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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
καί κοινωνικές επιπτώσεις της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ

Ή  ένταξη τής Ελλάδας στή Κοινή ’Αγορά είναι τό λογικό επακόλουθο τής οικονομικής πολιτικής πού άκολουθούν μέχρι τώρα οϊ Ελληνικές κυβερνήσεις, μιας πολιτικής πού βασίζεται στή στενή σύνδεση μέ τό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Ή  μέχρι τώρα σχέση μας μέ τις προηγμένες βιομηχανικές χώρες δέν οδήγησε στήν αυτονομία, αλλά στήν εξάρτηση τής χώρας.Ενοποίηση τής Εύρώπης μέ βάση τή άποδοχή σάν θεσμικής τής αρχής τού άνταγωνισμοΰ τών ομάδων συμφερόντων δέν μπορεί νά ΰπάρξη μέ δεδομένο ότι ή χώρα μας είναι άδύνατη σέ σχέση μέ τις άλλες χώρες τής Ε.Ο.Κ. Ή  ενοποίηση τής Ευρώπης προϋποθέτει άλλη οικονομική καί πολιτική δομή.Ή  ένταξη τής Ελλάδας στην ΕΟΚ θά ένισχύσει τή μεταπρατική δομή τής οικονομίας μας. Οί διάφορες στατιστικές πού επικαλούνται οί οπαδοί τής ένταξης συγκαλύπτουν τό καίριο ερώτημα; Θέλουμε μιά σχέση πού θά έχη σάν αποτέλεσμα νά παίζει ή χώρα μας ύποχρε- ωτικά τον ρόλο πού Θά τής καθορίζουν οί δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή θέλουμε τήν αύτόνομη καί διαρθρωτικά ισόρροπη άνάπτυξή της ‘ Η ένταξη θά αύξήσει τά μέσα πίεσης τών Δυτικοευρωπαϊκών χωρών γιά τήν προσαρμογή τής Ελληνικής πολιτικής στις άπαιτήσεις τών Ηνωμένων Πολιτειών. Θά παγιώνει τό πολιτικό πλαίσιο πού καθιερώνει τον δορυφορικό ρόλο τής χώρας μας. Γιά τούτο καί δέν πρόκειται νά άποτελσει σοβαρό εμπόδιο σέ νέα δικτατορία.Ή  ένταξη θά οδηγήσει σέ διαμόρφωση τής Ελληνικής κοινωνίας σύμφωνα μέ τά πρότυπα πού Θά επιβάλλουν οί δυτικοεύρωπαϊκές έπιχειρήσεις γιά νά διευκολύνουν τή διάθεση τών προϊόντων τους καί τον έλεγχο τής έλληνικής άγοράς. "Οσον άφορά τήν πολιτιστική μας παράδοση αύτή βαθμιαία θά έξαφανιστή. ’Από τώρα βλέπουμε ότι στον τομέα τού παιδικού περιοδικού έχει εξαφανιστεί κυριολεκτικά ό Ελληνικός παράγοντας καί όλα τά παιδιά περιοδικά άποτε- λοΰν ανατυπώσεις ξένων περιοδικών πού έχουν μεταφραστεί στην 'Ελληνική γλώσσα.Σκοπός τής χώρας μας πρέπει νά είναι ή άναπροσαρμογή τής σχέσης μας μέ τή Δυτική Εύρώπη, ώστε νά σπάση ή Ελλάδα τό πλέγμα τής εξάρτησης καί σέ συνεργασία μέ τίς χώρες τών Βαλκανίων καί τής Μεσογειακής λεκάνης νά εξασφαλίσει τήν ούσιαστική εθνική της άνε- ξαρτησία. Ή  άνάπτυξή τής χώρας μας πρέπει άπό έτεροκινούμενη σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις τών οικονομικών τής Δύσης, νά γίνη αύτο- κεντρική μέ δική της ντόπια δυναμική.


