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'Από τη στιγμή iroù το» "Ιούλη τον 1975 ή κυβέρνηση ζή
τησε τήν ένταξη της 'Ελλάδας στην ΕΟΚ, ήταν Φανερό ότι ή 
Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει μέ κάθε τρόπο τήν ένταξη άσχε
τα άπό πολιτικούς και οικονομικούς ορούς '.Ηταν ¿πίσης φα
νερό, δτι ol χώρες της ΕΟΚ δέν έκριναν το θέμα τής ελλη
νικής ένταξης μέ στενά οικονομικά κριτήρια, άλλα κάτω άπο 
τα πρίσμα της μεσογειακής και ευρωπαϊκής πολιτικής τους 
πού επιβάλλει τήν ενσωμάτωση των νατοϊκών συμμάχων στον 
KOmtt-otKCTv»ij»fK̂  %ui'wm Pii'ii* *H Ε"»"ξη, niìi'U-c-'à τις σον-
ύηκες ννύΐΐς ϋμοιαζε οέβαιη. Αβέβαιος ήταν ο χρόνος, ο τρό
πος και οι όροι πραγματοποίησης της. Οι διαπραγματεύσεις 
που διάρκεσαν ¿δω και τρία χρόνια δέν μπορούσαν γι ' αυτό 
να έχουν καμιά θεαματική εξέλιξη. τΗταν απογραφή και τα
κτοποίηση θεμάτων στα πλαίσια πού είχε καθορίσει ή ΕΟΚ 
και όχι αντιπαράθεση απόψεων μέ αβέβαιη έκβαση. Ό περισ
σότερος χρόνος καταναλώθηκε για να παρουσιάσει ή ελληνι
κή πλευρά τϊς απόψεις της. Ή ΕΟΚ κατέγραψε τ'ις προτά
σεις καϊ απάντησε συνοπτικά τον τελευταίο χρόνο. 

"Οταν στις 6 του Δεκέμβρη οί προτάσεις της ΕΟΚ για 
μακριές μεταβατικές περιόδους συνάντησαν τήν ελληνική αν
τίδραση ή εντύπωση μιας δραματικής όξυνσης μετά τόσους 
μήνες ησυχίας ήταν γενική. Ά π ο τις 6 τού Δεκέμβρη γ ι α 
δεκαπέντε μέρες καλλιεργήθηκε έντονα ή αβεβαιότητα για το 
τί πρόκειται να συμβεί. 'Η κυβέρνηση εμφανίστηκε ανυποχώ
ρητη απέναντι στην απαράδεκτη και εκμεταλλευτική τακτική 
*d# Δυτικοευρωπαίων.^ Στις 21_ τού Δεκέμβρη ακριβώς τήν 
προγραμματισμένη ήμερα, ώ_ του θαύματος, τα σύννεφα δια
λύθηκαν. Μετά «δραματική μάχη» ή 'Ελλάδα πέτυχε «διαπραγ
ματευτική νίκη». Οί τυμπανοκρουσίες και ή ενορχηστρωμένη 
θριαμβολογία δέν καθυστέρησαν ούτε ελάχιστες ώρες. 01 δυ-

Mè ëvav —ònò κάθε άποψη— απαράδεκτο « 
συμβιβασμό της ελληνικής πλευράς, ολοκλη
ρώθηκε αυτή τή βδομάδα ή προεργασία γιά 
τή ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. 
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«©ριαμΕολβνεϊ β κ. πρωθυ
πουργός γιατί ολοκληρώνεται ή 
εξάρτηση μας « n ò τα Μητροπο
λιτικά Κέντρα τής Δύσης. ΤΙς έ-
παχβεϊς βίκονομικές και πολιτι
κές συνέπειες τής έ ν τ α ξ η ; θ* τις 
υποστεί ο Λάος». Ό Λάος μας, 
που 8ά είναι καί ο τελικός κρ·ι-
τής στη διαμόρφωση της πορείας 
της χώρας μας». 

Μ έ τ ή δήλωβη του αύτη, · *¡p-
yn\'èç -rñr Ά ξ ι ω μ α τ ι ν η : Α ν τ ι 
πολίτευσης, πρβεόρβς τ ο ΰ ΠΑ. 
Χ O.K., Α. Παπανδρέου, έδωσε 
τ ο μέτρο, μιας δραματικής πο
ρείας που αρχίζει γ ι α τή χώρα 
μας. 
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Ol κυβερνητικές θριαμβολογίες και ή πλύση εγκεφάλου, που επι
χειρείται σέ βάρος τού λαού, δέν αποβλέπουν παρά στη συσκότιση 
γύρω άπο τις ζοφερές συνέπειες που θα έχει γι« τή χωρά ή έντα
ξη. Γι' αυτό, άλλωστε, καί τα ελεγχόμενα άπα την κυβέρνηση μέσα 
μαζικής ενημέρωσης δέν ανάφεραν οϋτε λέξη άπο τις σχετικές δη
λώσεις τού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ 'Ανδρέα Παπανδρέου καί των 
άλλων πολιτικών ηγετών τής 'Αντιπολίτευσης. 

Ή ΈΑλάδα περιφερειακός δορυφόροι; 


