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Πεπίλητη
Ζ παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ηελ ζπγθπξία κέζα
ζηελ νπνία έιαβαλ ρψξα νη δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα. Ζ ΔΟΚ απνηεινχζε ην πξψην βήκα γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ
νξάκαηνο ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο. Ζ εξγαζία
εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηνλ ξφιν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, εθφζνλ ζεσξείηαη ν
«αξρηηέθηνλαο» ηεο ειιεληθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο
νξακαηίζηεθε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο, φρη απιψο σο ζεσξεηηθή εγγχεζε αζθάιεηαο
θαη θνηλσληθήο νκαιφηεηαο, αιιά σο αλαγθαίν κνριφ γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο
ζέζεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε.
Θα εμεηαζηνχλ κέζα απφ ηηο πεγέο θαη ηε βηβιηνγξαθία, νη επθαηξίεο θαη ηα
εκπφδηα, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ν
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαηά ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ζα κειεηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε ζηάζε
ησλ ινηπψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Θα εμεηαζηεί, ηέινο, ε ηειηθή έθβαζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζα αλαθεξζνχλ ελ ζπληνκία νθέιε θαη επηπηψζεηο απφ απηήλ
ηελ ηζηνξηθή θίλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.
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Negotiations for Greece's accession to the European
Community .
Historical and Political Dimensions

Abstract

This essay analyzes the broader historical context and the timing of Greece’s in
accession negotiations with the European Economic Community. The EEC
was the first step towards European integration and a united
Europe vision. This essay focuses particularly on the role of Constantine Karamanlis,
long considered the "architect" of the Greek European policy.
Konstantinos Karamanlis envisioned the accession of Greece not
merely as a theoretical safety shield and social stability but as an essential
force of democratization, economic development and geopolitical security.
This essay examines opportunities and obstacles faced by Konstantinos Karamanlis in
the economic, political and social filed as well as the conditions set by the EEC for
Greece’s participation in the European Community. The analysis includes also the
reactions of the rest Greek political forces to Greece’s European policy. In the closing
chapters, the focus will be on the final outcome and results of Karamanlis’ historic
decision to pursue Greece’s EC-accession. Research is based on primary sources and
secondary bibliography.
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ

Ζ χλδεζε ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα
ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απνηέιεζε ην ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ
πξννίκην ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζρεδφλ
είθνζη ρξφληα αξγφηεξα. Ζ ζχλδεζε θαη ε έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάησ
απφ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ζηε κεηαπνιεκηθή πνξεία ηεο Διιάδαο.
Έλα θνηλφ ζηνηρείν ηνπο είλαη φηη ν θχξηνο θαη βαζηθφο ζπληειεζηήο ηνπο ήηαλ
ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, έλαο πνιηηηθφο πνπ αλακθηζβήηεηα ην φλνκα
ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ είζνδν αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο ρψξαο καο ζηελ
Δπξψπε. Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί λα παξνπζηάζεη ηηο καθξνρξφληεο
πξνζπάζεηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο
Διιάδαο ζηνλ θνξκφ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.
Ζ Διιάδα είρε ήδε απφ ηνλ Μεζνπφιεκν κηα ζεηηθή παξνπζία ζην
πεδίν ηεο επξσπατθήο ηδέαο. Ήηαλ κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ρψξεο πνπ ην 1930
είραλ απνδερζεί ην ρέδην Μπξηάλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξσπατθήο
Έλσζεο νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα.1 Μεηαμχ εθείλσλ πνπ είραλ ζηελ Διιάδα
ελζηεξληζηεί ηελ επξσπατθή ηδέα ζπγθαηαιέγνληαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο,2
ν Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ3, ν Αιέμαλδξνο Εαΐκεο, ν Αλδξέαο
Μηραιαθφπνπινο4 θαη ν Νηθφιανο Πνιίηεο5. Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν
ε ηδέα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο επαλήιζε θαη νη Δπξσπαίνη θιήζεθαλ λα
νηθνδνκήζνπλ «έλα είδνο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Δπξψπεο». 6Ο
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ήηαλ ν Έιιελαο πνιηηηθφο, ν νπνίνο δηέθξηλε ηελ
αλάγθε πνπ επέβαιε ην ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο γηα ηε ζχλαςε κηαο νξγαληθήο
ζρέζεο κε ηελ Δπξψπε.

1

Χριςτοδουλίδθσ, Κ., «Θ πρϊτθ φάςθ του ευρωπαϊκοφ εγχειριματοσ τθσ Ελλάδασ. Θ φνδεςθ με τθν
ο
ΕΟΚ», ςτο Ο Κων/νοσ Καραμανλισ ςτον 20 αιώνα, Ροδακιό, Ακινα, 2008, τ. 2, ςελ. 117.
2
βολόπουλοσ, Κ., Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, 12 Μελετιματα, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1999.
3
ο
το 27 υνζδριο τθσ Παγκόςμιασ Ειρινθσ, που ςυνιλκε ςτθν Ακινα τον Οκτϊβριο 1929, ο
Αλζξανδροσ Παπαναςταςίου υιοκζτθςε ενκουςιωδϊσ το γαλλικό ςχζδιο για τθν Ευρωπαϊκι
Ομοςπονδιακι Ζνωςθ. Αλζξανδροσ Παπαναςταςίου, Μελζτεσ, Λόγοι, Άρκρα, Μορφωτικό Λνςτιτοφτο
ΑΣΕ, Ακινα 1957, Σόμοσ β’ ςελ. 645-646.
4
Τπουργόσ Εξωτερικϊν ςτθν κυβζρνθςθ Βενιηζλου τον Λοφνιο 1969, ο οποίοσ υποςτιριξε τθν
υιοκζτθςθ του γαλλικοφ ςχεδίου για τθν οργάνωςθ μιασ Ευρωπαϊκισ Ομοςπονδιακισ Ζνωςθσ
5
Διανοοφμενοσ, ο οποίοσ ιταν από τα πρϊτα μζλθ τθσ Πανευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
6
Ομιλία Σςϊρτςιλ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ηυρίχθσ, 19/09/1946. Χριςτοδουλίδθσ, Κ., «Θ πρϊτθ φάςθ
του ευρωπαϊκοφ εγχειριματοσ τθσ Ελλάδασ. Θ φνδεςθ με τθν ΕΟΚ», ςελ. 117-118.
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2. ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ
Πξηλ αλαιπζεί ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο έληαμεο
ηεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, είλαη ρξήζηκε κηα αλαθνξά ζηελ κέρξη ηφηε πνξεία
ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο.
Ωο θαηλφκελν, ε επξσπατθή ηδέα, αλαθεξφκελε ζηελ επξσπατθή νξγάλσζε,
έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηνλ 14ν αηψλα. ε πάκπνιια έξγα λνκνκαζψλ επξσπαίσλ,
απφ ηνλ 14ν σο ηνλ 19ν αηψλα, βξίζθνπκε δηάζπαξηεο ηηο ςεθίδεο ησλ ηδεψλ πνπ
θαηά ηνλ 20φ αηψλα ζα πξνζδψζνπλ ζηελ επξσπατθή ηδέα ηηο ζεζκηθέο ηεο
πξνυπνζέζεηο.
Απφ πξφζθαηε επνρή, ηνλ 19ν αηψλα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1849, ν Victor Hugo,
πξνδηέγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ηελ Δπξψπε ηνπ κέιινληνο: «Θα έξζεη κηα κέξα πνπ,
εζχ Γαιιία, εζχ Ρσζία, εζχ Αγγιία, εζχ Γεξκαλία, εζείο, φια ηα έζλε ηεο επείξνπ,
ρσξίο λα ράζεηε ηηο ηδηαίηεξεο ηδηφηεηέο ζαο θαη ηελ έλδνμε αηνκηθφηεηά ζαο, ζα
ζπγρσλεπζείηε ζε κηα ππέξηαηε ελφηεηα θαη ζα απνηειέζεηε ηελ επξσπατθή
αδειθφηεηα. Θα έξζεη κηα κέξα πνπ ζα δνχκε απηέο ηηο δπν ηεξάζηηεο νκάδεο, ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Δπξψπεο λα
ηείλνπλ ην ρέξη πάλσ απφ ηηο ζάιαζζεο…».7
Ζ ιήμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηνλ πνιηηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ
παιαηψλ απηνθξαηνξηψλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηελ αλαγλψξηζε
ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, θαζψο θαη ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο κε
έληνλεο ηηο ηάζεηο δαζκνινγηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ, θάζε άιιν παξά επλντθέο
ππήξμαλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηδέαο. Παξφια απηά φκσο, ε ηδέα ηεο
επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπζζσκάησζεο θέξδηδε έδαθνο πάλσ ζε κηα νινέλα θαη
πην νξγαλσκέλε βάζε, θπξίσο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία πάκπνιισλ νκάδσλ θαη
θηλήζεσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε δηάδνζε θαη πινπνίεζή ηεο 8. Ζ επξσπατθή ηδέα,

7

Χριςτοδουλίδθσ, Κ. Η Ιςτορικι διαδρομι τθσ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ, Ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ
πουδζσ, Σόμοσ Α : Ιςτορία, Θεςμοί και Δίκαιο, ιδζρθσ, Ακινα, 2001, ςελ 27.
8
Ό.π., ςελ 27-28.
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παξά ην αζαθέο θαη αληηθαηηθφ ηεο πεξηερφκελν δηεξρφηαλ θάζε κεηάβαζεο: απφ ην
πεδίν ησλ ηδενινγηθψλ αλαδεηήζεσλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο πξάμεο.
ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε επξσπατθή ηδέα επηβίσζε σο
κέξνο ηνπ ηδενινγηθνχ νπινζηαζίνπ ησλ δπν εκπφιεκσλ ζπλαζπηζκψλ.9 Πξάγκαηη,
ζηελ εζληθνζνζηαιηζηηθή Γεξκαλία, ε θαζηζηηθή έθθξαζε ηεο επξσπατθήο ηδέαο
απνηέιεζε ηε ζεσξεηηθή εθινγίθεπζε ηεο γεξκαληθήο εγεκνλίαο ζηελ Δπξψπε. Ζ
αλαδηνξγάλσζε ηεο επείξνπ θαη ε εγθαζίδξπζε κηαο λέαο επξσπατθήο ηάμεο πνπ ζα
έζεηε ηέξκα ζηελ αηαμία ηεο χπαξμεο κηθξψλ θξαηψλ ππήξμε ην ζεσξεηηθφ alter ego
ηνπ γεξκαληθνχ επεθηαηηζκνχ. ηελ αληίπαιε παξάηαμε, ε πηνζέηεζε κηαο
νκνζπνλδηαθήο αληίιεςεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ,
απαιιαγκέλεο απφ ηε θεηηρνπνίεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο σο βάζε ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο, απνηέιεζε ηε βαζηθή ηδέα ζηνπο θχθινπο ηεο επξσπατθήο αληίζηαζεο.
Ζ άπνςε φκσο απηή, πνπ ζεσξνχζε φηη ν εζληθηζκφο θαη ην εζληθφ γφεηξν
απνηεινχζαλ ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ, δελ έβξηζθε αληαπφθξηζε ζηηο θπβεξλήζεηο
θαη ζηηο δηαζπκκαρηθέο δηαζθέςεηο. Ζ επξσπατθή ηδέα ήηαλ ζεκαληηθή ζην πεδίν ηεο
ηδενινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ξεηνξείαο. Οη εμειίμεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ
πνιηηηθή πξάμε ζα έξρνληαλ κεηά ην 1945.
Ζ Δπξψπε, δηαηξεκέλε θαη θπξηαξρνχκελε απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο,
θαινχληαλ λα αλαδεηήζεη κηα λέα ζέζε ζηνλ θφζκν. Ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ
πςψλνληαλ θσλέο πνπ δεηνχζαλ κηα λέα δεκνθξαηηθή επξσπατθή ζπλεξγαζία κεηά
ηελ ήηηα ηνπ θαζηζκνχ. Σελ επαχξηνλ ηνπ πνιέκνπ νη δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο
ζπλεηδεηνπνηνχζαλ πιένλ ηελ αλάγθε λα

μεπεξάζνπλ ηνπο εζληθηζηηθνχο

αληαγσληζκνχο ηνπ παξειζφληνο, πνπ ηφζε θαηαζηξνθή είραλ θέξεη ζε νιφθιεξε ηελ
ήπεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν παγθφζκησλ πνιέκσλ. Ο Σζψξηζηι πεξηέγξαθε ηελ
Δπξψπε ζαλ έλα ζσξφ εξεηπίσλ, έλα λεθξνηνκείν, έλα έδαθνο πξφζθνξν γηα ηελ
εμάπισζε ινηκψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα κίζνπο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζηελ
πεξίθεκε νκηιία ηεο Επξίρεο ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1946, πξφηεηλε ζαλ ζεξαπεία «λα
αλαδεκηνπξγήζνπκε ηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα ... θαη λα ηεο εμαζθαιίζνπκε κηα
δνκή κέζα ζηελ νπνία λα κπνξεί λα δήζεη κε εηξήλε, αζθάιεηα θαη ειεπζεξία ... έλα
είδνο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Δπξψπεο».

10

Σα γηγάληηα πξνβιήκαηα ηεο

9

Ο.π., ςελ 29.
Μοφςθσ, Ν., , Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτικι, Παπαηιςθσ, Ακινα, 2015 και
Χριςτοδουλίδθσ, Η Ιςτορικι διαδρομι τθσ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ, ςελ. 31.
10
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αλαζπγθξφηεζεο θαη ηεο αλνηθνδφκεζεο, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα εδξαίσζε ηεο
δεκνθξαηίαο απαηηνχζαλ κηα ζπλεξγαζία πνπ ζα ππεξέβαηλε ηα ζηελά εζληθά ζχλνξα.
Δμάιινπ, ε επηηπρία ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι θαηέδεημε ηα νθέιε ηεο θνηλήο
πξνζπάζεηαο.11 Ζ ακεξηθαληθή βνήζεηα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε γηα φια ηα επξσπατθά
θξάηε εθείλε ηελ πεξίνδν.12 Σνλ Μάην ηνπ 1949 ηδξχζεθε ην πκβνύιην ηεο
Δπξώπεο,13δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλήο
επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ.
Βέβαηα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, νη ηδέεο ηεο επξσπατθήο
ελνπνίεζεο/νινθιήξσζεο δελ είραλ αθφκε κνξθνπνηεζεί. Απφ ηε κία πιεπξά,
βξίζθνληαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο,14 ε νπνία απαληάηαη
ζηνπο θιαζηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΖΔ ή ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεοσζηφζν, νη νξγαληζκνί απηνί ιεηηνπξγνχζαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο νκνθσλίαο θαη
δελ κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνρινί ελνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
δηαηππσλφηαλ ε ηδέα ηεο άκεζεο δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο νκνζπνλδίαο, ε νπνία
ζπλεπαγφηαλ ηελ εθρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ ζηε λέα νληφηεηα.15 Ωζηφζν, δελ ππήξραλ αθφκε νη
11

Χριςτοδουλίδθσ ό.π., ςελ.32.
Διανεμικθκαν ςτα ευρωπαϊκά κράτθ δεκατρία διςεκατομμφρια δολάρια ςε τζςςερα χρόνια.
Χριςτοδουλίδθσ Κεόδωροσ, Ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ, Σόμοσ Α : Ιςτορία, Θεςμοί και
Δίκαιο ,ςελ. 32.
13
Σο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ είναι διεκνισ οργανιςμόσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν 47 κράτθ τθσ
Ευρϊπθσ και τθσ ανατολικισ περιφζρειάσ τθσ. υμμετζχουν επίςθσ 5 κράτθ ωσ παρατθρθτζσ του
υμβουλίου και 3 ωσ παρατθρθτζσ τθσ ςυνζλευςισ του. Λδρφκθκε ςτισ 5 Μαΐου του 1949. Είναι ο
παλαιότεροσ οργανιςμόσ ο οποίοσ ζχει ωσ ςκοπό τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτα νομικά πρότυπα και τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθ δθμοκρατικι ανάπτυξθ
και τθ ρφκμιςθ των νομοκεςιϊν, κακϊσ και τθν πολιτιςμικι ςυνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ.
14
Θ κεωρία αυτι υποςτθρίηει ότι τα κράτθ και οι κυβερνιςεισ πρζπει να πρωταγωνιςτοφν
λαμβάνοντασ τισ τελικζσ αποφάςεισ ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινότθτεσ και θ εκνικι κυριαρχία να
παραμζνει αναλλοίωτθ. Σα κράτθ δρουν ςτθ βάςθ του εκνικοφ τουσ ςυμφζροντοσ υιοκετϊντασ τισ
ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ μόνο ςτο βακμό που δεν αντίκεινται ςε αυτό. Διαφορετικά θ φυςικι τουσ
αντίδραςθ πρζπει να είναι θ ανακοπι τθσ ενοποιθτικισ πορείασ. Επιπλζον θ κεωρία διαπιςτϊνει ότι
θ μεταπολεμικι ενοποίθςθ δεν εξαςκζνθςε τα εκνικά κράτθ αλλά τα ιςχυροποίθςε μζςα ςτο
ςφςτθμα ςυνεργαςίασ που αναπτφχκθκε, Λάβδασ, Κ., Ευρωπαϊκά Ιδεολογικά Ρεφματα κατά το Β
ου
Μιςό του 20 αι. και τθ Μετα-οβιετικι Περίοδο, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002, ςελ.49.
15
Βαςικόσ υποςτθρικτισ τθσ κεωρίασ τθσ ομοςπονδιοποίθςθσ ιταν ο Coudenhove-Kalergi, ο οποίοσ
υποςτιριηε ότι τα ευρωπαϊκά ζκνθ ιταν ςτθ πραγματικότθτα μια φυςικι ενότθτα, θ οποία κα
μποροφςε να γίνει ςθμαντικι παγκόςμια δφναμθ εάν αποκτοφςε ζνα ομοςπονδιακό ςφνταγμα.Μετά
τον δεφτερο καταςτρεπτικό πόλεμο για τθν υπερίςχυςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ ζκνουσ επί των άλλων, ο
Altiero Spinelli παρατθροφςε ότι τα κράτθ-ζκνθ είχαν χάςει τον λόγο φπαρξισ τουσ εφόςον δεν
μποροφςαν πλζον να εξαςφαλίςουν τθν πολιτικι και οικονομικι αςφάλεια των πολιτϊν τουσ, και κα
ζπρεπε να παραχωριςουν τθ κζςθ τουσ ςε μια ομοςπονδία, τθν οποία ονόμαηε ιδθ «Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ». Μοφςθσ Ν., Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτικι, Παπαηιςθσ, Ακινα, 2015.
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πξνυπνζέζεηο ηεο ελφηεηαο θαη ηδηαίηεξα κηα θνηλή επξσπατθή νηθνλνκία: αλ
απνηχγραλε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, ηφηε φιε ε ζχιιεςε ηεο επξσπατθήο ελφηεηαο ζα
θαηέξξεε. Γηα ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία δελ ήηαλ
αξθεηή, αιιά θαη ε άκεζε νκνζπνλδηνπνίεζε δελ ήηαλ εθηθηή.
Τπήξρε φκσο θαη κία ηξίηε νδφο: ν ιεγφκελνο «ιεηηνπξγηζκφο»,16ν νπνίνο
είρε κελ σο ηειηθφ ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε κηαο νκνζπνλδίαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ,
αιιά ε επίηεπμή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηαδηαθά κέζσ κηαο ελνπνηεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαηά ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη πξνυπνζέζεηο ήηαλ πξνζθνξφηεξεο βάζεη
ηεο δεδνκέλεο ζπγθπξίαο. Ζ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ
απφ ηα θξάηε ζα απνηεινχζε ζπλάξηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελνπνηεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο βνχιεζεο. Θα έπξεπε λα ελνπνηεζνχλ πξψηα
νξηζκέλνη βαζηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξαθηηθέο
πξνυπνζέζεηο ηεο ελφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα ζπλέβαιε επηπιένλ ζηελ
θαηνρχξσζε ηεο επξσπατθήο εηξήλεο. Μεηά ηελ επηηπρία ζε απηά ηα πεδία ζα
εξρφηαλ ζην κέιινλ θαη ε πνιηηηθή ελφηεηα. Ζ αληίιεςε απηή ηέζεθε ζε εθαξκνγή
κε ηε δεκηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.Oη Γάιινη Ρνκπέξ νπκάλ θαη Εαλ
Μνλέ, ν Βέιγνο Πνι-Αλξί πάαθ, ν Γεξκαλφο Κφλξαλη Αληελάνπεξ, νη νπνίνη
έκεηλαλ ζηελ επξσπατθή κλήκε σο «παηέξεο ηεο Δπξψπεο» είραλ σο ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε ηνπ θνηλνηηζκνχ θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Καζφινπ
νπηνπηζηέο, απηνί νη ζνθνί πνιηηηθνί άλδξεο είραλ επίγλσζε ησλ δπζρεξεηψλ απηνχ
ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζεκεηψζεθε ηνλ
Μάην ηνπ 1950, φηαλ ν Γάιινο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ρνκπέξ νπκάλ πξφηεηλε έλα
ζρέδην πνπ είρε εθπνλεζεί απφ ηνλ Εαλ Μνλέ, ππεχζπλν ηνπ γαιιηθνχ πξνγξάκκαηνο

16

Ο Λειτουργιςμόσ και θ ςφγχρονθ παραλλαγι του, Νεολειτουργιςμόσ, αποτελοφν μια ενδιάμεςθ
ςτρατθγικι ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ υπό τθν ζννοια ότι οφτε αγωνίηονται για τθν άμεςθ
μεταλλαγι ςε πολιτικό επίπεδο όπωσ ο Φεντεραλιςμόσ, οφτε όμωσ αρνοφνται τθν προοπτικι τθσ
κατά περίπτωςθ εκχϊρθςθσ εκνικισ κυριαρχίασ ςαν αυτό να είναι κάτι ιερό και αδιαπραγμάτευτο.
Ο D. Mitrany ωσ κεωρθτικόσ εκφραςτισ του Λειτουργιςμοφ αμφιςβθτεί τθν ικανότθτα του κράτουσ
να ικανοποιιςει τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ τθ ςτιγμι που οι πολιτικοί επικυμοφν πρωτίςτωσ τθ
διατιρθςθ τθσ εξουςίασ. Κατά ςυνζπεια οι υπερεκνικοί κεςμοί μποροφν να το πετφχουν αυτό
καλφτερα. Απορρίπτει όμωσ τισ μορφζσ περιφερειακισ οργάνωςθσ που κα αναπαριγαγαν τα
προβλιματα των κρατϊν και δεν κα αναμόρφωναν τουσ μθχανιςμοφσ λιψθσ αποφάςεων εντόσ
αυτϊν. Μαραβζγιασ, Ν., Σςινιςιηζλθσ, Μ., Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Οργάνωςθ και Πολιτικζσ, Κεμζλιο,
Ακινα, 2007 Κεφ ΛΛ.
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αλαζπγθξφηεζεο. Ζ πεξίθεκε δηαθήξπμε ηνπ Ρνκπέξ νπκάλ17 ήηαλ ζαθήο σο πξνο
ηε ζηαδηαθή νδφ πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ε επξσπατθή νινθιήξσζε. Ζ
δεκηνπξγία κηαο ηεισλεηαθήο έλσζεο ζα δεκηνπξγνχζε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα
ηε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο θνηλήο αγνξάο θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζα
δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πηέζεηο γηα ηελ επίηεπμε κηαο νηθνλνκηθήο θαη
λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ζεζκηθή δειαδή αθεηεξία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο/
Έλσζεο.18
χκθσλα κε ην ρέδην νπκάλ, ζα δεκηνπξγνχληαλ κία Αλψηαηε Αξρή πνπ
ζα έιεγρε ηηο βηνκεραλίεο άλζξαθα θαη ράιπβα ηεο Γαιιίαο, ηεο ΟΓ Γεξκαλίαο θαη
φζσλ απφ ηηο άιιεο ρψξεο ελδηαθέξνληαλ λα κεηάζρνπλ. Σελ πξφηαζε απνδέρηεθαλ ε
Γπηηθή Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη νη ρψξεο

Μπελεινχμ (Βέιγην, Οιιαλδία,

Λνπμεκβνχξγν), νη ρψξεο δειαδή ηεο ιεγφκελεο Μηθξήο Δπξψπεο,19 θαη έηζη ην 1952
ζπζηάζεθε ε Δπξωπαϊθή Κνηλόηεηα Άλζξαθα θαη Χάιπβα (ΔΚΑΥ). Με ηνλ ηξφπν
απηφλ, ελνπνηήζεθε ν ππξήλαο ηεο επξσπατθήο βαξηάο βηνκεραλίαο, πνπ ηέζεθε ππφ
ηνλ έιεγρν φρη ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, αιιά κίαο ππεξεζληθήο Αξρήο.
Ζ ππεξεζληθόηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηα ηεο ΔΚΑΥ (αιιά θαη ησλ άιισλ
Κνηλνηήησλ θαη ηεο ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο Έλσζεο) λα ιακβάλεη απνθάζεηο
δεζκεπηηθέο γηα ηα θξάηε-κέιε, είλαη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηνχζε ηε δηαδηθαζία
ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο απφ ηνπο άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη
πξνσζνχζαλ ηελ απιή δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία.20
Σν 1950 πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Ακπληηθήο Κνηλφηεηαο απφ
ηνλ Γάιιν Πξφεδξν ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, Ρελέ Πιεβέλ,21 σο απάληεζε ζην
ακεξηθαληθφ θάιεζκα γηα ηνλ επαλεμνπιηζκφ ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, σζηφζν ιίγα
ρξφληα αξγφηεξα ην 1954ε πξνζπάζεηα απηή απέηπρε.22 Σν 1955-56, ζπζηάζεθε κία
επηηξνπή, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Βέιγνπ πνιηηηθνχ Πνι-Αλξί πάαθ, γηα λα εμεηάζεη
ηε δεκηνπξγία επξσπατθήο θνηλήο αγνξάο. Οη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο πάαθ

17

θ

Σθν 9 Μαΐου 1950, ο υπουργόσ Εξωτερικϊν και πρϊθν πρωκυπουργόσ τθσ Γαλλίασ R. Schuman, ςε
μια ζκτακτθ ςυνζντευξθ τφπου, εξιγγειλε το ιςτορικό ςχζδιό του. Χριςτοδουλίδθσ Κ, Ειςαγωγι ςτισ
Ευρωπαϊκζσ πουδζσ, ςελ. 37.
18
Μπότςιου, Κ., Μεταξφ ΝΑΣΟ και ΕΟΚ, Η Ευρώπθ ςε αναηιτθςθ μιασ αμυντικισ και πολιτικισ
Ζνωςθσ 1949-1957, Παπαηιςθσ, Ακινα, 2002, ςελ. 31.
19
Μπότςιου, ό.π , ςελ 31.
20
Χριςτοδουλίδθσ, Κ., Ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ, ςελ 37-39.
21
Μπότςιου, Μεταξφ ΝΑΣΟ και ΕΟΚ, ςελ. 42.
22
Μπότςιου, ό.π ςελ.70-79.
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απέθεξαλ θαξπνχο θαη ζηηο 25 Μαξηίνπ 1957 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Ρψκεο,23
πνπ ίδξπε ηελ Δπξωπαϊθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα (ΔΟΚ), επηθεληξσκέλε ζηηο βαζηθέο
ειεπζεξίεο ηεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ, θεθαιαίσλ θαη αηφκσλ. Ζ πλζήθε ηεο Ρψκεο
έθαλε ξεηψο αλαθνξά ζε κηα «δηαξθψο ζηελφηεξε έλσζε» ησλ επξσπατθψλ ιαψλ.
Ηδξχζεθε επίζεο ε Δπξωπαϊθή Κνηλόηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΚΑΔ ή Δπξαηφκ).
Ζ ΔΟΚ ζεκείσζε κεγάιε νηθνλνκηθή επηηπρία απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο
ηεο. Άιισζηε, ε πεξίνδνο απφ ην 1950 έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ήηαλ κηα
επνρή αδηάθνπεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Δπξψπε. Οη πξψηεο ρψξεο, κεηά ηηο
έμη, πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΟΚ ήηαλ ε Βξεηαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Γαλία («βφξεηα
δηεχξπλζε») ην 1973. Λίγν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1981, ε Διιάδα. Ζ Ηζπαλία θαη ε
Πνξηνγαιία ην 1986 («λφηηα δηεχξπλζε»). Σν 1995 εηζήιζαλ ζηελ ΔΔ πιένλ ε
Απζηξία, ε νπεδία θαη ε Φηιαλδία ελψ ην 2004 έγηλε ε κεγάιε δηεχξπλζε κε ηελ
είζνδν δέθα ρσξψλ(Απζηξία, Δζζνλία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα,
Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία, ινβελία). Σν 2007 αθνινχζεζαλ ε Ρνπκαλία θαη ε
Βνπιγαξία, ελψ ην 2013 κπήθε θαη ε ηειεπηαία ρψξα έσο ζήκεξα, ε Κξναηία.24
Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελνπνίεζεο έγηλε ην 1985,
κε ηελ έγθξηζε ηεο Δληαίαο Δπξωπαϊθήο Πξάμεο,25 πνπ πξνέβιεπε ζηελφηεξε
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα.
Δβδνκήληα ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηελ «πξφζθιεζε ζε ελφηεηα» ηνπ Ρνκπέξ
νπκάλ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη νη πξνζδνθίεο ησλ παηέξσλ ηεο
Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο έρνπλ εθπιεξσζεί κε ην παξαπάλσ. Ζ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα/Έλσζε (ΔΚ/ΔΔ) έρεη θηίζεη ηα ηξία πξψηα επίπεδα ηνπ νηθνδνκήκαηφο ηεο
23

Οι υνκικεσ τθσ Ρϊμθσ είναι θ υνκικθ περί ιδρφςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ
(ΕΟΚ) και θ υνκικθ περί ιδρφςεωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΚΑΕ ι
Ευρατόμ). Τπεγράφθςαν από εκπροςϊπουσ του Βελγίου, τθσ ΟΔ Γερμανίασ, τθσ Γαλλίασ, τθσ Λταλίασ,
του Λουξεμβοφργου και τθσ Ολλανδίασ ςτισ 25 Μαρτίου1957 και θ θμερομθνία υπογραφισ τουσ
κεωρείται θ λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ/Ζνωςθσ.
24
Λωακειμίδθσ Π., «Διεφρυνςθ, εμβάκυνςθ και ςυνταγματικι ςυνκικθ», ςτο Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
οργάνωςθ και πολιτικζσ, Θεμζλιο, Ακινα, 2007 ςελ. 251.
25
Θ Ενιαία Ευρωπαϊκι Πράξθ (ΕΕΠ) υπιρξε ανακεϊρθςθ τθσ υνκικθσ τθσ Ρϊμθσ για να προωκιςει
τθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ και να υλοποιιςει τθν εςωτερικι αγορά. Σροποποίθςε τουσ κανόνεσ
λειτουργίασ των ευρωπαϊκϊν οργάνων και διεφρυνε τισ κοινοτικζσ αρμοδιότθτεσ, ιδίωσ ςτουσ τομείσ
τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ, του περιβάλλοντοσ και τθσ κοινισ εξωτερικισ πολιτικισ. Θ ΕΕΠ, θ
οποία υπογράφθκε ςτο Λουξεμβοφργο ςτισ 17 Φεβρουαρίου 1986 από εννζα κράτθ μζλθ και ςτισ
28 Φεβρουαρίου 1986 από τθ Δανία, τθν Λταλία και τθν Ελλάδα, είναι θ πρϊτθ μεγάλθσ ςθμαςίασ
τροποποίθςθ τθσ ςυνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ (ΕΟΚ). Άρχιςε να
ιςχφει τθν 1θ Λουλίου 1987.
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- ηελ ηεισλεηαθή έλσζε, ηελ θνηλή αγνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε
- θαη παξφιν πνπ νη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη ζε απηά, έρεη αξρίζεη ήδε λα θηίδεη ην
ηειεπηαίν πάησκα, εθείλν ηεο πνιηηηθήο έλσζεο. Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε
Κνηλφηεηα ζήκεξα δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεο. Σν
αληίζεην κάιηζηα. Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζήκεξα έρεη λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά
νηθνλνκηθά ζέκαηα, ηα νπνία πξνζπαζεί λα επηιχζεη θαη λα παξακείλεη ελσκέλε. Ο
ρξφλνο ζα δείμεη αλ ζα ηα θαηαθέξεη.
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3. Ζ επξσπατθή πνιηηηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Καξακαλιή

Ο Πιάησλαο έιεγε φηη, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεγάια έξγα, ρξεηάδεηαη θαη
νξακαηηζκφο.26 Καη απηφ ην ρξεζηκνπνίεζε ν Καξακαλιήο φρη κφλν ζαλ αλαθνξά ζε
νκηιία ηνπ αιιά ην έθαλε πξάμε θαη ζηάζε δσήο.O Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο είρε
νξακαηηζηεί ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γη’ απηήλ
αγσλίζηεθε.
Ο ίδηνο, φληαο δηνξαηηθφο θαη κε βαζηά ηζηνξηθή αληίιεςε, ζπλεηδεηνπνηνχζε
φηη ηα εζληθά θξάηε, σο απηάξθεηο κνλάδεο απνδπλακψζεθαλ κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην
Πφιεκν. Αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ ζηα ζηελά
φξηα ηεο θάζε ρψξαο, αιιά κφλν ζην επξχηεξν πιαίζην κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο.
Ο Καξακαλιήο είρε κεγάιε πίζηε ζηελ επξσπατθή ηδέα. Θεσξνχζε φηη έπξεπε
λα ελνπνηεζνχλ νη επξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο ζπλδένληαλ ηζηνξηθά κε θνηλέο ξίδεο
θαη κε θνηλφ πνιηηηζκφ θαζψο επίζεο είρε ηε γλψκε φηη έρνπλ θνηλή απνζηνιή. Με
απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηεξκαηίδνληαλ νη κεηαμχ ηνπο δηακάρεο θαη ζα εμαζθαιηδφηαλ ε
εηξήλε. Σα θξάηε ζα κπνξνχζαλ έηζη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηεξάζηηα πνιηηηθά,
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη θπξίσο εμαηηίαο ησλ
κεγάισλ θαη καθξνρξφλησλ πνιέκσλ.
«Ζ έλλνηα ηεο έλσζεο», ζεκείσλε ν Καξακαλιήο, «ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα
ηεο ηζρχνο»,27 έβιεπε δειαδή φηη ππήξραλ ηεξάζηηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα πνπ δελ
κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ νχηε απφ ηνπο «κεγάινπο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηα κεγάια θαη δσηηθά απηά ζέκαηα αιιά θαη ζηα κηθξφηεξα, φια ηα θξάηε, είηε
κεγάια είηε κηθξά, ζα έπξεπε λα είλαη ηζφηηκα θαη λα έρνπλ γλψκε. Πίζηεπε πσο κηα
Δπξψπε πνπ ελεξγεί εληαία, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη θπξίσο πνιηηηθά ζα κπνξεί λα
επεξεάζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο.

26

Σθν αναφορά αυτι ςτο Πλάτωνα τθν ζκανε ο ίδιο ο Καραμανλισ ςε ομιλία του ςτο Δθμαρχείο του
Άαχεν κατά τθν επίδοςθ του Βραβείου Καρλομάγνου ςτισ 4 Μαΐου 1978.Αρχείο Καραμανλι,
Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ: Αρχείο, Γεγονότα και Κείμενα, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι, Ακινα, 1993 τ
10, ςελ. 209.
27
Φράςθ του Καραμανλι από τθν ίδια ομιλία.
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Σα θξάηε-κέιε ζα έπξεπε λα εθρσξήζνπλ έλα κέξνο απφ ηελ θπξηαξρία ηνπο
ζηελ Δπξσπατθή πκπνιηηεία28 θαη λα γίλεη κηα θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ψζηε λα
κπνξνχλ λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχζαλ σο ηψξα ζηα ζηελά φξηα ηνπ
εζληθνχ θξάηνπο. Απηφ φκσο δελ ζήκαηλε φηη θηλδχλεπε ε εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηα
εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ιανχ. ην πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο ζα έπξεπε λα
θαηνρπξψλνληαη νη εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ιανχ,

λα δηαηεξνχληαη ηα

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θπξίσο λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζηελ γιψζζα, ηελ
ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ.
Ο Καξακαλιήο είρε βαζηά πεπνίζεζε φηη ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο είλαη
ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ, ηνπ ξσκατθνχ θαη ηνπ ρξηζηηαληθνχ πλεχκαηνο. Σν ειιεληθφ
πλεχκα παξείρε ηηο ηδέεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αιήζεηαο, ην ξσκατθφ ηελ ηδέα ηνπ
θξάηνπο θαη ηνπ δηθαίνπ ελψ ν ρξηζηηαληζκφο ηελ πίζηε θαη ηελ αγάπε. 29

Ζ

Δπξσπατθή πκπνιηηεία φθεηιε επνκέλσο λα βαζηζηεί ζηηο ηδέεο απηέο, λα
παξακεξίζεη ηα φπνηα κηθξά ζπκθέξνληα θαη λα επηδηψμεη πςειφηεξνπο θαη
κνληκφηεξνπο ζηφρνπο φπσο είλαη ε επεκεξία θαη ε επηπρία ησλ ιαψλ ηεο. Ζ
λνκηζκαηηθή έλσζε, ε εληαία ακπληηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή σο πξνυπφζεζε γηα
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία, ε εθρψξεζε κέξνπο ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ
ησλ εηαίξσλ- θξαηψλ ζηελ Δπξσπατθή πκπνιηηεία αλάγνληαλ απφ ηνλ Καξακαλιή
ζε άκεζεο θαη αλαγθαίεο πξνηεξαηφηεηεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ Διιάδα πίζηεπε φηη ε ζέζε ηεο είλαη ζηε Γχζε30 θαη φρη
ζηε θησρή θαη ππναλάπηπθηε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά Αλαηνιή. Με ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ελσκέλε Δπξψπε ζα εμαζθάιηδε ηε δεκνθξαηία, δίλνληαο έλα
ηέινο ζηνπο καθξνρξφληνπο εζσηεξηθνχο δηραζκνχο πνπ ηαιαηπσξνχζαλ ηε ρψξα. Ο
Καξακαλιήο άλεθε ζε κηα γεληά πνπ είρε δήζεη ηε δηρφλνηα: ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ,ηε
Μηθξαζηαηηθή

Καηαζηξνθή,

ηνλ

Δκθχιην,

ηε

δηθηαηνξία

ησλ

ζπληαγκαηαξρψλ.31Πίζηεπε φηη κε ηελ έληαμε ηεο ε Διιάδα ζα απαιιαζζφηαλ απφ

28

Όροσ που χρθςιμοποιοφςε ο ίδιοσ.
Ομιλία αποδοχισ του Βραβείου Καρλομάγνοσ ςε τελετι ςτο δθμαρχείου του Άαχεν ςτισ
04/05/1978.
30
αηανίδθ, Χ.Η., Οι Ελλθνοτουρκικζσ χζςεισ ςτθ πενταετία 1973-1978, Κεςςαλονίκθ, 1978 (ιδιωτικι
ζκδοςθ).
31
Γεννικθκε ςτθν τουρκοκρατοφμενθ ακόμα Πρϊτθ ερρϊν το 1907. τα παιδικά του χρόνια ζηθςε
θσ
τον Εκνικό Διχαςμό και τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι(1918-1922). Ζηθςε τθ δικτατορία τθσ 4
Αυγοφςτου 1936 όπου και διζκοψε τθν ζωσ τότε πολιτικι του ςταδιοδρομία αρνοφμενοσ να
ςυνεργαςτεί με το κακεςτϊσ. Αργότερα κατά τθ διάρκεια του εμφφλιου ςπαραγμοφ (1946-1949)
29

15

ηελ αλάγθε λα έρεη πξνζηάηηδεο δπλάκεηο, νη νπνίεο πξψηα ελδηαθέξνληαλ λα
εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Σέινο, ζα δηαζθάιηδε ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαζψο έσο ηφηε ε
θαηάζηαζε ήηαλ ζρεδφλ δξακαηηθή.
Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηνλ Καξακαλιή ήηαλ φηη κε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ
Δπξψπε, ε ρψξα ζα δηαζθαιηδφηαλ απέλαληη ζηνλ «αηψλην ερζξφ» ηεο, ηελ Σνπξθία.
πσο έιεγε θαη ν ίδηνο: «Ζ έληαμε καο ζηελ ΔΟΚ καο παξέρεη αθφκε κηα πξνζηαζία
απφ ηελ Σνπξθία. Πνιχ δχζθνια νη Σνχξθνη ζα απνθάζηδαλ λα καο επηηεζνχλ θαη λα
θαηαιάβνπλ έλα ή πνιιά λεζηά. Δάλ είκαζηε ζηελ ΔΟΚ, πάξα πνιχ δχζθνια έλαο
παξαλντθφο ζπληαγκαηάξρεο ζα ζθεθηεί λα αλαηξέςεη ην δεκνθξαηηθφ καο
πνιίηεπκα».32
Ο Καξακαλιήο πξνζπάζεζε θαη ελ ηέιεη θαηάθεξε λα θάλεη πξαγκαηηθφηεηα
ην φξακά ηνπ, ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, έλα φξακα σζηφζν
θαζφινπ εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη απηφ ην γλψξηδε πνιχ θαιά. Δίρε βαζηά
πεπνίζεζε φηη ε είζνδνο ζηελ ΔΟΚ ζα ελίζρπε ηε ρψξα θαη ζα έθεξλε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Ο ίδηνο ζηήξημε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζ’ έλαλ δξφκν
ρσξίο επηζηξνθή. Καλέλαο δε ζα κπνξνχζε εχθνια λα αληηζηξέςεη ή λα αλαηξέςεη
απηή ηελ πνξεία. Ο δξφκνο απηφο θαζφξηζε φιεο ηηο κεηέπεηηα επξσπατθέο επηινγέο
ηνπ. Κπξίσο φκσο ραξαθηήξηζε ηε πξψηε θξίζηκε πεξίνδν ηεο επξσπατθήο ηνπ
πνιηηηθήο, ε νπνία θαηέιεμε ζηε ζπκθσλία γηα ηε ζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηελ
Δπξσπατθή θαη Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, ηελ ηφηε ΔΟΚ, ην 1961. Σν πνιηηηθφ θνξηίν
ηεο ζχλδεζεο κάιηζηα ήηαλ ηφζν κεγάιν πνπ δελ θαηάθεξε λα θαηαξγήζεη ε
επηάρξνλε δηθηαηνξία θαη ην νπνίν ν Καξακαλιήο επηθαιέζηεθε κε έκθαζε κεηά ην
1974 θαη ην έζεζε σο αθεηεξία ηεο εληαμηαθήο δηαπξαγκάηεπζεο.33Ζ χλδεζε κε ηελ
Δπξψπε ζηάζεθε ε αθεηεξία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ Καξακαλιή. Ζ
επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο απνδείρζεθε κε αλαζηξέςηκε, αλζεθηηθή θαη ηζηνξηθά
διετζλεςε υπουργόσ Εργαςίασ, Μεταφορϊν και τζλοσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ. Αρχείο Καραμανλι τ. 1,
ενδεικτικά ςελ.9-11.
32
πθλιωτόπουλοσ, Ε. Π. «Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ και οι Δθμοκρατικοί Κεςμοί», ςτο Ο
Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ςτον Εικοςτό Αιώνα, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλισ, Ακινα, 2008, τ.I, ςελ
163.
33
Μπότςιου, Κ., «Θ ευρωπαϊκι πολιτικι του Καραμανλι και θ ςφνδεςθ τθσ Ελλάδασ με τθν ΕΟΚ», ςτο
Ντε Γκωλ και Καραμανλισ, το ζκνοσ, το κράτοσ, θ Ευρώπθ, Πατάκθσ, Ακινα, 2002, ςελ. 147-154
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δηθαησκέλε. Μεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, φηαλ άξρηζαλ νη εληαμηαθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο, ν Καξακαλιήο είρε επίγλσζε φηη δελ ζα μεθηλνχζε απφ ηελ αξρή.
Οη νηθνλνκηθέο γέθπξεο αιιά θαη νη ςπρνινγηθέο πνπ είρε ρηίζεη πξνο ηελ Δπξψπε
πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία ηνλ έθεξαλ γξεγνξφηεξα ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο έληαμεο.
Πίζηεπε επίζεο φηη ε δηεζλήο έθζεζε ηεο ρψξαο ζα δπζθφιεπε θάπνηα κεηέπεηηα
πξνζπάζεηα θαηάιπζεο ηεο δεκνθξαηίαο.
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4. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ : Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΟΚ/ΔΔ

Ο ζηφρνο γηα ηελ έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε σξίκαζε ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’50. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ήμεξε φηη ν ζηφρνο απηφο δελ ήηαλ
εχθνινο πφζν κάιινλ γηα κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη
πνιιέο δπζθνιίεο θαη πνιιά εκπφδηα λα ππεξβεί.
Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ήηαλ ε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε
Κνηλφηεηα. Ζ απφθαζε ηεο Διιάδαο λα δηεθδηθήζεη ζχλδεζε θαη φρη πιήξε έληαμε
απέξξεε απφ ηελ εθηίκεζε φηη ε άκεζε έληαμε ζα ζπλέζιηβε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
ιφγσ ηνπ επξσπατθνχ αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα, ε ζχλδεζε ζα πξνεηνίκαδε
νκαιφηεξα ηε ρψξα γηα ηε κειινληηθή νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο έληαμεο ζηελ
Κνηλφηεηα.
ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο, ε Διιάδα είρε λα δηαλχζεη έλα πην δχζθνιν
δξφκν θαζψο ε Καηνρή θαη ν Δκθχιηνο είραλ θαζπζηεξήζεη ηε κεηαπνιεκηθή
αλαζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε. Ζ ρψξα είρε αλάγθε απφ ηαρεία νηθνλνκηθή
αλαζπγθξφηεζε. Ο εκθχιηνο πφιεκνο δηαηήξεζε πςειά ηα δεκνζηνλνκηθά
ειιείκκαηα, επηβξάδπλε ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ηελ ππνδνκή ησλ ζπγθνηλσληψλ
ελψ θαη ε πνξεία ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ππήξμε εμαηξεηηθά αξγή.
Σαπηνρξφλσο ε ακεξηθαληθή βνήζεηα34, ε νπνία επί κηα δεθαεηία ελίζρπε ηνλ
αλαπηπμηαθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, έθζηλε ζπλερψο θαη αλακελφηαλ λα
πεξηνξηζηεί κφλν ζε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ελψ ε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ
δπηηθψλ ρσξψλ είρε απμεζεί ζεκαληηθά. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη, κέρξη
ην 1957-1958, ην εμαγσγηθφ εκπφξην κε ηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο είρε εηζέιζεη
ζε έληνλα θζίλνπζα ηξνρηά, ιφγσ ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηεο ρακειήο
34

Θ αμερικανικι βοικεια ξεκίνθςε με το Δόγμα Σροφμαν (1947-48) και ςυνεχίςτθκε με το χζδιο
Μάρςαλ (1948-52). Επρόκειτο για οικονομικι βοικεια που χορθγικθκε ςε χϊρεσ τθσ Δυτικισ
Ευρϊπθσ. Αποςκοποφςε αφενόσ ςτθ τόνωςθ των οικονομιϊν τουσ και αφετζρου εξυπθρετοφςε
άμεςα τθν αμερικανικι εξωτερικι πολιτικι, που επικυμοφςε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ να
περιζλκουν οι χϊρεσ αυτζσ, εξαιτίασ ανζχειασ, ςτθ ςφαίρα επιρροισ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ.
Σςακαλογιάννθσ, Π., φγχρονθ Ευρωπαικι Ιςτορία από τθν Βαςτίλθ ςτο τείχοσ του Βερολίνου, τ. Βϋ,
Εςτία, 2000, Ακινα, ςελ. 319 και Davies, Norman., Europe, A History, Pimlico, London, 1996, ςελ. 1063.
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αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ δηείπαλ ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο. Αληηζέησο επεθηείλνληαλ
ζπλερψο νη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ,
επηηείλνληαο ηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θαη
ελεξγνπνηψληαο αληηδπηηθέο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ.35
Ο Καξακαλιήο επνκέλσο ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζε ξεαιηζηηθά πξνγξάκκαηα
θαη λα νινθιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ άκεζα. Σν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ησλ
θπβεξλήζεσλ Καξακαλιή απφ ην 1955 κέρξη ην 1963 πεξηειάκβαλε ηνλ δηπιαζηαζκφ
ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο36 θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ κέζσ ηεο άζθεζεο επξείαο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ επξσπατθή ζε
ζηαζεξέο βάζεηο.37 Μεγάιε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ θαη
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνπξηζκφ.38
Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε βαζίζηεθε ζην δφγκα ηεο λνκηζκαηηθήο
ζηαζεξφηεηαο απφ ηελ επνρή ήδε ηεο κεηαξξχζκηζεο Μαξθεδίλε ην 1953.39 Ζ
ειιεληθή νηθνλνκία έπξεπε λα θηλεζεί ζε πιαίζην ζηαζεξφηεηαο, ρσξίο πιεζσξηζκφ
θαη ειιείκκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο θαη λα
αλαδεηήζεη θεθάιαηα γηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα. Οη ακνηβέο ζα θηλνχληαλ
απμεηηθά, αιιά ν ξπζκφο ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ δελ ζα
ππεξέβαηλε αιιά ζα ππνιεηπφηαλ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ψζηε
λα δεκηνπξγείηαη ην αλαγθαίν πιεφλαζκα γηα επελδχζεηο. Σν θξάηνο έπαηδε
παξεκβαηηθφ ξφιν, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ πνηθίια κέζα. Έρνληαο ππφ ηνλ έιεγρφ
ηνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ξχζκηδε κε λνκηζκαηηθά αιιά
θαη πηζησηηθά κέηξα ηε ξνή ρξήκαηνο θαη ππνβνεζνχζε ηηο επελδχζεηο. Αλαδεηνχζε
μέλνπο επελδπηέο, ζηνπο νπνίνπο ζα παξείρε επλντθνχο φξνπο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο
απξνζπκίαο ζα αλαιάκβαλε ην ίδην ηε ζχζηαζε βαζηθψλ βηνκεραληψλ.40

35

Μπότςιου Κ., «Θ ευρωπαϊκι πολιτικι του Καραμανλι και θ ςφνδεςθ τθσ Ελλάδασ με τθν ΕΟΚ»,
ςελ. 149.
36
Αρχείο Καραμανλι, τ. 4, ςελ. 95.
37
Όταν ο Καραμανλισ ανζλαβε πρωκυπουργόσ τον Οκτϊβριο του 1955, θ Ελλάδα ιταν μία φτωχι
γεωργικι χϊρα. Σο κατά κεφαλιν ειςόδθμα ιταν περίπου 300 δολάρια.
38
Αρχείο Καραμανλι, τ.4, ςελ. 54-55.
39
Μαρκεηίνθσ . , τρατθγικζσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και θ υποτίμθςθ τθσ δραχμισ- 1953, (ειςαγωγιιςτορικόσ ςχολιαςμόσ: Πάνοσ Καηάκοσ), Σετράδια Κοινοβουλευτικοφ Λόγου ΙΙ, Μδρυμα Βουλισ των
Ελλινων, 2013.
40
Κοντογεϊργθσ, Γ., «Ολοκλιρωςθ των προςπακειϊν τθν κατάλλθλθ ϊρα», ςτο Ο Κων. Καραμανλισ
και θ Ευρωπαϊκι πορεία τθσ Ελλάδασ, Πατάκθσ, Ακινα, 2000, ςελ. 65.
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Πξάγκαηη, νη θπβεξλήζεηο ηνπ Καξακαλιή πέηπραλ ηαρχξξπζκε αλάπηπμε
πνπ απνηππψζεθε ζηελ αληίιεςε φηη ην ’60 ε Διιάδα βίσλε πιένλ «ρξπζή επνρή».
Οξγαλψζεθαλ νη ππεξεζίεο, θαηαζθεπάζηεθαλ κεγάιεο εκβέιεηαο δεκφζηα ηνπηθά
θαη πεξηθεξεηαθά έξγα, ηδξχζεθαλ βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο,
νξγαλψζεθε ε θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ε πεξίζαιςε ησλ Διιήλσλ. Ήηαλ κηα
πεξίνδνο έξγσλ θαη ζεζκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ άιιαμαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κνξθή
ηεο ρψξαο. Ο εηήζηνο αξηζκφο αλάπηπμεο θαηά κέζν φξν ππεξέβαηλε ην 6-7% θαη ην
θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απμήζεθε απφ 305 ζε 565 δνιάξηα.41 Ζ εηθφλα ηεο ρψξαο
είρε αιιάμεη κε ξπζκνχο πξσηφγλσξνπο.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ φηη ε Διιάδα επεδίσμε ηελ ζπκκεηνρή ηεο
ζηελ ΔΟΚ θαη φρη ζηελ ΔΕΔ (Δπξσπατθή Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ), 42 πνπ
εμειίρζεθε ζε αληαγσληζηή ηεο ΔΟΚ ππφ βξεηαληθή εγεζία. Ζ πξνζδνθία φηη ε
ζπκκεηνρή ζηελ ΔΟΚ ζα πίεδε ηελ Διιάδα λα πξνβεί ζε έλαλ ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ,
ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ εθζπγρξνληζκφ βάξπλε θαζνξηζηηθά ζηελ απφθαζε ηεο Αζήλαο
λα ζπλδεζεί κε ηελ ΔΟΚ αληί ηεο κηθξήο ΔΕΔ. Ζ επηινγή ηεο ΔΟΚ ήηαλ πνιχ πην
ειθπζηηθή. Βαζηθφο ιφγνο ήηαλ πσο ε Διιάδα δελ κπνξνχζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
ΔΕΔ θαζψο δελ είρε βαξηά βηνκεραλία, αιιά κπνξνχζε λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα
Κνηλή Αγνξά πνπ έδηλε έκθαζε ζηα αγξνηηθά πξντφληα, θχξην θνξκφ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.43 Απηφο ήηαλ θαη ν πην βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Διιάδα
ζπκκεηείρε ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ
Έμη, δειαδή ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα
(Γαιιίαο, Γπηηθήο Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο, Βειγίνπ, Οιιαλδίαο θαη Λνπμεκβνχξγνπ) θαη
νη νπνίεο νδήγεζαλ ην 1955-57 ζηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο
Κνηλφηεηαο. Οη ηζρπξνί εκπνξηθνί δεζκνί έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα κελ
απνθιεηζηεί ε Διιάδα απφ ην θνηλνηηθφ εκπφξην θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ
ζεκαηνδνηνχζε ε δεκηνπξγία ηεο ΔΟΚ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ειιεληθά αγξνηηθά
θαη βηνκεραληθά πξντφληα παξέκελαλ ρακειήο πνηφηεηαο θαζψο δηνρεηεχνληαλ
θπξίσο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ απνπζίαδε ε ηερλνγλσζία γηα ηε δηάρπζε θαη
41

Παπαςτάμκοσ, Γ., « Θ Ευρωπαϊκι κλθρονομιά του Κων Καραμανλι ωσ εντολι για μια νζα
ευρωπαϊκι διακυβζρνθςθ», ςτο Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ςτον Εικοςτό Αιώνα, Μδρυμα Κων. Γ.
Καραμανλι, Ακινα, 2008, τ. ΛΛ, ςελ. 178 -179.
42
Θ ΕΗΕ ιδρφκθκε το 1960 από επτά χϊρεσ: Αυςτρία, Δανία, Ελβετία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Νορβθγία,
Πορτογαλία και ουθδία, ευρωπαϊκά κράτθ που δίςταηαν να ενταχκοφν πλιρωσ ςτθν Ευρωπαϊκι
Οικονομικι Κοινότθτα. κοπόσ του οργανιςμοφ ιταν θ προϊκθςθ του ελεφκερου εμπορίου και τθσ
οικονομικισ ολοκλιρωςθσ προσ όφελοσ των μελϊν του.
43
Αρχείο Καραμανλι, τ .4, ςελ.37.
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πξνβνιή ηνπο ζε μέλεο αγνξέο.44 εκαληηθφ κέξνο ησλ αδηάζεησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ δηνρεηεχνληαλ ζηηο αγνξέο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, επηηείλνληαο έηζη ηε
ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θαη δεκηνπξγψληαο ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαγσγηθή εμάξηεζε ηεο Διιάδαο απφ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο
ζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξίζηκεο θαιιηέξγεηεο φπσο ήηαλ ε παξαγσγή θαπλνχ.
Απηφ φκσο ίζσο λα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα θαηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζην δπηηθφ
ζηξαηφπεδν θάηη ην νπνίν δελ ηελ ζπλέθεξε θαζφινπ δηφηη ήηαλ πνιχ αδχλακε
νηθνλνκηθά θαη αζηαζήο ηφζν πνιηηηθά φζν θαη θνηλσληθά γηα λα επηβηψζεη κφλε ηεο.
Ζ επξσπατθή επηινγή ζεσξήζεθε ζηαζκφο θαζνξηζηηθφο γηα ην νηθνλνκηθφ θαη
πνιηηηθφ κέιινλ ηεο ρψξαο.45

44

Μπότςιου. Κων., «Θ κφρωςθ τθσ υμφωνίασ φνδεςθσ τθσ Ελλάδασ με τθν ΕΟΚ » ςτο , Σετράδια
Κοινοβουλευτικοφ Λόγου, Μδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ
Δθμοκρατία, Ακινα, 2010 ςελ 14.
45
Αρχείο Καραμανλι, τ. 5, ςελ. 626, 645, 423.
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5. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΟΚ

ηηο 8 Ηνπλίνπ 1959 ε Διιάδα ήηαλ ε πξψηε «Σξίηε ρψξα»46 πνπ θαηέζεζε
αίηεζε γηα ζχλδεζε κε ηελ Κνηλφηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 238 ηεο ΔΟΚ, ηελ νπνία
απνδέρζεθαλ ζε πξψηε θάζε

νη Τπνπξγνί ησλ Δμσηεξηθψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ.

ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο

ε Διιάδα αληηκεησπίζηεθε κε «εηδηθφ

θαζεζηψο», ην νπνίν πξνβιεπφηαλ απφ ηε ζπκθσλία ηεο Ρψκεο.47ηηο καθξέο
δηαπξαγκαηεχζεηο,

βαζηθφ

ξφιν,

εθηφο

ηνπ

πξσζππνπξγνχ

Κσλζηαληίλνπ

Καξακαλιή, δηαδξακάηηζαλ ν Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο (Αληηπξφεδξνο ηεο
Κπβέξλεζεο), ν Δπάγγεινο Αβέξσθ (Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ), ν Ξελνθψλ Ενιψηαο
(Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο) θαη ν Γηάγθνο Πεζκαδφγινπ (επηθεθαιήο ηεο
ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο). εκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά θαζ’ φιν ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα έσο θαη ην 1958, νπφηε θαη βξέζεθε εθηφο Κπβεξλήζεσο, ηνπ
Παλαγή Παπαιεγνχξα, ν νπνίνο είρε αζρνιεζεί αθαδεκατθά κε ην αληηθείκελν ηεο
επξσπατθήο ελνπνίεζεο επί καθξφλ.48
Ζ Διιάδα πξνέβαιε ηηο δηθέο ηεο ζέζεηο ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Πξψηε θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξε ήηαλ ε ζηξαηεγηθή γηα άκεζε ηειηθή ζπκθσλία δίρσο
θαζπζηεξήζεηο. Ο Καξακαλιήο επεδίσμε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ
ειιεληθφ ιαφ έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαζψο κέρξη ηφηε ππήξρε ε αίζζεζε ηεο
απνκνλψζεσο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Δπίζεο, πίζηεπε φηη φζν θαζπζηεξνχζαλ νη
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη εηο βάξνο ηεο ήδε επηβαξεκέλεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ
νηθνλνκία δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη άιιεο θαζπζηεξήζεηο.
Δπηπιένλ ε Διιάδα δεηνχζε επλντθφηεξε κεηαρείξηζε γηα ηα αγξνηηθά ηεο
πξντφληα θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο.
Απηφ ήηαλ εμάιινπ έλα απφ ηα πην ζνβαξά ζέκαηα πνπ ήζειε λα ξπζκίζεη ν
Καξακαλιήο. Εεηνχζε εμαζθάιηζε ησλ εμαγσγψλ ηεο πξνο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (θπξίσο γηα ην θαπλφ). Σέινο, ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία πνπ
46

Μζχρι τότε θ ΕΟΚ απαρτιηόταν μόνο από τα ζξι ιδρυτικά κράτθ μζλθ (Γερμανια, Γαλλία, Λταλία
Benelux), ενϊ μετά τθν Ελλάδα κατζκεςαν αίτθςθ θ Σουρκία, θ Μάλτα και θ Κφπροσ.
47
Αρχείο Καραμανλι, τ. 4, ς 130.
48
Μινϊτου Μ., «Θ Ευρωπαϊκι επιλογι του Κων. Καραμανλι, 1957-1961», ςτο Ο Κων. Καραμανλισ
ςτον εικοςτό αιώνα, Μδρυμα «Κων. Γ. Καραμανλισ», Ροδακιό, Ακινα, 2008, ςελ. 133-135.
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ιάκβαλε κέξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο δεηνχζε ηθαλνπνηεηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε
θαηάιιεινπο φξνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ έξγα ππνδνκήο ζηε ρψξα θαη άκεζεο
παξαγσγηθέο επελδχζεηο.
ηηο 30 Μαξηίνπ 1961 εμαγγέιζεθε ε νξηζηηθή ζπκθσλία γηα ηελ ζχλδεζε ηεο
Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ππφ ηε κνξθή ηεισλεηαθήο
έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθή πξφβιεςε κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο είθνζη δπν εηψλ. ην δηάζηεκα απηφ πξνβιεπφηαλ ε θαηάξγεζε ζηελ
Διιάδα ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη φισλ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζε βάξνο ηεο
ειεχζεξεο

θπθινθνξίαο

βηνκεραληθψλ

πξντφλησλ

ησλ

Κνηλνηηθψλ

ρσξψλ.

Αληίζηνηρα ηα ππφινηπα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ζα θαηαξγνχζαλ ηνπο δαζκνχο θαη ηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε βάξνο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε δηάζηεκα δψδεθα εηψλ. Ζ
Διιάδα απφ ηε κεξηά ηεο ήηαλ ππνρξεσκέλε λα πηνζεηήζεη ην θνηλφ εμσηεξηθφ
δαζκνιφγην ηεο ΔΟΚ ζρεηηθά κε εηζαγφκελα βηνκεραληθά πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο
θαη λα απνδερζεί ξήηξεο δηαζθάιηζεο γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν. ηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο, ε Κνηλφηεηα θαηαξγνχζε απηφκαηα ηνπο δαζκνχο ζηα θχξηα εμαγψγηκα
ειιεληθά πξντφληα. Παξάιιεια, θαζνξηδφηαλ ε δηαδηθαζία γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο
αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο κε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο
θαηά ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ηεο θαηά πξντφλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηζφηεηα ζηε
κεηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ παξεκθεξψλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.49
ηηο 9 Ηνπιίνπ 1961 ππνγξάθεθε επίζεκα ε πκθσλία χλδεζεο Διιάδαο–
ΔΟΚ. Ζ ζπκθσλία απηή ήηαλ ε πην πξνλνκηαθή γηα ην ζπλδεδεκέλν κέξνο απ φζεο
είρε ζπλάςεη ε Κνηλφηεηα έσο ηφηε. Πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ηεισλεηαθήο
έλσζεο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ θαζψο θαη κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ρνξεγίαο πξνο ηελ Διιάδα ππφ κνξθήο δαλείνπ
απφ ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα Δπελδχζεσλ,50 αλεξρφηαλ ζε 125 εθαηνκκχξηα δνιάξηα
γηα πεξίνδν πέληε εηψλ.51

49

Μινϊτου Μ., ό.π, ςελ. 141-142.
τθ υνκικθ τθσ Ρϊμθσ προβλεπόταν θ ίδρυςθ Ευρωπαϊκισ Σραπζηθσ Επενδφςεων. Θ Σράπεηα
ιδρφκθκε επιςιμωσ τθν 1 Λανουαρίου1958, μαηί με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εν λόγω ςυνκικθσ. κοπόσ
τθσ ιταν θ χρθματοδότθςθ των αναγκαίων ζργων προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Ζνωςθσ.
51
Μινϊτου, ό.π ςελ. 142.
50
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Ζ πκθσλία χλδεζεο έγηλε δεθηή κε ηθαλνπνίεζε απφ ηε κεγάιε
πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο. H πιεηνςεθία ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ52,
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη ν Σχπνο θξάηεζαλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηελ ηδέα ηεο ζχλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ θαη γεληθά απέλαληη ζηελ
επξσπατθή ελνπνίεζε. Οη δηζηαγκνί θαη νη πξνβιεκαηηζκνί επηθεληξψλνληαλ θπξίσο
ζηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Ζ ΔΓΑ53 ήηαλ ε κφλε πνπ εμέθξαζε ηηο αληηξξήζεηο ηεο
θαζψο πίζηεπε φηη ε ζπκθσλία απηή ήηαλ αληεζληθή ελέξγεηα θαη ζα θαζηζηνχζε ηε
ρψξα εμαξηεκέλε απφ

μέλεο δπλάκεηο. Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε θπβεξλεηηθή

πνιηηηθή εληνπηδφηαλ θπξίσο ζην επηρείξεκα φηη νη φξνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ δελ ήηαλ
φινη πξνο ην ζπκθέξνλ θαη πξνο ην θαιφ ηεο ρψξα.54
Ζ ζπκθσλία ζχλδεζεο Διιάδαο- ΔΟΚ θπξψζεθε ζηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ 1961,
ζηελ Αίζνπζα Σξνπαίσλ ηεο Βνπιήο. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο ηελ ππέγξαςαλ ν
αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, ν ππνπξγφο πληνληζκνχ
Αξηζηείδεο Πξσηνπαπαδάθεο θαη ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Δπάγγεινο Αβέξσθ. Δθ
κέξνπο ηνπ Βειγίνπ ππέγξαςε ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Πνι-Αλξί πάαθ, εθ κέξνπο
ηεο Γαιιίαο ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Εαθ Μνξίο Κνπβ ληε Μηξβίι, εθ κέξνπο ηεο
Ηηαιίαο ν ππνπξγφο Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ Δκίιην Κνιφκπν, εθ κέξνπο ηνπ
Λνπμεκβνχξγνπ

ν

ππνπξγφο

Δμσηεξηθψλ

Δπγέληνο

άνπο.

Ζ

Οιιαλδία

εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Υ. βαλ Υνχηελ, ελψ ε Γπηηθή
Γεξκαλία απφ ηνλ πξέζβε ηεο ζηελ Αζήλα Γθέκπραξη Εέεινο. Δθ κέξνπο ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.Κ. ππέγξαςε ηε ζπκθσλία ν αληηθαγθειάξηνο θαη ππνπξγφο
Δζληθήο Οηθνλνκίαο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο Λνχληβηρ Έξραξλη, πξφεδξνο ηνπ
ζπκβνπιίνπ, ελψ παξψλ ήηαλ θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνκηζηφλ, Βάιηεξ Υάιζηατλ, φπσο
θαη ν Εαλ Ρέη, κέινο ηεο Κνκηζηφλ, ν νπνίνο είρε δηαπξαγκαηεπζεί ηε ζπκθσλία εθ
κέξνπο ηεο Δ.Ο.Κ.55

52

υριανόσ, Μ. «Οι πολιτικζσ δυνάμεισ και θ υμφωνία φνδεςθσ του 1962», ςτο Η Ζνταξθ μασ ςτθν
ΕΟΚ, Ακινα 1978.
53
Θ Ενιαία Δθμοκρατικι Αριςτερά (Ε.Δ.Α.) ιταν ελλθνικό πολιτικό κόμμα που ζδραςε κυρίωσ τθν
περίοδο 1951-1974 (με διακοπι λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ επταετίασ). Ιταν το μεγαλφτερο
νόμιμο κόμμα τθσ Αριςτεράσ τθν περίοδο εκείνθ με ςθμαντικι κοινοβουλευτικι εκπροςϊπθςθ.
Μετά τθ μεταπολίτευςθ επανιλκε χωρίσ όμωσ τθ δυναμικι του παρελκόντοσ, για να διαλυκεί
οριςτικά μετά το 1985.
54
Αρχείο Καραμανλι, τ. 5, ςελ 114-118.
55
Αρχείο Καραμανλι, τ. 5, ςελ. 104-105.
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Ωζηφζν, ε πνξεία ηεο Διιάδαο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, βάζεη ησλ αξρψλ ησλ θπβεξλήζεσλ Καξακαλιή, ζα
αλαζηαιεί κε ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974), φπνπ θαη επηζήκσο
ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ησλ θπξίσλ κεραληζκψλ ηεο πκθσλίαο χλδεζεο, θαζφζνλ
ην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο ήηαλ αζχκβαην κε ηηο αξρέο ηεο ΔΟΚ
Ζ Διιάδα ζα δηαλχζεη πεξίνδν ζθιεξψλ δνθηκαζηψλ. Σν δεκνθξαηηθφ
πνιίηεπκα ζα απνδπλακσζεί βαζκηαία πξνηνχ θαηαιπζεί βίαηα απφ ηνπο
πξαμηθνπεκαηίεο ηεο 21εο Απξηιίνπ. Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ζα απνγπκλψζνπλ ηε
ρψξα απφ θάζε έξεηζκα εμσηεξηθήο ηζρχνο θαη εζσηεξηθήο αλαηάζεσο θαη ζα
απνζηεξήζνπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ απφ ηα βαζηθά αγαζά ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
δεκνθξαηίαο.
Λίγεο κφλν κέξεο κεηά ηελ θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο Διιάδαο –
ΔΟΚ, ε Βξεηαλία θαηαζέηεη θη απηή αίηεζε έληαμεο. Ζ Γαιιία κε ηνλ Νηε Γθψι
φκσο πξνέβαιιε βέην56 θαζψο ζεσξνχζε ηε Βξεηαλία σο «δνχξεην ίππν» ησλ
Ακεξηθαλψλ, ε φπνηα ζα δηεπθφιπλε ηελ κεγαιχηεξε δηείζδπζή ηνπο ζηε θνηλή
αγνξά. Ζ Βξεηαλία επαλέξρεηαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 10 Μαΐνπ 1967 θαη
ππνβάιιεη δεχηεξε αίηεζε. Ο ζηξαηεγφο Νηε Γθσι άζθεζε θαη δεχηεξν βέην θαζψο
ζεσξνχζε φηη νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο (ην γεσξγηθφ ζχζηεκα,
ην θαζεζηψο δηαθίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ θαη ε εμαζζέληζε ηεο ζηεξιίλαο) κπνξνχζαλ
λα έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αγνξάο.57

56

Αναλυτικά τουσ λόγουσ που άςκθςε βζτο θ Γαλλία βλ. Χριςτοδουλίδθσ Κ., «Θ ιςτορικι διαδρομι
τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ», ςελ. 50-51.
57
Χριςτοδουλίδθσ, Ό.π ςελ. 51.
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ΜΔ

6.

ΣΟ

ΒΛΔΜΜΑ

ΣΖΝ

ΔΤΡΩΠΖ:

Ο

ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΤΝΓΔΖ

Ο Καξακαλιήο θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Παξίζη58 (19631974) θαη γηα φζν δηάζηεκα δηήξθεζε ε δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα, είρε ην ρξφλν λα
ζθεθηεί ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο φζν θαη γηα ηα θαθψο θείκελα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηα νπνία ήζειε λα ηελ απαιιάμεη. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ
ην γεγνλφο φηη κπφξεζε λα βηψζεη ηε δεκνθξαηία ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο.

59

ια απηά ηα ρξφληα ν Καξακαλιήο ήξζε ζε επαθή κε ηνπο άιινπο

Δπξσπαίνπο εγέηεο, παξαθνινχζεζε ηνλ μέλν Σχπν, αιιά θαη ηνπο ζεζκνχο ησλ
άιισλ θξαηψλ. Απηά ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αξρηθήο ηνπ πεπνίζεζεο φηη κφλν
κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα κπνξεί ε ρψξα λα πξννδεχζεη θαη λα
αλαπηπρζεί.60
Μεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηελ επάλνδν ηνπ Καξακαλιή ζηελ
εμνπζία ηξείο ήηαλ νη θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ ν
Καξακαλιήο :εθδεκνθξαηηζκφο, εθζπγρξνληζκφο θαη επξσπατθή ελνπνίεζε. Πξψην
κέιεκα ηνπ ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο επξσπατθήο πνξείαο ηεο ρψξαο, ε νπνία είρε
δηαθνπεί απφηνκα. Ο ρξφλνο πνπ είρε ραζεί έπξεπε λα αλαθηεζεί. Ο Καξακαλιήο
ήζειε λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο.
Γηα λα πεηχρεη ηελ νξηζηηθή έληαμε ηεο ρψξαο ν Έιιελαο πνιηηηθφο ήμεξε φηη έπξεπε
λα γίλεη κηα ξηδηθή κεηακφξθσζε ηνπ θξάηνπο.61
Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο. Σα δπν πξψηα
ρξφληα ηεο επαλφδνπ απνηεινχλ ήηαλ ρξφληα ζεζκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Σν
δεηνχκελν ήηαλ ε νκαιή θαη γξήγνξε επαλαιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ.

58

Ο Καραμανλισ εγκαταλείπει τθν Ελλάδα ςτισ 9 Δεκεμβρίου 1963 προκειμζνου να εγκαταςτακεί
μόνιμα ςτο εξωτερικό. Είχε ιδθ αποφαςίςει να παραιτθκεί από τθν ενεργό πολιτικι ηωι κακϊσ
εκτιμοφςε ότι ζλειπαν οι προχποκζςεισ για να ςυνεχίςει να δραςτθριοποιείται ςε αυτιν.
59
Αρχείο Καραμανλι, τ. 6 ς 215 και τ. 7 ςελ. 42,74.
60
βολόπουλοσ, Κ., Η εξωτερικι πολιτικι τθσ Ελλάδασ 1974-1981, Εςτία, Ακινα 2008.
61
Μπότςιου, Κων., «Αναηθτϊντασ το χαμζνο χρόνο : Θ Ευρωπαϊκι τροχιά τθσ Μεταπολίτευςθσ», ςτο
Σριάντα χρόνια Ελλθνικισ Εξωτερικισ Πολιτικισ, 1974-2004, Λιβάνθ, Ακινα, 2005, ςελ 99-121.
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Απηφ ζα νδεγνχζε χζηεξα ζην δεχηεξν βαζηθφ βήκα πνπ ήηαλ ε ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε ηεο δεκνθξαηίαο.62
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή ηελ πεξίνδν
εθείλε ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ην 1975.63 Σν χληαγκα απηφ ήηαλ απφ ηα
πιεξέζηεξα θαη πην ζχγρξνλα ζπληάγκαηα ηεο Δπξψπεο.64Δμέθξαδε πιήξσο ηελ
επξσπατθή αληίιεςε γηα ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ην θξάηνο, ηηο αηνκηθέο
ειεπζεξίεο θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαζψο επίζεο πεξηειάκβαλε δηαηάμεηο πνπ
ξχζκηδαλ ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Δπηπιένλ, παξαρσξνχζε
ζεκαληηθέο εμνπζίεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, νη νπνίεο ηνπ επέηξεπαλ λα
παξεκβαίλεη απνθαζηζηηθψο ζηε ξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο δσήο.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή ήηαλ ε
λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ, ην νπνίν είρε θεξπρζεί παξάλνκν ην 1947.65 Ο Καξακαλιήο
πίζηεπε φηη ζε δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο δελ επηηξεπφηαλ θαλελφο είδνπο πνιηηηθφο θαη
θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Με ηελ πξάμε απηή θαηαξγνχληαλ νη φπνηεο ηνκέο ππήξραλ
αθφκα σο θαηάινηπα ηεο δηαηξεκέλεο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο. ην ίδην κήθνο
θχκαηνο άλεθαλ επίζεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ πήξε ε ηφηε θπβέξλεζε θαη αθνξνχζαλ
ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο ε απφιπζε ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, ε
ειεπζεξνηππία, ε απνθαηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, ε ππαγσγή
ηνπ ζηξαηνχ ζηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ε ειεχζεξε άζθεζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο.66
εκαληηθφ ήηαλ επίζεο ην γεγνλφο φηη ν Καξακαλιήο απνθάζηζε λα αληηκεησπίζεη κε
κεηξηνπάζεηα φζνπο επέβαιαλ ή θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε δηθηαηνξία. Γίθεο έγηλαλ
κφλν γηα ηνπο ππαίηηνπο ηφζν ηνπ θηλήκαηνο ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 φζν θαη γη’
απηνχο ηεο αηκαηεξήο θαηαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο εμέγεξζεο ην Ννέκβξην ηνπ 1973
ζην Πνιπηερλείν.

62

Μια πρϊτθ προςπάκεια ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ είχε γίνει ξανά από τθν κυβζρνθςθ
Καραμανλι ςτισ 21 Φεβρουαρίου 1963, κατά τθν οποία είχε αντιδράςει ζντονα θ τότε
αντιπολίτευςθ.
63
Σο φνταγμα του 1975 ιςχφει μζχρι και ςιμερα με οριςμζνεσ αλλαγζσ φςτερα από τισ
ανακεωριςεισ του 1986, 2001 και 2008.
64
Καςιμάτθσ, Γ., «Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ- μια μαρτυρία για τον πολιτικό θγζτθ», ςτο Ο
Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ςτον Εικοςτό Αιώνα, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι, Ακινα, 2008,τ. Λ, ςελ.
237-239.
65
Νόμοσ 509, 27 Δεκεμβρίου 1947.
66
Φίλανδροσ, Λ., «Μετάβαςθ ςτθ Δθμοκρατία, 1974-1975», ςτο Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ςτον
Εικοςτό Αιώνα, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι, Ακινα, 2008, τ. Λ, ςελ. 299-300.
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Σν ίδην δηάζηεκα δηεμήρζεζαλ νη πξψηεο κεηαδηθηαηνξηθέο βνπιεπηηθέο
εθινγέο ζηηο νπνίεο ν Καξακαλιήο εμαζθάιηζε άλεηε πιεηνςεθία, θάηη ην νπνίν δελ
ακθηζβεηήζεθε, ίζσο θαη πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά, απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ
αληηπάινπο- εηηεκέλνπο. Ζ λενεθιεγείζα θπβέξλεζε ακέζσο δηελήξγεζε πνιηηεηαθφ
δεκνςήθηζκα , σο απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ επειέγε ην πνιίηεπκα ηεο αβαζίιεπηεο
δεκνθξαηίαο.
Γεληθά, έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Καξακαλιή λα κελ αξρίζεη
έλαο

λένο

γχξνο

δηραζκνχ

θαη

γη’

απηφ

πηνζεηήζεθε

κηα

ζηξαηεγηθή

απνρνπληνπνίεζεο κε έκθαζε ηελ απφηαμε απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζπλεξγαηψλ
ηεο δηθηαηνξίαο θαζψο θαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Αθφκα θαη ζην ζέκα ηεο
γιψζζαο, πηνζεηήζεθε ε δεκνηηθή θαη φρη ε θαζαξεχνπζα, θιείλνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν κηα αθφκα ηνκή πνπ ρψξηδε ηνπ Έιιελεο.
H ζπκβνιή ηνπ Καξακαλιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ήηαλ
επίζεο ζεκαληηθή.67 Σα πξψηα νηθνλνκηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο απνζθνπνχζαλ
ζηελ γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Καξακαλιή
πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ο Καξακαλιήο ήζειε λα νηθνδνκήζεη κηα ζχγρξνλε
νηθνλνκία, ζηα πξφηππα ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Έπξεπε ε ρψξα λα παξάγεη
πξντφληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληαγσληζηνχλ ηα αληίζηνηρα επξσπατθά.68 Δπηπιένλ
ε θπβέξλεζε ήζειε λα εθζπγρξνλίζεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη λα απινπζηεχζεη ηηο
κεζφδνπο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Με άιια ιφγηα, ν Καξακαλιήο ήζειε ην θξάηνο
λα παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία κε ζθνπφ λα ηεο δψζεη ψζεζε θαη λα ηελ θάλεη
αληαγσληζηηθή. Παξάιιεια, ζα εθκεηαιιεπφηαλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο κε
ζθνπφ λα ηελ θαηαζηήζεη γέθπξα κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιήο.
Μέζα ζε πεξίπνπ έλα ρξφλν κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ρνχληαο ε θπβέξλεζε
Δζληθήο Δλφηεηαο69 παξνπζίαζε αμηνζεκείσην έξγν πνπ ραξαθηεξίζηεθε επξέσο σο
67

Αρχείο Καραμανλι τ. 9, ς 33.
Κ. Καραμανλισ, Προγραμματικζσ Δθλϊςεισ, 11 Δεκεμβρίου 1974, Αρχείο Καραμανλι, τ. 8 ςελ. 257262.
69
Ζτςι χαρακτθρίςτθκε θ μεταβατικι πολιτικι κυβζρνθςθ «εκτάκτου ανάγκθσ» που ςχθματίςτθκε με
πρωκυπουργό τον Κωνςταντίνο Καραμανλι και μζλθ κάποια παλαιοκομματικά ςτελζχθ των
προδικτατορικϊν κομμάτων ΕΡΕ και Ζνωςθ Κζντρου και μερικά ςτελζχθ του αντιδικτατορικοφ
αγϊνα, ςτισ 24 Λουλίου 1974.
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ην «ζαχκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο»70 θαη ην νπνίν έθεξε ζηηο απνζθεπέο ηνπ πνιιάθηο ν
Καξακαλιήο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο γηα ηελ έληαμε
ζηελ ΔΟΚ.
Έρνληαο ν Καξακαλιήο ην βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ηελ Δπξψπε πξνζπάζεζε
λα δεκηνπξγήζεη φιεο εθείλεο ηηο επλντθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ην
εηζηηήξην ηεο ρψξαο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα ζπλερίζεη ηε
πνξεία πνπ είρε μεθηλήζεη πξηλ ηε Γηθηαηνξία. ε φινπο ηνπο ηνκείο νη θπβεξλεηηθέο
πξνζπάζεηεο απέδσζαλ θαη ε ρψξα καο βξέζεθε κπξνζηά ζηελ «είζνδν» ηεο ΔΚ
έηνηκε λα αξρίζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο.

70

Μπότςιου, Κων., «Αναηθτϊντασ το χαμζνο χρόνο : Θ Ευρωπαϊκι τροχιά τθσ Μεταπολίτευςθσ», ςελ.
99-121.
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7. ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ

Σν έξγν πνπ είρε αλαιάβεη ν Καξακαλιήο δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιν.
Σαπηφρξνλα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα επηιχζεη κεηά ηελ πηψζε ηεο
δηθηαηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα νξζνπνδήζεη ε ρψξα, είρε λα αληηκεησπίζεη θαη κηα
ζεηξά αληηδξάζεσλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
ην εμσηεξηθφ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε
ζηνπο θφιπνπο ησλ ηερλνθξαηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, νη
νπνίνη πίζηεπαλ φηη ε Διιάδα δελ ήηαλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά έηνηκε γηα λα
εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Δπίζεο ππήξρε θαη ην δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ
αιιά θαη ε ειιελνηνπξθηθή δηαθνξά πνπ

θαζηζηνχζαλ ηνπο Δπξσπαίνπο

θαρχπνπηνπο απέλαληη ζηελ Διιάδα. «Καιώο, αιιά ηη ζα θάλεηο κε ηηο
ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο; Γελ ζέινπκε λα ηηο θέξεηο καδί ζνπ», αλέθεξαλ επξσπατθνί
θχθινη πξνο ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή.71 Ο ίδηνο επηδίσμε λα θάλεη κηα
πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο Σνπξθίαο, σζηφζν νη ζπδεηήζεηο δελ ηειεζθφξεζαλ.
Δίρε ήδε απνθαζίζεη φηη δελ ζπλέθεξε ηε ρψξα λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία
ζπγθξνχζεσλ κε ηε Σνπξθία θαζψο θάηη ηέηνην ζα απνκάθξπλε εληειψο ηελ ειπίδα
έληαμεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ επέιεμε λα πξνεηνηκάζεη ηε
ρψξα ζηξαηησηηθά γηα ηελ απνηξνπή κηαο κειινληηθήο ηνπξθηθήο επίζεζεο. Ήζειε λα
εθηξέςεη ηελ ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα δηα κέζνπ δηπισκαηηθψλ δηαχισλ θαη φρη δηα
ηεο ηζρχνο ησλ φπισλ. Παξφια απηά είρε θαλεί ζηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο ε ζεηηθή
ζηάζε ηνπ Καξακαλιή ζε απηφ ην ζέκα θαη νη πξνζέζεηο ηνπ γηα βειηίσζε ησλ
ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. Ο ίδηνο ήξζε επίζεο ζε επαθή κε ηνπο ππφινηπνπο ελλέα
εγέηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ζην ηέινο πέηπρε ηελ απφξξηςε απφ ην πκβνχιην ησλ
Τπνπξγψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αξρηθψο είραλ ηεζεί γηα ηηο ειιελνηνπξθηθέο
ζρέζεηο. Ο δξφκνο γηα ηελ έληαμε, ηνπιάρηζηνλ απ απηήλ ηελ πιεπξά, ήηαλ πιένλ
αλνηρηφο.
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Βερζμθσ, Κ., «Ο δφςκολοσ δρόμοσ προσ τθν ζνταξθ: θ εξομάλυνςθ των περιφερειακϊν διαφορϊν»,
ςτο Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ και θ Ευρωπαϊκι Πορεία τθσ Ελλάδασ, Κδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι,
Πατάκθσ, Ακινα, 2000, ςελ. 38.
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Έλα άιιν ζέκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη άκεζα ν Καξακαλιήο ήηαλ νη
ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηνπο βφξεηνπο γείηνλέο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε
Βνπιγαξία.72 Οη ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ δελ ήηαλ νη θαιχηεξεο κε απνθνξχθσκα ηελ
έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζην θνκκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν. Ο Καξακαλιήο, έλαο
άλζξσπνο πνιχ επθπήο, ήμεξε πνιχ θαιά φηη δελ ζα πξέπεη λα έρεη αλνηρηά δπν
κέησπα ηαπηφρξνλα, απηφ ηεο Σνπξθίαο θαη απηφ ηεο Βνπιγαξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ
επηδίσμε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηε Βνπιγαξία ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.73Ζ
λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ απφ ηελ θπβέξλεζε Καξακαλιή ζπλέβαιε επίζεο ζεηηθά
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Ο Καξακαλιήο πξνζπάζεζε θαη ελ ηέιεη πέηπρε λα αλαηξέςεη ην αξλεηηθφ
θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζην εμσηεξηθφ γηα ηε ρψξα καο. Σελ επνρή εθείλε ε Γαιιία
θαη ε Γεξκαλία ήηαλ επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο. Ο Εηζθάξ λη’ Δζηαίλ
θαη ν θαγθειάξηνο κίη ήηαλ νη δπν πνιηηηθνί εγέηεο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ Δπξψπε
θαη ηνπο νπνίνπο πξνζέγγηζε ν Καξακαλιήο. Δηδηθά κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γαιιηθήο
Γεκνθξαηίαο Εηζθάξ λη΄ Δζηαίλ ν Καξακαλιήο δηαηεξνχζε άξηζηεο θηιηθέο ζρέζεηο.
Θαχκαδε ηε δξάζε ηνπ ζηνλ δεκφζην βίν θαη ηα εγεηηθά ηνπ πξνζφληα.74 ηελ αξρή
απεπζχλζεθε ζην Γάιιν Πξφεδξν θαη ηνπ δήηεζε λα γίλεη ε Γαιιία αλάδνρνο ηεο
εληάμεσο ηεο Διιάδνο θάηη ην νπνίν απνδέρζεθε ακέζσο. Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη
κε ηνλ άιιν άμνλα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ πξνέδξνπ. Αξρηθψο ν θαγθειάξηνο κίη ήηαλ
αξλεηηθφο ζηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξψπε. «Ζ Διιάδα ζα κπεη ζηελ
Δπξψπε πάλσ απφ ην πηψκα κνπ», ήηαλ ε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε ηνπ κίη
ελδεηθηηθή ηεο αξρηθήο ηνπ αληίιεςεο γηα ηελ Διιάδα.75Σν θχξνο φκσο ηνπ
Καξακαλιή θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ ελέπλεε έπεηζαλ ηειηθψο θαη ηνλ θαγθειάξην. Οη
δπν απηνί εγέηεο (ν Καξακαλιήο θαη ν κίη) είραλ πεξίπνπ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη ζπλελλννχληαλ πνιχ θαιά κεηαμχ ηνπο. Σφζν ν Εηζθάξ λη’ Δζηαίλ φζν θαη ν
θαγθειάξηνο κηη έδεημαλ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν ηνπ Καξακαλιή θαζψο
ζεσξνχζαλ φηη ν έιιελαο πνιηηηθφο ζα επηθέξεη ηελ αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία ηεο
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Αναλυτικά για τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθσ βλ. ό.π ςελ.40-42.
Είχε υπάρξει και το 1934 μια αντίςτοιχθ προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ Βουλγαρίασ με ζνα
πολυμερζσ ςφμφωνο, θ οποία δεν τελεςφόρθςε.
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Μολυβιάτθσ, Π., «τρατθγικοί ςτόχοι και εξουδετζρωςθ αντιδράςεων», ςτο Ο Κωνςταντίνοσ
Καραμανλισ και θ Ευρωπαϊκι Πορεία τθσ Ελλάδασ, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι, Πατάκθσ, Ακινα,
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Διιάδνο θαη ζα θαηαθέξεη λα ζηαζεξνπνηήζεη ην θαζεζηψο ρσξίο λα εκπιαθεί ζε
λέεο πεξηπέηεηεο.
ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο νη αληηδξάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε
ν Καξακαλιήο δελ ήηαλ θαη ιίγα. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ αληηδξνχζαλ ζηελ
πξννπηηθή ηεο Δπξψπεο. Σν ΠΑΟΚ, θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε αξρεγφ ηνλ
Αλδξέα Παπαλδξένπ, ππνζηήξηδε φηη κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ε ρψξα ζα έραλε ηελ εζληθή ηεο θπξηαξρία. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ζα
θαηαζηξεθφηαλ θαζψο δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλαγσληζηεί ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο
θαη ε αγξνηηθή νηθνλνκία ζα πξνζιάκβαλε ραξαθηήξα θεθαιαηνθξαηηθφ κε
απνηέιεζκα νη αγξφηεο λα ζηξαθνχλ ζε άιιεο αζρνιίεο. Σέινο νη Έιιελεο
ζνζηαιηζηέο δηέδηδαλ φηη νη Έιιελεο ζα έπξεπε λα θάλνπλ πνιιέο ζπζίεο ζε πνιηηηθφ
θαη θνηλσληθφ επίπεδν αλ ήζειαλ λα κπνπλ ζηελ Δπξψπε. ε φια απηά φκσο ν
Καξακαλιήο απάληεζε κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζέινληαο έηζη λα αλαζηξέςεη ην
αξλεηηθφ θιίκα πνπ πξνζπάζεζε ε αληηπνιίηεπζε λα δεκηνπξγήζεη.76
Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο απφ ηε δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία ήηαλ αξθεηά
δχζθνιε θαη ηδηαηηέξσο «επαίζζεηε». Οη ρεηξηζκνί φκσο ηνπ Καξακαλιή θαη ηεο
θπβέξλεζήο ηνπ απνηέιεζαλ ππφδεηγκα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη, ζα κπνξνχζε λα
πεη θαλείο, ηαρχηεηαο. Ο Καξακαλιήο θαηάθεξε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
απνθαηαζηήζεη ηε δεκνθξαηία ζηε ρψξα θαη ηαπηφρξνλα λα δείμεη ζεηηθά βήκαηα
επεκεξίαο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ζ ζηάζε ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ είρε αξρίζεη
λα αιιάδεη ππέξ ηεο Διιάδαο θαη ν δξφκνο ήηαλ πηα αλνηρηφο γηα λα αξρίζνπλ νη
δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο.
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Αγόρευςθ ςτθ Βουλι κατά τθ ςυηιτθςθ για τθν επικφρωςθ τθσ υμφωνίασ Εντάξεωσ 26/06/1979,
Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ και θ Ευρωπαϊκι πορεία τθσ Ελλάδασ, ςελ. 164-176.
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8. ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ
Υάξε ζην θχξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ηελ αθιφλεηε
απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ, μεπεξάζηεθαλ φια, ή ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκαληηθφηεξα
εκπφδηα, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ ειιεληθή πιεπξά
θαηέζεζε αίηεζε γηα επαλεξγνπνίεζε ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ζηηο 22 Απγνχζηνπ
1974, ιίγεο κφιηο βδνκάδεο κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηε Κχπξν θαη ηελ
απνρψξεζε ηεο Διιάδαο απφ ην ΝΑΣΟ.77 Ζ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ
Διιάδα , ηνλ Απξίιην ηνπ 1967 αλάγθαζε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα λα δηαθφςεη ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο έληαμεο. Σν πκβνχιην Τπνπξγψλ, ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο, έδεημε
ηε πφξηα ηεο εμφδνπ ζηελ Διιάδα θαη ε ΔΟΚ δηέθνςε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.
Μεηά ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο, ν Καξακαλιήο έζεζε ζαλ πξψην ζηφρν ηε
ζπλέρηζε ηεο επξσπατθήο πνξείαο ηεο ρψξαο. Σν αίηεκα ηεο Διιάδνο γηα ηελ
πξνζρψξεζή ηεο ζηηο ηξεηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο78 θαηεηέζε ζηηο 12 Ηνπλίνπ ηνπ
1975. Ζ πξψηε αληίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηελ ειιεληθή αίηεζε
εθδειψζεθε αξρηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία έπξεπε λα δηαηππψζεη
γλψκε πάλσ ζηελ αίηεζε ηξίηεο ρψξαο γηα έληαμε ζηελ Κνηλφηεηα. Δλψ αξρηθά
ηφληδε φηη έπξεπε λα δνζεί ζεηηθή απάληεζε ζην αίηεκα ηεο Διιάδαο γηα έληαμε,
πξφηεηλε σζηφζν ζέζπηζε πξνεληαμηαθήο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηελ πιήξε
ζεζκηθή ελζσκάησζε ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο
νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Με παξέκβαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ζπλερείο
πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο ππφινηπνπο νκνιφγνπο ηνπ ησλ ελλέα θξαηψλ κειψλ, ε
πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο απνξξίθζεθε. Υξεηάζηεθαλ πνιιέο επηζθέςεηο εθαηέξσζελ
77

Ο αντιαμερικανιςμόσ ςτθν Ελλάδα βρίςκονταν ςτθν κορφφωςι του διότι το δθμόςιο αίςκθμα
κατά τα πρϊτα μεταδικτατορικά χρόνια ιταν επθρεαςμζνο από τθν εμπειρία τθσ επταετοφσ
δικτατορίασ και το τραφμα τθσ Κυπριακισ τραγωδίασ. Θ κοινι γνϊμθ κεωροφςε ςυνυπεφκυνεσ τισ
Θ.Π.Α. και το ΝΑΣΟ, οι αντιπολιτευόμενεσ δυνάμεισ ζςπευςαν να εκμεταλλευτοφν τθν κατάςταςθ,
ενϊ ο Καραμανλισ με τθν κίνθςθ αποχϊρθςθσ από το ςτρατιωτικό ςκζλοσ του ΝΑΣΟ ,δεν ικελε να
κινθκεί ςε αντίρροπθ τροχιά από τθν εκπεφραςμζνθ οργι του ελλθνικοφ λαοφ. Θ κίνθςθ εμπεριείχε
και πολιτικι ςκοπιμότθτα εν όψει των εκλογϊν του Νοεμβρίου. Αρχείο Καραμανλι, τ. 8, ςελ. 15-134
78
Εδϊ αναφζρομαι ςτουσ τρεισ διεκνείσ οργανιςμοφσ που απάρτιηαν τισ Ευρωπαϊκζσ Κοινότθτεσ και
αποτζλεςαν τον προάγγελο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Απαρτίηονταν από τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα
Άνκρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα (ΕΟΚ) και τθν Ευρωπαϊκι
Κοινότθτα Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΤΡΑΣΟΜ). Θ ςυλλογικι ονομαςία Ευρωπαϊκζσ Κοινότθτεσ
κακιερϊκθκε με τθ υνκικθ υγχϊνευςθσ των Βρυξελλϊν του 1965, υπό τθν οποία οι τρεισ
οργανιςμοί απζκτθςαν ενιαία κεςμικι δομι. Χριςτοδουλίδθσ Κ, Η Ιςτορικι διαδρομι τθσ
Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ ,ςτο Ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ, Σόμοσ Α : Ιςτορία, Θεςμοί και
Δίκαιο, Ακινα,. Λ. ιδζρθ, Πρϊτθ Ζκδοςθ, ςελ. 52.
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θαη πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη εγέηεο
φηη ζηελ Διιάδα πιένλ ιεηηνπξγεί κε παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν ε δεκνθξαηία θαζψο
επίζεο φηη ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά λα γίλεη ηζφηηκν κέινο ησλ
ηξηψλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Ζ επίζεκε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε ππνπξγηθφ επίπεδν έγηλε ζηηο 26
Ηνπλίνπ 1976. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ
Μάξηην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1977 θαηέζεζαλ επίζεο αίηεζε ε Πνξηνγαιία θαη ε
Ηζπαλία αληίζηνηρα.
Ακέζσο, φκσο, ν Καξακαλιήο έθαλε γλσζηέο ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαζψο ζε
θακία πεξίπησζε δελ ήζειε λα νκαδνπνηεζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο ησλ
ηξηψλ ρσξψλ.79 Μεηά απφ αιιεπάιιειεο πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνπο
πξσζππνπξγνχο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ φζν θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ηειηθά θαηάθεξε λα πείζεη λα κελ νκαδνπνηεζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο
έληαμεο.80 Σελ ίδηα πεξίνδν κηα άιιε ζπγθπξία δελ δηαθαηλφηαλ επλντθή ζχκθσλα κε
ηνλ Καξακαλιή. Ζ Κνηλφηεηα είρε απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε αλαζεψξεζε ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο,81 πξάγκα ην νπνίν δελ επλννχζε ηελ Διιάδα. Απηφ ζα
ζήκαηλε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζα θαζπζηεξνχζαλ πνιχ.
Ηζρπξφ

ραξηί

ηνπ

Καξακαλιή

γηα

ηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο

ήηαλ

ν

εθδεκνθξαηηζκφο πνπ κφιηο είρε εδξαησζεί. Ζ πιήξεο έληαμε επηδηψρζεθε ηα
ηαρχηεξν δπλαηφλ φζν αθφκα ήηαλ λσπέο νη κλήκεο απφ ην «ειιεληθφ ζαχκα» ηνπ
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Κοντογεϊργθσ, Γ., «Ολοκλιρωςθ τθν κατάλλθλθ ϊρα», ςτο Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ και θ
Ευρωπαϊκι Πορεία τθσ Ελλάδασ, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι, Πατάκθσ, Ακινα, 2000, ςελ. 68.
80
Ό.π, ςελ. 69.
81
Θ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι αποτελεί τθν ενοποιθμζνθ Αγροτικι Πολιτικι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Περιγράφει ζνα ςφνολο νόμων ςχετικϊν με τθν γεωργία και τθν διακίνθςθ
αγροτικϊν προϊόντων και όλεσ τισ εκβάςεισ που προκφπτουν, όπωσ θ ςτακερότθτα των τιμϊν, θ
ποιότθτα των προϊόντων, θ επιλογι προϊόντων, θ χριςθ του εδάφουσ και θ απαςχόλθςθ ςτον
αγροτικό κλάδο. Άρχιςε να ιςχφει το 1962, ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ
(ΕΟΚ), προδρόμου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), με ςτόχο τθ διάκεςθ τροφίμων ςτουσ Ευρωπαίουσ
καταναλωτζσ ςε ανεκτζσ τιμζσ αλλά και τθ δίκαιθ αμοιβι των παραγωγϊν και τθν, κατ’ επζκταςθ,
εξαςφάλιςθ λογικοφ βιοτικοφ επιπζδου για τουσ γεωργοφσ. ε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςαραντάχρονθσ
πορείασ τθσ, αποτζλεςε ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ τομείσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
κακορίηοντασ το ςφνολο των κανόνων και μθχανιςμϊν, που ρυκμίηουν τθν παραγωγι, το εμπόριο
και τθν επεξεργαςία των γεωργικϊν προϊόντων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Βαςίςτθκε πάνω ςτισ αρχζσ
τθσ ενότθτασ των γεωργικϊν προϊόντων, τθσ κοινοτικισ προτίμθςθσ και τθσ χρθματοδοτικισ
αλλθλεγγφθσ. Θ ΚΑΠ ςτθ πορεία τθσ υπζςτθ αρκετζσ μεταρρυκμίςεισ –κατά περιπτϊςεισ ριηικζσεξελιςςόμενθ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ.
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1974-75. Ζ ειιεληθή ππνςεθηφηεηα έπξεπε ηψξα λα αληαγσληζηεί απηέο ηεο Ηζπαλίαο
θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, νη νπνίεο ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο απ φηη ε
Διιάδα.82 Ο έιιελαο πξσζππνπξγφο βηαδφηαλ γηα ηελ πιήξε έληαμε θαη γηα έλαλ
επηπιένλ ιφγν. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαη ην
ΠΑΟΚ έδεηρλε αλνδηθή πνξεία θαη απηφ ην ήμεξε θαιά ν Καξακαλιήο. Ζ ζέζε ηνπ
ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο γηα ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο δελ ήηαλ μεθάζαξε
θαη γη’ απηφ ν Καξακαλιήο βηαδφηαλ λα δέζεη ηε ρψξα ζην θνξκφ ηεο Δπξψπεο,
ρσξίο απηφ λα κπνξεί λα αλαζηξαθεί83.
Ζ Διιάδα δήηεζε θαη πήξε θαζεζηψο «εηδηθήο κεηαρείξηζεο ». Οη
δηαπξαγκαηεχζεηο δηήξθεζαλ πνιχ ιίγν, πξάγκα πξσηφγλσξν γηα ηα έσο ηφηε
δεδνκέλα ηεο ΔΟΚ (Ηνχιηνο 1976- Γεθέκβξηνο 1978).Δπίζεο απνζπλδέζεθε ην
ειιεληθφ αίηεκα κε απηφ ησλ άιισλ δπν ρσξψλ φπσο ήηαλ αξρηθψο θαη ε επηζπκία
ηνπ Καξακαλιή. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελψ ήηαλ ζηελ αξρή αξλεηηθή ζην ειιεληθφ
αίηεκα

ακέζσο φκσο ην θιίκα άιιαμε θαη ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ

εληάρζεθε ζηελ ΔΟΚ κφλε ηεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο έιεμαλ ζηελ Γηππνπξγηθή
χλνδν ζηηο 20-21 Γεθεκβξίνπ 197884 ελψ ε πλζήθε Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο
ππεγξάθε ζηηο 28 Μαΐνπ 1979 ζην Εάππεην Μέγαξν θαη άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 1981.
Οη ηέζζεξηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ είρε ζέζεη ν Καξακαλιήο θαηά ηελ
πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ:


Ζ έληαμε επηζπκνχζε λα γίλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαζψο

ππήξραλ θαη άιιεο «ππνςήθηεο» ρψξεο πνπ επηζπκνχζαλ ην ίδην θαη είραλ
ππνβάιιεη αίηεζε.


Δπηζπκνχζε άκεζε έληαμε ρσξίο πξνεληαμηαθή πεξίνδν, φπσο

αξρηθά ήζειε ε Δπηηξνπή. Παξφια απηά ζα ππήξρε κηα πεληαεηήο κεηαβαηηθή
πεξίνδνο, φπσο ζπλεζίδνληαλ.

82

Ωςτόςο απ όλεσ τισ χϊρεσ που είχαν διαβεί το δρόμο του εκςυγχρονιςμοφ, θ Ελλάδα, θ Λςπανία και
θ Πορτογαλία είχαν πετφχει μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα να εδραιϊςουν ζνα ςτακερό
δθμοκρατικό πολίτευμα και να ενταχκοφν ςτθ ςφαίρα των ανεπτυγμζνων χωρϊν.
83
Μπότςιου, Κων., «Αναηθτϊντασ το χαμζνο χρόνο : Θ Ευρωπαϊκι τροχιά τθσ Μεταπολίτευςθσ», ςελ
99-121.
84
Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ και θ Ευρωπαϊκι Πορεία τθσ Ελλάδασ, Μδρυμα Κων. Γ. Καραμανλι,
Εκδόςεισ Πατάκθ, Ακινα 2000, ς 69
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Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ηφηε επηζπκνχζαλ λα ζπλδεζεί ε

έληαμε κε απηέο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζεσξψληαο φηη έηζη ζα
είρακε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ, εληνχηνηο ν Καξακαλιήο ήζειε λα
απνδεζκεπηνχκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε κφλνη καο ηελ έληαμή καο.


Σέινο ε Κνκηζηφλ δήηεζε απφ ηελ Διιάδα λα επηιχζεη άκεζα

ηα δπν πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε, ην ειιελνηνπξθηθφ θαη
ην Κππξηαθφ, σο πξνυπνζέζεηο γηα λα εληαρζεί σο πιήξεο κέινο. Ο
Καξακαλιήο, ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαηάθεξε λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε
απηή ηεο Δπηηξνπήο

θαη απεηιψληαο φηη ε ρψξα ζα εγθαηαιείςεη ην

θηινδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πέηπρε ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
ρσξίο θαλέλα πξνεληαμηαθφ θαζεζηψο.
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9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ππήξμε αλακθίβνια κηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Οη πνιηηηθέο
επηινγέο ελφο δηνξαηηθνχ εγέηε, ζπλάληεζαλ ηελ ηζηνξηθή αλάγθε ελφο νιφθιεξνπ
ιανχ. Ζ επηκνλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηνπο κεγάινπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο πνπ απφ λσξίο έζεζε θαη κε ζπλέπεηα ππεξέηεζε είλαη εληππσζηαθή. Ζ
επξσπατθή ηνπ πνιηηηθή άιιαμε ξηδηθά ηελ πνξεία απηήο ηεο ρψξαο, θεξδίδνληαο ηνλ
ζεβαζκφ φρη κφλν ησλ εηαίξσλ, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ησλ
αληηπάισλ ηνπ.
Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζπλάληεζε πνιιά εκπφδηα
αιιά ηέζζεξα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηελ δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηηο άιιεο ρψξεο
πνπ είραλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή εληαρζεί.
Πξψηνλ, ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ θαηάθεξε θαη εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα παξά ηελ αληίζεηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1976 ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ
θαηάθεξε λα αλαηξέςεη ηελ αξλεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο θαη μεθίλεζαλ επίζεκα νη
εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.
Γεχηεξνλ, ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο δηήξθεζε πνιχ
ιίγν. Ξεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1976 θαη νινθιεξψζεθε ην Μάην ηνπ 1979, δηάζηεκα
πνιχ κηθξφ αλ αλαινγηζηνχκε ην ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Αληηζέησο, νη
εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο δηήξθεζαλ νρηψ
ρξφληα, ελψ ηεο Διιάδαο θάηη ιηγφηεξν απφ ηξία.
Σξίηνλ θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ήηαλ ε κνλαδηθή
ρψξα πνπ εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κφλε ηεο, ρσξίο δειαδή ηελ
ηαπηφρξνλε έληαμε θαη άιισλ θξαηψλ, θαζψο απνδεζκεχηεθε ε έληαμε ηεο απ’
απηήλ ησλ άιισλ δπν ρσξψλ (Πνξηνγαιίαο , Ηζπαλίαο) κε ηηο νπνίεο είρε ππνβάιιεη
αίηεζε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είρε θάπνηεο
επηπιένλ ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο-κέιε. Ήηαλ κηα ρψξα πνιχ
αδχλακε νηθνλνκηθά θαη αζηαζήο σο πξνο ην πνιηηηθν-θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ.
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Δπίζεο ήηαλ ε κφλε, έσο ηφηε νξζφδνμε ρψξα πνπ έκπαηλε ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα θαη απηφ ζα έπξεπε λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ έσο ηφηε. Ωζηφζν
θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε θαζψο ε έληαμε έπξεπε λα γίλεη γξήγνξα.
Απ’ φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ ην γηαηί ε Διιάδα ππήξμε κηα
ηδηαίηεξε πεξίπησζε φζνλ αθνξά ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Υσξίο ηελ
κεζνδηθή επξσπατθή πνιηηηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, ζα παξέκελε ακθίβνιε
ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Κνηλφηεηαο. Σα νθέιε ινηπφλ απηήο ηεο
επξσπατθήο πξννπηηθήο δηαθάλεθαλ ηφζν ζε πνιηηηθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ, αιιά
θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ππήξμε ε εγθαζίδξπζε ηεο ειιεληθήο
δεκνθξαηίαο. Οη λσπέο κλήκεο ηεο επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο ησλ πληαγκαηαξρψλ,
έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα νπζηαζηηθή δεκνθξαηία,
βαζηζκέλε ζηα ηδεψδε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ πνιηηψλ,
ρσξίο δηαθξίζεηο. Ηδεψδε πνπ δηαθαίλνληαλ πσο ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζα
κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, έρνληαο σο ζεκέιην ηεο ηελ
ειεχζεξε βνχιεζε ιαψλ θαη πνιηηψλ.
Δπηπξφζζεηα, ε επξσπατθή πνιηηηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή σθέιεζε
ηε ρψξα σο πξνο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο αλαβάζκηζε. Ζ Διιάδα είρε ηε δπλαηφηεηα
ζπκκεηέρνληαο ζ’ έλαλ πλαζπηζκφ Κξαηψλ (ΔΚ) λα απνθηήζεη θνηλή εμσηεξηθή
πνιηηηθή θαη αζθάιεηα ηφζν ζε ζεζκηθφ φζν θαη λνκηθφ επίπεδν, ππεξηεξψληαο
έλαληη ηεο πξνθιεηηθήο Σνπξθίαο.
Φπζηθά, ε ηδηφηεηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο κηαο ππεξεζληθήο νληφηεηαο, κε
ππξήλα ηεο ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία (ΔΟΚ), εμαζθάιηζε ζεκαληηθνχο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πνπ έδσζαλ ην θίλεηξν γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο, ζε
νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ Διιάδα είρε φιεο ηηο πξννπηηθέο γηα νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, εθκεηαιιεπφκελε ηελ ηζηνξηθή επθαηξία πνπ ηεο δφζεθε σο κέινο κηαο
κέιινπζαο νηθνλνκηθήο (ππεξ)δχλακεο.
Ωζηφζν, θάζε κνξθή πνιηηηθήο πέξα απφ νθέιε θξχβεη θαη αηέιεηεο. Ο
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, επηδεηψληαο ηελ έληαμε ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο
κειεηεηέο φηη απψιεζε κέξνο ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο, απνδπλακψλνληαο αθφκα
θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα κε ηελ θαηάξγεζε ηεο θαζαξεχνπζαο. Ζ κεηάβαζε ζε κηα
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λέα επνρή κε ηελ απνδνρή ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη δξάζεο, γηα άιινπο
ηθαλνπνηνχζε ηελ αλάγθε γηα πνιηηηζκηθή αλαλέσζε θαη γηα άιινπο απνηέιεζε ηελ
απψιεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο παξέβιεςε ην γεγνλφο
πσο ε εζπεπζκέλε έληαμε ζα νδεγνχζε ηε ρψξα ζε κείδνλα νηθνλνκηθή δηαηαξαρή,
θαζψο ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηεξνχληαλ αληαγσληζηηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά δελ έγηλαλ
απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο, πξηλ ηελ έληαμε αιιά θαη κεηά, γηα αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα απνηειεί ηε κφλε ρψξα απφ απηέο
πνπ εληάρζεθαλ ζηελ Κνηλφηεηα, ε νπνία αληηκεηψπηζε δξαζηηθή αχμεζε ησλ
εηζαγσγψλ κεηά ηελ έληαμή ηεο, ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ
μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 85
Ζ βαζηθή φκσο αηέιεηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηνπ

Κσλζηαληίλνπ

Καξακαλιή ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε απνπζία ηνπ απφ ηελ πξσζππνπξγία κπνξεί λα
αιινίσλε ηε ζεκαζία ηεο έληαμεο. Υάλνληαο ηελ εμνπζία ην 1981 δελ κπφξεζε λα

εκπνδίζεη ην γεγνλφο φηη ε έληαμε ζηελ ΔΟΚ εθιήθζεθε απφ ηελ επφκελε θπβέξλεζε
σο δηθαίσκα θαη σο επθαηξία αλέμνδεο θάξπσζεο πιηθψλ απνιαβψλ ρσξίο
πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλαδηάηαμεο ηεο ρψξαο. Σελ
επνρή πνπ αλεξρφκελε δχλακε ήηαλ ην αξηζηεξφ ΠΑΟΚ θπξηαξρνχζαλ ηα
ζπλζήκαηα: «ΔΟΚ θαη ΝΑΣΟ ην ίδην ζπλδηθάην» θαη «Έμσ απφ ηελ ΔΟΚ ησλ
κνλνπσιίσλ». ηαλ φκσο ην ΠΑΟΚ έγηλε θπβέξλεζε, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ
δήισλε: «Σν θφζηνο ηεο εμφδνπ απφ ηελ Κνηλφηεηα(ΔΟΚ) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην
θφζηνο παξακνλήο».
Απηή ε θαζνξηζηηθή πξνζθνξά ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ελψ αξρηθά
έγηλε απνδεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, σο κηα πξννπηηθή γηα έλα
θαιχηεξν κέιινλ ηεο Διιάδαο, ζήκεξα, δπζηπρψο, ηείλεη λα ακθηζβεηείηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν κε δεδνκέλε ηελ κεηάιιαμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε "Γεξκαληθή
Έλσζε". Άξαγε αλ κε θάπνην ηξφπν κπνξνχζε ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο λα
δηαηζζαλζεί ηηο ησξηλέο εμειίμεηο ηεο επξσδψλεο ζα επηδίσθε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο
ζηελ ΔΟΚ;
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