι λόγοι που εμποδίζουν αυτή την εξέλιξη είναι εντελώς 

άσχετοι με την ΕΟΚ και έχουν κυρίως σχέση με την ποιότητα 

των προϊόντων αυτών των χωρών, γραφειοκρατικές περιπλοκές 

και την αδυναμία σε συνάλλαγμα πολλών από αυτές, που είναι 

βαρειά χρεωμένες προς τη Δύση. 

Η επέκταση της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο εσωτερικό 

των χωρών του "υπαρκτού σοσιαλισμού" βάζει συγκεκριμένα 

όρια στις διμερείς σχέσεις μας και μάλιστα όχι μόνο από 

την πλευρά της χώρας μας. 

Είναι, λοιπόν, δημαγωγικό να προσπαθεί κανείς νά απλοποιή

σει το πρόβλημα της δημιουργίας εναλλακτικών αγορών ερμη

νεύοντας το στο επίπεδο των προθέσεων της ελληνικής κυβέρ

νησης και υποβαθμίζοντας το σε συνθηματολογία. 

Ο πολυδιάστατος διεθνής προσανατολισμός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βεβαιω

μένος στην πράξη από την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί 

η Κυβέρνηση του έχει κυριολεκτικά διευρύνει το πλέγμα αυτών 

των σχέσεων και προσπαθεί να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες 

των συναλλαγών με τον τρίτο κόσμο και τις ανατολικές χώρες. 

* 

* * 

/ 
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E Ο Κ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 

* Αυτή τη στιγμή η ΕΟΚ έχει εκατομμύρια ανέργους. 

Δεν οφείλεται στην ένταξη μας η ανεργία που έχει δη

μιουργηθεί και στην Ελλάδα ; 

* 

Η ανεργία είναι σύμπτωμα της παγκόσμιας οικονομικής κρί

σης. Έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες είτε είναι είτε δεν 

είναι μέλη της ΕΟΚ. Αν αποδίδουμε όλα τα συμπρώματα της κρί

σης του καπιταλισμού στην ΕΟΚ παραιτούμαστε από την σωστή 

κριτική που πρέπει να ασκήσουμε στον καπιταλισμό, στην άνι

ση ανάπτυξη Βορρά - Νότου, στις κοινωνικές αδικίες, και την 

παράταξη που θέλει να τις διαιωνίσει, την Δεξιά. 

Η Ελλάδα έχει σήμερα το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από όλες 

τις χώρες της ΕΟΚ (6% περίπου αντί 8,5%, που είναι ο μέσος 

όρος της Κοινότητας). Αυτό οφείλεται στην σωστή οικονομική 

πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που απορρίπτει το μο

νεταρισμό που εφαρμόζουν η Θάτσερ και ο Κόλ. φίλοι και πα

ραδείγματα προς μίμηση της Ν.Δ. Παραιτηθήκαμε από την προ

σπάθεια πιό δραστικής σταθεροποίησης της οικονομίας με ριζι

κή συμπίεση του πληθωρισμού και των ελλειμάτων ακριβώς για 

να μην αυξηθεί η ανεργία και για να μην καθηλωθούν τα εισο

δήματα των ασθενέστερων τομέων. Είμαστε ακόμη η μόνη χώρα 

που διατηρεί την ΑΤΑ και η μόνη χώρα της Ευρώπης (δυτική και 

ανατολική) όπου το 1981 - 83 τα πραγματικά εισοδήματα των μι

σθωτών αυξήθηκαν. 

Η ένταξη στην ΕΟΚ με τους όρους που είχε αποδεχθεί η Ν.Δ., θα 

μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει ανεργία. Ο ανταγωνι

σμός των εισαγόμενων θα έφερνε σε δύσκολη θέση πολλές ήδη 

προβληματικές επιχειρήσεις. Χάρις όμως στα προστατευτικά 

μέτρα για την εθνική βιομηχανία που διεκδικήσαμε και πετύχα

με μέσα από το Μνημόνιο και χάρη στο χειρισμό των προβληματι

κών επιχειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν βιώσιμε, περιορίσαμε 

την ανεργία που θα ήταν σήμερα τουλάχιστον διπλάσια αν η 

Κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. 

Ακόμα πρέπει να ξέρουμε ότι ορισμένες κατηγορίες ανέργων όπως 

οι οικοδόμοι ή οι απόφοιτοι λυκείου χωρίς ειδικές ειδικές 
γνώσεις δημιουργήθηκαν γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρξε πρόγραμμα 
τισμός και η διαστρεβλωμένη εξέλιξη της χώρας τους οδήγησε 
στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική. 

* 

* * 
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ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία μπορεί, να ασκηθεί, ανεξάρτητη 

εξωτερική πολιτική στα Διεθνή θέματα από μια μικρή χώρα όπως 

η Ελλάδα,όταν η ΕΟΚ μας αναγκάζει να ταυτιστούμε μαζί της; 

* 

Στην πολιτική συνεργασία των κρατών μελών της ΕΟΚ ισχύει από

λυτα η αρχή της ομοφωνίας. Αν έστω και ένα κράτος μέλος διαφωνεί, 

δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση,εκδήλωση ή 

πρωτοβουλία. Αμέσως μετά τον Οκτώβρη του 1981 όλοι κατάλαβαν 

ότι η σοσιαλιστική Κυβέρνηση της Ελλάδας δεν θα ακολουθούσε πολι

τική υποτέλειας όπως είχε κάνει μέχρι τότε η ΝΔ. Τα υπόλοιπα 

μέλη της ΕΟΚ έπρεπε σε κάθε διεθνές ζήτημα να υπολογίζουν και 

την Ελληνική άποψη. 

Πολύ σύντομα η σταθερή και συνετή στάση μας σε μια σειρά από 

θέματα είχε δυό αναμφισβήτητα αποτελέσματα: 

- προώθησε θέσεις ελληνικές για τα μεγάλα διεθνή θέματα, 

τροποποιόντα^τίστοιχα τις κοινές κοινοτικές θέσεις ιδιαίτερα 

σ'ότι αφορά την διεθνή ύφεση και ειρήνη και τις σχέσεις Ανατολής 

Δύσης καθώς και σε ότι αφορά το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής 

(έτσι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων και η ανάγκη 

να συμμετάσχει η οργάνωοη για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης 

στις διαπραγματεύσεις,αρχικά ήταν μια δική μας ιδιορρυθμία και 

τώρα περιλαμβάνεται στα κοινά ανακοινωθέντα). 

- ανάγκαοε ακόμα και όσους από τους 10 είχαν επιφυλάξεις να 

πάρουν ξεκάθαρη θέοη πάνω στο Κυπριακό καταδικάζοντας απερίφραστα 

ι ην τούρκικη κατοχή του νησιού. 

Η Δεξιά βέβαια προσκολλημένη στην δίκια της δουλική αντίληψη 

για τις διεθνείς σχέσεις κραύγαζε κάθε φορά που διαφωνούσαμε 

με τους άλλους δυτικούς (όπως στην υπόθεση του Τζάμπο ή για τα 

αντίποινα στο Πολωνικό) ότι θα απομονωθούμε και θα έχουμε συνέ

πειες. Είναι φυσικό οι άνθρωποι που έκαναν την Ελλάδα προτεκτοράτο 

της Δύσης ,να παθαίνουν πανικό μπροστά σε κάθε εκδήλωση εθνικής 

ανεξαρτησίας. 

Υπήρξαν όμως τυχοι γιατί και στα δυό αυτά θέματα η εξέλιξη 

έδειξε και στις πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις της Ευρώπης ότι 

η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός της είχαν δίκηο. 

Οπωσδήποτε η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να υποτάξει την 
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υπερήφανη και ανεξάρτητη εξωτερική της πολιτική σε κανενός είδους 

πιέσεις όσο είναι Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. 

* 

Τι καλό μπορεί να περιμένει κανείς από μια Κοινότητα που τα 

μέλη της δεν μπορούν να συμφωνήσουν και να πάρουν στοιχειώδεις 

αποφάσεις. Η κρίση της ΕΟΚ δεν εμποδίζει την προώθηση των ελλη

νικών ζητημάτων; 

Λ 

Είναι γεγονός ότι η Κοινότητα περνά μια βαθειά κρίση κι 

ότι τα επειδιακά φαινόμενα όπως τα χρήματα της κ.Θάτσερ είναι 

απλώς τα συμπτώματα μιας βαθύτερης ασθένειας. 

Σίγουρα μέσα σε μια εύρωστη ευρωπαϊκή κοινότητα τα περιθώρια 

διεκδίκησης και επίλυσης εθνικών θεμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. 

Όμως πέρα απ'αυτό δεν σημαίνει ότι η κρίση γύρω από τις μεγάλες 

επιλογές δεν αφήνει κανένα περιθώριο. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί και εξαντλεί κάθε τέτοια 

δυνατότητα. 

Ετσι,αγωνίζεται και σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει να γίνουν 

δεκτοί ÖL στόχοι του μνημονίου. 

Πρόσφατα ακόμα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ικανοποιητικές τιμές 

για τους έλληνες αγρότες μεγαλύτερες από κάθε άλλη χώρα της ΕΟΚ. 

Επίσης συγκεκριμένα θέματα του μνημονίου όπως η χρηματοδότηση 

έργων στον αγροτικό και κοινωνικό τομέα έχουν προωθηθεί. 

Ομόφωνα η ΕΟΚ δεσμεύτηκε με πολιτική δήλωση του Συμβούλου 

των Υπουργών Εξωτερικών για την ανάγκη να προχωρήσει το ελληνικό 

ζήτημα με βάση τις τρέχουσες διαδικασίες και τους υπάρχοντες 

πόρους. 

Τέλος η προώθηση των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων όπως το Κυπριακό 

ή το μέγιστο ζήτημα της ειρήνης καταξίωσαν την Ελλάδα σαν μια 

ανεξάρτητη και αποτελεσματική παρουσία στο χώρο της Κοινότητας 

καθώς η λεγόμενη πολιτική συνεργασία συναντά πάντοτε μια Ελλάδα 

με άποψη,με τόλμη και πρωτοβουλία. Είναι ένα βήμα που ακούγεται 

η φωνή μας. 

Ασφαλώς σ'αυτό το πεδίο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ΕΟΚ 

μπορεί να δώσει λύση στα εθνικά μας προβλήματα,ούτε ακόμη ότι 

θα ήταν διατεθημένη να το κάνει αν είχε τους μηχανισμούς και τις 

δυνατότητες γιατί αυτό aq)opá τις επι μέρους πολιτικές και τα 

συμφέροντα των εταίρων. 



Αυτή η επισήμανση -έρχεται, να διαψεύσει το μύθο που χρόνια 

καλλιεργεί η Δεξιά ότι η ένταξη θα σήμαινε και αυτόματη επίλυση 

όλων των εκκρεμμών μας θεμάτων. 

Η απομυθοποίηση της και σ'αυτό το επίπεδο πρέπει ν'αποτελέσει 

3ασικό πεδίο αντιπαράθεσης στην αδι'εξοδη υποτέλεια και ενδο

τικότητα που τη χαρακτηρίζει. 

* 

* * 

ι 
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γειακά προγράμματα. 

* Π χρήση της ευρωπαϊκής αποταμίευσης να γίνεται για επεν

δύσεις στην Ευρώπη και όχι για την χρηματοδότηση του 

ελλείμματος του αμερικάνικου προϋπολογισμού. 

* η αναπροσαρμογή και αναδιάρθρωση της παραγωγικής δυναμι

κότητας της Ευρώπης που ολοένα γίνεται περισσότερο ξε

περασμένη 

* η πολιτική βούληση για υποταγή των εγωκεντρικών και 

κοντόφθαλμων αντιδράσεων στην ανάγκη της σύγκλισης των 

οικονομιών και της εξάληψης των κοινωνικών και γεωγρα

φικών ανισοτήτων. 

* η ευρωπαϊκή προοπτική για να υπάρξει βρίσκεται στρατηγικά 

σε μια διευρυμένη ΕΟΚ όχι μόνο προς το Νότο που είναι 

άμεσο σύστημα αλλά και προς τις χώρες της Βόρειας και 

Κεντρικής Ευρώπης και ενδεχόμενα και ανατολικής. 

Ασφαλώς σήμερα δεν υπ-ρχει κανένας απ'αυτούς τους Όρους, 

γιατί στην ουσία τους απαιτούν μια νέα πολιτική και κοινωνική 

διάταξη στην Ευρώπη,νέες πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωΐένο να βάλει την ευρωπαϊκή προοπτική 

έξω και πέρα από την ΕΟΚ με τη σημερινή της μορφή. » 

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διπλασιασμός των ιστών πόρων ή τα 

μεσογειακά προγράμματα θα αλλάξουν τη μορφή και τους στόχους 

της ΕΟΚ,ούτς ότι ταυτίζεται η ΕΟΚ με την Ευρώπη. 

Ούτε ακόμη περισσότερο σημαίνει ότι θα υποτάξει σ'αυτή την 

προοπτική την αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας ή θα εξαετήσει 

αποκλειστικά τη συμμετοχή του από αυτή την προοπτική. 

Γιατί σε τελευταία ανάλυση η στρατηγική της ειδικής σχέσης 

περισσότερο βοηθά στη σύγκλιση των οικονομιών από την χωρίς 

όρους ένταξη στην ΕΟΚ και δορυφοριοποίηση της χώρας. μας. 

* 

* * 
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των ευρωπαϊκών οικονομιών. 

Ταυτόχρονα η πολιτική συνεργασία πρέπει να ανταποκρίνεται 

στο πολιτικό αίτημα της έμπρακτης προστασίας των εθνικών συμφε

ρόντων των χωρών-μελών από την Κοινότητα. Για μας,είναι ακόμη 

ένα κριτήριο για τη στάση μας απέναντι στην Κοινότητα απόλυτης 

προτεραιότητας . 

Απέναντι σ'αυτή την ευρωπαϊκή συγκυρία και την εθνική 

στρατηγική,η υπερεκτίμηση της "ευρωπα@ίκής δυνατότητας" με τη 

στενή έννοια των χωρών της Ευρωπαϊκής Δύσης και που αποτέλεσε το 

επίκεντρο του δόγματος που εκφράζεται για δεκαετίες από τη 

Δεξιά,φάνταζε ι ανεδαφική και αδιέξοδη. 0 μονομερής προσανατο

λισμός της εξωτερικής μας πολιτικής,που δεν αμφισβητεί ούτε την 

αμερικάνικη επικυριαρχία στην Ευρώπη,ούτε τους οικονομικούς 

όρους ένταξης της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό."εκσυγχρο-

νίστηκε"με την πανάκεια της "Ευρωπαϊκής ιδέας" και εκφράστηκε 

με την πολιτική επιλογή της ένταξης στην ΕΟΚ έναντι οποιουδήποτε 

τιμήματος. 

Είναι μια πολιτική που δεν μπορεί να ερμηνεύσει την κρίσ^ 

Δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αρνητικές συνέπειες. Δεν μπορεί 

να συγκαλύψει την αδράνεια των "συμμάχων" απέναντι στον τούρκικο 

επεκτατισμό,την πρόκληση και την αδιαλλαξία. 

Δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η συσσώρευση και η διανομή γίνεται 

με διαφορετικές ταχύτητες μέσα στους κόλπους της ΕΟΚ και κάτω 

από προκλητικά άνισους όρους για τον ευρωπαϊκό νότο και τη χώ

ρα μας. 

Αυτή η πρόταση που ξεκίνησε με το πρόσχημα της μοναδικής 

ρεαλιστικής στάσης,κατέληξε σήμερα να είναι κατ'εξοχή αντιρεα. 

λιστική και επιβλαβής. 

Από την άλλη μεριά η υποτίμηση και ισοπέδωση των αντιθέ

σεων στην Ευρώπη κάτω από το βαρύ πέλμα της σύγκρουσης Ανατολής-

Δύσης δεν προσφέρει ουσιαστικά ούτε ερμηνεία,ούτε πολύ περισσό

τερο διέξοδο, 

Το να αγνοείς την ευρωπαϊκή πραγματικότητα,χωρίς να κατα-

νομάζεις θετικά την άλλη λύση αποτελεί άρνηση και προδίδει άγνοια 

ή σκοπιμότητα. 

Το σύνθημα "όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων" δεν μπορεί να το 

ιδιοποιηθεί μια πολιτική παράταξη γιατί εμπεριέχεται με σαφή-



νεια στην εθνική μας στρατηγική που επιπλέον προτείνει και θέση. 

Τέλος ,για τους "επιμηθείς"-αριστερούς και σοσιαλδημοκράτες-

τιμητές της ένταξης,η οριακή και περιορισμένη δυνατότητα της 

ευρωκεντρικής τους ιδεολογίας και στρατηγικής εξάντλησε 

ήδη όλα τους τα αποθέματα. 

Δεν μπορούν δε,στο όνομα της προσπάθειας να αποδείξουν 

ανακόλουθο το ΠΑΣΟΚ και την Κυβέρνηση,να υποβαθμίζουν τις στρα

τηγικές μας διαφορές στην ευρωπαϊκή πολιτική και να διαστρε-

βλ-ωνουν τις θέσεις. 

Η βαθιά κατανόηση της σημερινής ευρωπαϊκής πραγματικότητας 

και η αναγκαιότητα της εθνικής στρατηγικής που προσδιορίσαμε 

αποτελούν για το λαό μας και την εθνική-λαϊκή ενότητα το θεμέλιο 

YLa τη συγκρότηση ενός μόνιμου και διευρυνόμενου εθνικού 

συσχετισμού που είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την υλοποίηση 

μιας στρατηγικής εθνικής ανεξαρτησίας. 


