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Πρόλογος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνέδεσε σχεδόν κάθε πολιτική του επιλογή,
είτε αφορούσε την εσωτερική είτε την εξωτερική πολιτική, με απώτερο σκοπό να
καταφέρει αρχικά να συνδέσει και μετέπειτα να εντάξει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα. Προσέδωσε δυτικό χαρακτήρα στην αμφιταλαντευόμενη έως
τότε μεταξύ Δύσης (φιλελευθερισμού - ΗΠΑ) και Ανατολής (σοσιαλισμού –
Σοβιετικής Ένωσης) Ελλάδα.
Η Ευρώπη αρχικά συνασπίστηκε για να διατηρήσει την εύθραυστη ειρήνη.
Γρήγορα εξελίχθηκε σε οικονομική κοινότητα οδηγώντας τα μέλη της σε κοινωνική
σταθερότητα μέσω της οικονομικής τους εξυγίανσης. Αποδείχθηκε όμως ότι έπρεπε
να αποκτήσει και πολιτικό ρόλο στην Ευρώπη προκειμένου να μπορέσει να θεωρείται
αντάξια των φιλικά προσκείμενων ΗΠΑ και των ανταγωνιστικών Σοβιετικών.
Η πορεία της Ελλάδας προς την Ένωση δεν ήταν αδιάκοπη, ούτε και
αυτονόητη. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής δόθηκε τεράστια διπλωματική μάχη
ακόμα και για να αξιολογηθεί η αίτηση της Ελλάδας για Σύνδεση. Στο εσωτερικό της
χώρας έπρεπε να ομαλοποιηθεί κοινωνικά και πολιτικά η ειρήνη αρχικά, μετά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, και η Δημοκρατία εν συνεχεία, μετά την πτώση
της χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
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Εισαγωγή
Σε μια ιστορική στιγμή για το μέλλον και την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατά την οποία καλείται να στηρίξει τα Κράτη Μέλη της προκειμένου να
επιβιώσουν, κυριολεκτικά και οικονομικά, και να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της
πανδημίας, η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο να παρουσιάσει την ενταξιακή
πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Η Ευρώπη συνειδητοποίησε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
ότι η ενότητα, η κοινότητα ήταν προαπαιτούμενο της σταθερότητας. Δεν υπήρχαν
περιθώρια για έναν ακόμα πόλεμο και οι κοινωνίες είχαν ακόμα μακρύ δρόμο να
διανύσουν μέχρι να αποκτήσουν σταθερότητα και θεσμούς. Τα κράτη της Ευρώπης
επέλεξαν να ισχυροποιηθούν ως σύνολο προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια
ισχυροποιηθούν και ως ομάδες. Η οικονομία ήταν πάντοτε η αφετηρία τέτοιων
ενώσεων και έτσι λειτούργησε και στην Κοινότητα. Σύντομα όμως έγινε ξεκάθαρο
ότι η κοινή πολιτική έπρεπε να εφαρμοστεί ευρύτερα προκειμένου να μπορέσει η
Ευρώπη, ως σύνολο, να σταθεί δυνατή απέναντι στην Ρωσία και μαζί με τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Η Ελλάδα υπήρξε το πρώτο συνδεδεμένο κράτος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνδέθηκε με την ενοποίηση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο κανένας άλλος πολιτικός. Ήδη από το
1955 οι πολιτικές του επιλογές είχαν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Τα σημάδια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου ήταν ακόμα ορατά στην ελληνική κοινωνία
και έκρινε ότι η ευρωπαϊκή κηδεμονία θα προστάτευε την Ελλάδα από τον εαυτό της
αλλά και στο ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου.
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια αποδελτίωσης της πολιτικής του
Κωνσταντίνου Καραμανλή καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του προς την υποβολή
του αιτήματος για ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, όσο και κατά την περίοδο της
Μεταπολίτευσης. Αναλύονται οι λόγοι που επιλέχτηκε η ΕΟΚ, έναντι των άλλων
κρατικών και οικονομικών ενώσεων και ομοσπονδιών. Αναδεικνύονται οι έντονες
διαπραγματεύσεις και τα διπλωματικά γεγονότα που οδήγησαν στην 9η Ιουλίου 1961,
που ήταν αποτέλεσμα όχι μόνον της εγχώριας πολιτικής πραγματικότητας αλλά και
των όσων συνέβαιναν και στο εσωτερικό της ΕΟΚ.
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Φυσικά μεσολάβησε η Δικτατορία του Συνταγματαρχών. Μετά την σκοτεινή
αυτή περίοδο προτεραιότητα είχε η αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και
φυσικά της ίδιας της Δημοκρατίας. Έχει όμως ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσο η
ΕΟΚ αναμείχθηκε και έδρασε προς αυτή την κατεύθυνση ή εάν απλώς περίμενε την
Ελλάδα να ανακάμψει πολιτικά. Θα αναλυθεί το πως τα γεγονότα της επταετίας
κατέδειξαν την αναγκαιότητα της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Αφενός η χώρα
διαπίστωνε το πόσο εύθραυστη ήταν η Δημοκρατία της και έκανε την επιλογή να την
υπηρετήσει πλήρως, επιλέγοντας την Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
αντί της Βασιλευομένης. Αφετέρου η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και η
κατάληψη του Βόρειου τμήματός της εδραίωσε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα
χρειαζόταν δυνατούς συμμάχους για να αντιμετωπίσει πολιτικά την Τουρκία,
ενισχύοντας μέσω της ΕΟΚ, την δύναμή της και την εξωτερική της πολιτική.
Το πολιτικό κλίμα και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις τη χρονική περίοδο
μεταξύ της πρώτης μεταπολιτευτικής κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή το
1974 έως τις εκλογές του 1981 είχαν επίκεντρο την ένταξη της Ελλάδας στη ΕΟΚ.
Ο ρόλος του Τύπου στη διαμόρφωση της πολιτικής πραγματικότητας έχει
πάντοτε ενδιαφέρον. Έχει σημασία να εξεταστεί πόσο ο Τύπος, κατά τη χρονική
περίοδο 1977-1981 λειτουργώντας ελεύθερος μετά την Χούντα και τυπικά
απελευθερωμένος από τον Βασιλιά, επιτελεί τον ρόλο του “αυτοδύναμα” και πως
διαδραματίζει τον ρόλο του ως Τέταρτη Εξουσία. Οι εκλογές του 1981 κλείνουν
αυτόν τον κύκλο. Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση κυριάρχησε το δίπολο υπέρ και
κατά της ΕΟΚ. Ενώ όμως το αποτέλεσμα της κάλπης δήλωνε πως οι Έλληνες δεν
είχαν ακόμα αποκτήσει κοινοτική συνείδηση, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ ήταν
πραγματικότητα και πορεύτηκε σταδιακά και σταθερά με αυτόν τον γνώμονα.
Με την νηφαλιότητα της απόστασης και με την Ελλάδα να έχει
συμπληρώσει σχεδόν 40 χρόνια ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει
μια αποτίμηση των ιστορικών και πολιτικών αυτών γεγονότων. Έχει σημασία να
αξιολογηθούν οι πολιτικές επιλογές αυτής της περιόδου, αλλά και να αξιολογηθεί
κατά πόσο ήταν ορθή ή όχι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τη δεδομένη περίοδο
αλλά και γενικώς, πόσο εξυπηρέτησε τις ανάγκες της ίδιας της Ελλάδας και εάν
τελικά λειτούργησε προς όφελός της. Παράλληλα, πως επηρέασε η ένταξη της
Ελλάδας την ευρωπαϊκή πολιτική και τι ρόλο είχε στη σχέση ΕΟΚ – Τουρκίας.
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Είναι όμως γεγονός ότι εδώ και εξήντα χρόνια περίπου η εγχώρια πολιτική
συνδέεται με την Ευρώπη, η εγχώρια οικονομική κατάσταση αποτελεί προέκταση της
Ευρωπαϊκής και η εξωτερική μας πολιτική εξαρτά τη δυναμική της, μεταξύ των
άλλων, από την ταυτότητά μας ως Κράτος Μέλος. Οπότε το κομμάτι της νεότερης
ιστορίας που διαμόρφωσε την αρχή αυτής της πολιτικής και οικονομικής σχέσης
παρουσιάζει έντονο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον.
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Α΄ Κεφάλαιο
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετά από τις ολέθριες συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι
ευρωπαϊκές χώρες ήταν αποφασισμένες να δημιουργήσουν έναν οργανισμό ικανό να
ομαλοποιήσει την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ευρώπης με απώτερο στόχο την
αποτροπή περαιτέρω συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ακόμα
πόλεμο.
Το περίφημο Σχέδιο Marshall, αμερικανικής προέλευσης και έμπνευσης, που
άμεσο στόχο είχε να ανακουφίσει τις βαριά πληγωμένες ευρωπαϊκές οικονομίες
καθόρισε εν πολλοίς το μέλλον των ευρωπαϊκών χωρών που το αποδέχτηκαν. Ο
Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 5 Ιουνίου 1947
προσφέρει βοήθεια στις πληγείσες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ευρωπαϊκές
χώρες. Η Ελλάδα, μεταξύ άλλων δέκα πέντε χωρών της Ευρώπης, αποδέχεται τη
βοήθεια αυτή 1. Απώτερος στόχος των ΗΠΑ ήταν να εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές
χώρες δεν θα στραφούν προς την σοσιαλιστική – σοβιετική – πολιτική αλλά θα
επιδιώξουν την οικονομική και βιομηχανική τους ανάπτυξη με βάσει δυτικά,
αμερικάνικα, καπιταλιστικά πρότυπα.
Με ανάλογο στόχο, ήτοι να αποτρέψει τόσο την πολιτική επιρροή της
Σοβιετικής Ένωσης, όσο και μελλοντική πολεμική σύρραξη, στις 9 Μαΐου 1950 ο
Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Robert Schuman, προτείνει στην Γερμανία και την
Γαλλία να θέσουν υπό κοινό έλεγχο και κοινή διοίκηση τις βιομηχανίες άνθρακα και
χάλυβα 2 , δηλαδή την «πρώτη ύλη» του πολέμου αλλά και της ανοικοδόμησης. Η
γαλλική πρόταση γίνεται αποδεκτή από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το
Λουξεμβούργο και την Ιταλία (ενώ αρνείται η Μεγάλη Βρετανία). Δημιουργείται έτσι
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στις 18 Απριλίου 1951 με τη
Συνθήκη των Παρισίων. Εκείνο που ξεχωρίζει τη συμφωνία ΕΚΑΧ από όσες είχαν
προηγηθεί αλλά και από κάποιες μεταγενέστερες συμφωνίες στις οποίες θα γίνει
αναφορά παρακάτω, ήταν ότι σχηματίστηκε ένας υπερεθνικός, υπερκρατικός
1

Ε. Χατζηβασιλείου, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις,
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 20
2
Δρ. E. Αρτέμη, Οι προοπτικές της Ελλάδας στην Ε.Ε., 2015, σ. 4, http://www.24grammata.com/wpcontent/uploads/2015/07/Artemi-europe-24grammata.com_.pdf, πρόσβαση στις 1.9.2020
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οργανισμός, ο οποίος αποφάσιζε και ρύθμιζε θέματα με τρόπο δεσμευτικό για τα
μέλη του. Δεν αποτελούσε μια συνεργασία αλλά μία οντότητα αυτόνομη με
σημαντική επίδραση στα μέλη του.
Οι ίδιες αυτές έξι χώρες, οι Έξι όπως συχνά θα χαρακτηρίζονται, θα
υπογράψουν τη Συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου 1957 ιδρύοντας την Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ), με έναρξη ισχύος της Συνθήκη το 1958. Οι συνθήκες αυτές αποτέλεσαν
το πιο στέρεο βήμα για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής, κοινοτικής ταυτότητας.
Βασική επιδίωξη της ΕΟΚ και κεντρικός άξονας της συνθήκης υπήρξε η εγκαθίδρυση
μίας Κοινής Αγοράς το 1965, η οποία θα συνδύαζε τελωνειακή ένωση με σταδιακή
σύγκλιση των πολιτικών των κρατών μελών της για τους παραγωγικούς τομείς 3. Η
Κοινότητα διέθετε και θεσμικά όργανα: το Συμβούλιο των Υπουργών (διακρατικό),
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπερεθνικό) και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση (το
σημερινό Κοινοβούλιο). Οι Συνθήκες της Ρώμης θεωρούνται σταθμός στην πορεία
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς αποτελούν τη νομική βάση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 4.
Το 1973 εντάσσονται η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενισχύοντας το λεγόμενο Βόρειο Μέτωπο ενώ μόλις το 1981
εντάσσεται η Ελλάδα και το 1986 η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενισχύοντας το
Μεσογειακό προφίλ της Κοινότητας, εισάγοντας μία ακόμη, νέα γεωγραφική και
πολιτισμική ταυτότητα στην Κοινότητα 5.
Στις αρχές του 1959 η κυβέρνηση Καραμανλή έσπευσε να καταστήσει την
Ελλάδα την πρώτη «τρίτη χώρα» που θα υπέβαλε αίτηση Σύνδεσης με την ΕΟΚ
(ακολούθησαν η Τουρκία, η Μάλτα, η Κύπρος). Η ελληνική αίτηση υπεβλήθη
επισήμως στις 8 Ιουνίου 1959, ενώ οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 10 Σεπτεμβρίου
1959 και διήρκεσαν δύο χρόνια. Η Σύνδεση αυτή θα λειτουργούσε ως σκαλοπάτι για
την πλήρη ένταξη, για την πλήρη προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ, με
συγκεκριμένους όρους και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η «πρωτιά» αυτή
3

Οι Ευρωπαϊκές κοινότητες αποτελούντο από την ΕΚΑΧ, την ΕΟΚ και την ΕΥΡΑΤΟΜ. Η συλλογική
ονομασία Ευρωπαϊκές Κοινότητες καθιερώθηκε με τη Συνθήκη των Βρυξελλών, τη Συνθήκη
Συγχώνευσης το 1965. Θ. Χριστοδουλίδης, Η Ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στο
Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τ.1: Ιστορία, Θεσμοί και Δίκαιο, Αθήνα χ.χ, σ. 52
4
Σ. Παπαστάμκου, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις,
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 125
5
Δρ. Ε. Αρτέμη, ό. π., σ. 7
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διευκόλυνε την Αθήνα στις διαπραγματεύσεις καθώς δεν υπήρχαν παγιωμένες θέσεις,
προηγούμενες συμφωνίες ως υποδείγματα και δεν υπήρχαν δεσμεύσεις από
προτεραιότητες άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Η Συμφωνία Σύνδεσης – που
χαρακτηρίστηκε «ένταξη εν σμικρώ» – υπεγράφη στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 1961
και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1962. Ήταν το πρώτο βήμα προς τον απώτερο
στόχο, την μελλοντική πλήρη ένταξη στην ΕΟΚ6.
Η στρατιωτική δικτατορία του 1967 ανακόπτει τη δημοκρατική και
ευρωπαϊκή διαδρομή της Ελλάδας. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974
επανεκκινεί την ενταξιακή πορεία της, με την ελπίδα ότι η ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ θα λειτουργήσει ως «πυλώνα δημοκρατικής σταθερότητας». Στις 28 Ιανουαρίου
1976 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τη γνώμη της 7 με την οποία εκφράζει ναι
μεν την θετική της απάντηση στην αίτηση ένταξης, θέτοντας όμως παράλληλα ως
προϋπόθεση

τη

θέσπιση

προενταξιακής

περιόδου,

μεγαλύτερης

από

την

προσδοκώμενη κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις. Μέσω της
γνώμης της η Επιτροπή δηλώνει ότι το ελληνοτουρκικό ζήτημα πρέπει να λυθεί πριν
προσχωρήσει ως πλήρες μέλος η Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επεμβαίνει
και τον Ιούλιο του 1976 ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, υπό ευνοϊκότερες
προϋποθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ολοκληρώνονται τον
Μάιο του 1979. Στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφεται η Πράξη Προσχώρησης της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στο Μέγαρο Ζαππείου. Η
Συμφωνία κυρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου 1979. Η πλήρης
ένταξη έλαβε χώρα δύο χρόνια αργότερα, την 1η Ιανουαρίου 1981.
1.1. Η Ευρώπη πριν την ΕΟΚ
Το φλέγον ζήτημα της ανασυγκρότησης των ευρωπαϊκών κρατών
συζητήθηκε σε συνδιάσκεψη που συγκροτήθηκε στις 12 Ιουλίου 1947. Συμμετείχαν
14 κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Τότε είναι που αποφασίσθηκε η ίδρυση ενός
οργανισμού

6

προώθησης

της

συλλογικής

προσέγγισης

του

προγράμματος

Κ. Μπότσιου, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις,
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 117
7
Σύμφωνα με το άρθρο 237 της Συνθήκης της Ρώμης η ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να διατυπώσει
γνώμη σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/i-poreia-tis-elladas-stin-europaiki-enosi.html
πρόσβαση στις 18.8.2020
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ανασυγκρότησης όπως την όριζαν οι ΗΠΑ 8 . Η σύμβαση για την ίδρυση του
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) υπογράφτηκε στις 16
Απριλίου 1948 από δεκαέξι ευρωπαϊκά κράτη, ανάμεσα στα οποία ήταν και η Ελλάδα
που στήριξε και εκείνη την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για συνεργασία των
δυτικοευρωπαϊκών κρατών με αφορμή το Σχέδιο Marshall9.
Ο ΟΕΟΣ αντικατόπτριζε την γενική τάση προς το φιλελεύθερο εμπόριο κατά
τα πρότυπα των ΗΠΑ και της Βρετανίας, συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούσε.
Κύριος στόχος του ΟΕΟΣ ήταν ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών ώστε να
εδραιωθεί η οικονομική σταθερότητα και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Το
φιλελεύθερο εμπόριο επιζητούσε την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών, τη
συναλλαγματική μετατρεψιμότητα και την επίλυση του γερμανικού ζητήματος.
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που ανέκυψαν την επαύριο του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου ήταν το γερμανικό. Η πρώτη κρίση του Βερολίνου σημειώθηκε
το 1948-49 όταν και εντάθηκαν οι διαφωνίες ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και τις δυτικές
δυνάμεις για το μέλλον της ηττημένης Γερμανίας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν,
στα οποία δεν κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν εδώ, ενέτειναν την ανάγκη των
δυτικοευρωπαϊκών κρατών να προχωρήσουν στη σύσταση φορέων που θα τους
εξασφάλιζαν πάνω από όλα αμυντική θωράκιση. Η ενοποίηση άρχισε από τον τομέα
της άμυνας και της ασφάλειας. Το πρώτο βήμα έγινε το 1948 με το Σύμφωνο των
Βρυξελλών που προέβλεπε οικονομική, αμυντική και στρατιωτική συνεργασία
μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών και περιείχε ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση
πιθανής, νέας γερμανικής επίθεσης. Η ίδρυση οργανισμών όπως ο Οργανισμός
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) και η ΕΚΑΧ ήταν προϊόντα των
παραπάνω αναγκών, της μεταπολεμικής μεθόδου και τακτικής της λεγόμενης
“ανάσχεσης” της σοβιετικής επιρροής, σε συνδυασμό με την προσπάθεια ομαλής
ενσωμάτωσης της γερμανικής οικονομίας στο δυτικό σχήμα.
Η πρώτη οικονομική ενίσχυση της Ευρώπης έρχεται με το Σχέδιο Marshall. Η
σφοδρότητα του Ψυχρού Πολέμου είχε πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, σε
παγκόσμια κλίμακα. Οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν την ανάγκη ανοικοδόμησης των
ευρωπαϊκών κρατών. Τα οφέλη όμως για τις ίδιες τις ΗΠΑ ήταν αρκετά δελεαστικά.
8

Β. Π. Καζάκος, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Παρουσίαση και κριτική της, οικονομικής
ολοκλήρωσης στη Δυτική Ευρώπη, Παπαζήσης, Αθήνα 1978, σ. 21
9
Α. Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Αθήνα 2016, σ. 27
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Αρχικά θα εδραίωναν την θέση τους ως ηγεμονική χώρα και θα μπορούσαν να
ανακόψουν την υιοθέτηση της σοβιετικής λύσης, η οποία κέρδιζε όλο και
περισσότερους μνηστήρες. Φυσικά, μια υγιής ευρωπαϊκή αγορά θα λειτουργούσε ως
ένας ακόμα μεγάλος εξαγωγικός προορισμός των αμερικάνικων προϊόντων. Στο τέλος
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρήθηκε αύξηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου
των ΗΠΑ που δεν μπορούσε να επενδυθεί αποδοτικά στο εξωτερικό. Έτσι η
αμερικανική κυβέρνηση, υπολόγιζε ότι, μέσω του Σχεδίου Marshall, θα μπορούσε να
αυξήσει τις επενδύσεις της, βοηθώντας τους Ευρωπαίους να ξεπεράσουν τα
συναλλαγματικά τους προβλήματα 10.
Εάν για τη Γαλλία, τη Βρετανία και κάποια μικρότερα κράτη της βόρειας
Ευρώπης, η αμερικανική παρουσία διασφάλιζε την επιβίωσή όχι κυριολεκτικά αλλά
ως ανεξαρτήτων κέντρων αποφάσεων, για τη Δυτική Γερμανία αποτέλεσε καταλυτικό
στοιχείο για την επανασύσταση της χώρας και την άνοδό της στο προσκήνιο τη
ευρωπαϊκής σκηνής 11 . Για άλλες χώρες όπως την Ελλάδα 12, την Ιταλία, την Τουρκία
η συμμετοχή τους στους ψυχροπολεμικούς συνασπισμούς τους ενέτασσε στη διεθνή
σκηνή, τους εκσυγχρόνιζε 13.
Αναφέρθηκε ήδη ότι η ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ) προέκυψε από την κοινή ευρω-ατλαντική αναζήτηση ενός σταθερού
συστήματος ευρωπαϊκής υπερεθνικής συνεργασίας στα βασικά βιομηχανικά υλικά
που ρύθμιζαν την ανασυγκρότηση και τους εξοπλισμούς -επομένως την ειρήνη και
την ευημερία 14 . Με το παράδειγμα της ΕΚΑΧ, σύντομα τέθηκε το ερώτημα της
περαιτέρω ευρωπαϊκής συνεργασίας, μέσω μονιμότερων σχημάτων με στόχο την
διαρκή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή στη Δυτική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ) ιδρύθηκαν με τις Συνθήκες της Ρώμης (1957). Τα έξι κράτη που
συμμετείχαν στην ΕΟΚ και αναπτύσσονταν με ταχύτερους ρυθμούς. Η Βρετανία, π ου

10

Β. Π. Καζάκος, ό. π., σ. 20
Κ. Μπότσιου και Γ. Σακκάς (επιμέλεια), Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, Νέες
ερευνητικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 21
12
Στην περίπτωση της Ελλάδας επιχειρήθηκε μια μείζων προσπάθεια προσαρμογής στα νέα μοντέλα
διακυβέρνησης που αναδύονταν τη Δύση και ήδη αναπτύσσονταν μέσω του Σχεδίου Marshall και
του ΟΕΟΣ
13
Β.Π. Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά, Οικονομία και οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική
Ελλάδα 1944-2000, Αθήνα 2010, σ. 97-99
14
Κ. Μπότσιου, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, σ. 114
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αρνούνταν να συμμετάσχει στην ΕΟΚ 15, υποκίνησε μια εναλλακτική πρωτοβουλία
για τη δημιουργία μιας χαλαρής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, την οποία
ακολούθησαν 6 μέλη ακόμα και ίδρυσε στις 3 Μαΐου 1960 την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (European Free Trade Association, EFTA) των «Εφτά» με τη
συμμετοχή επίσης της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της
Δανίας και της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα, ο ΟΕΟΣ μετεξελίχθηκε στον ΟΟΣΑ
κατόπιν προσχώρησης των ΗΠΑ και του Καναδά (14 Δεκεμβρίου 1960)16.
Με τη δημιουργία της ΕΟΚ και της ΕΥΡΑΤΟΜ το 1957/58, το ιδιότυπο και
πρωτόγνωρο πολιτικό «πείραμα» παγιωνόταν διαφοροποιώντας αυτές τις «Έξι»
χώρες από τις υπόλοιπες έντεκα, με τις οποίες είχαν συνιδρύσει τον ΟΕΟΣ. Επί δέκα
χρόνια ο ΟΕΟΣ είχε λειτουργήσει σαν κέντρο συντονισμού του μοντέλου
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης που εφάρμοσαν τα μέλη του. Στη λογική του
Οργανισμού -και των ΗΠΑ που είχαν απαιτήσει τη σύστασή του- δεν αποτελούσαν
άθροισμα χωρών, αλλά ενιαία οικονομική και πολιτική σφαίρα. Οι Ευρωπαϊκές
Κοινότητες υπόσχονταν την τελειοποίηση της αλληλεξάρτησης με τη μετάβαση από
τον διακυβερνητικό συντονισμό εθνών-κρατών σε υπερεθνικούς θεσμούς και
πολιτικές 17.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν λιγότερο υπερεθνική στην μορφή
της από την ΕΚΑΧ. Τα όργανα της Κοινότητας ήταν το Συμβούλιο των Υπουργών,
που δρούσε σαν το κύριο σώμα λήψης αποφάσεων, το “Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”
που ιδρύθηκε το 1961 και το “Ευρωπαϊκό Δικαστήριο” που διαμόρφωνε την
κοινοτική νομοθεσία μεταξύ των έξι κρατών-μελών 18.
Η αρχική συνθήκη αποσκοπούσε σε μια διαρκώς στενότερη ένωση όμως
παρόλο που περιείχε 248 άρθρα έμεναν πολλά στοιχεία της οικονομικής συνεργασίας
ανοιχτά για να συζητηθούν με λεπτομέρειες αργότερα 19. Ήταν εξάλλου μία περίοδος
αστάθειας και αβεβαιότητας, λόγω πολέμων, λόγω των συνεχόμενων εσωτερικών και
εξωτερικών συγκρούσεων, οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ασφαλείς μπορούσαν να
χαρακτηριστούν. Απώτερος και βασικότερος στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
15

Η οποία ήθελε αφενός να αποφύγει υπερεθνικές παρεμβατικές πολιτικές, αφετέρου να διατηρήσει
ευνοϊκούς όρους εμπορίου για τις πρώην αποικίες της, Κ. Μπότσιου, «Η απόφαση για Σύνδεση με
την ΕΟΚ», στην: Καθημερινή, 21.6.2015, σ. 2
16
Κ. Μπότσιου, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, σ. 116
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Κ. Μπότσιου, «Η απόφαση για Σύνδεση με την ΕΟΚ», στην: Καθημερινή, 21.6.2015, σ. 3
18
Α. Glencross, ό. π. σ. 29
19
W. J. Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου 1945-1991, Πολιτική Ιστορία, Αθήνα 2006, σ. 106
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ήταν η δημιουργία κοινής αγοράς μέσω μίας τελωνειακής ένωσης, που θα αφορούσε
το σύνολο των ανταλλαγών και θα οδηγούσε σταδιακά στην κατάργηση των δασμών
και των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και κοινού
δασμολογίου για τα εισαγόμενα προϊόντα.
1.2. Η Ελλάδα πριν την ΕΟΚ
Η καταληκτική ημερομηνία – το έτος 1959. Το 1959 πραγματοποιήθηκαν η
εξαγγελία και εφαρμογή του Πρώτου (προσωρινού) Πενταετούς Προγράμματος
Οικονομικής Αναπτύξεως από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς
και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Το
1959 δεν ήταν το τέλος της κρίσης, αλλά η έμπρακτη απόδειξη του νέου δυναμισμού
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, που είχαν πλέον ορατά εξέλθει από την
πολύχρονη κρίση του παρελθόντος 20.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής κοινωνίας στις αρχές της δεκαετίας
του 1950 ήταν η οικονομική υπανάπτυξη, η ανασφάλεια και η πολιτική ανωμαλία 21.
Η ελληνική οικονομία, και ιδίως η αγροτική της οικονομία, είχε διαδοχικά και
σωρρευτικά πληγεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929, από την
χρεοκοπία του 1932, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τριπλή κατοχή, υπερπληθωρισμό
μετά την απελευθέρωση, έναν Εμφύλιο (1943-1949)22, ο οποίος διατήρησε υψηλά τα
δημοσιονομικά ελλείμματα. Στην Ελλάδα του Εμφυλίου επικρατούσε ένα πολιτικό
σύστημα πελατειακό, αναχρονιστικό, που δεν μπορούσε να οδηγήσει την χώρα προς
τον εκσυγχρονισμό, με απουσία δημόσιας διοίκησης, ενώ παράλληλα οι οικονομικά
κραταιοί

διατηρούσαν τη δύναμή τους καιροσκοπώντας παρά επενδύοντας στο

ελληνικό κράτος. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνούνται τον σύγχρονο
αμερικάνικο τρόπο διακυβέρνησης αλλά τελικά η αμερικάνικη παρέμβαση
επικράτησε.

Επικράτησε

και

“εγκαταστάθηκε”

με

τρόπο

τέτοιον,

ώστε

μακροπρόθεσμα εξαρτήθηκε η ελληνική πολιτική ζωή από την “αμερικάνικη
βοήθεια”. Ο Εμφύλιος έληξε με την επικράτηση των φιλοδυτικών δυνάμεων και η
Ελλάδα βρισκόταν και επίσημα με την πλευρά της Δύσης στον Ψυχρό Πόλεμο. Είναι
φανερό ότι η παραμονή της Ελλάδας στη Δύση στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου –
20

Ε. Χατζηβασιλείου, ό. π., σ. 18
Δρ. Ε. Αρτέμη, ό. π., σ. 1
22
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έστω και μέσα από έναν εμφύλιο πόλεμο – αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την
οργανική ενσωμάτωσή της σε αυτήν αργότερα μέσω των κοινοτικών και οικονομικών
θεσμών. Έτσι εντάχθηκε στην αναδυόμενη ομάδα των δυτικών οργανισμών στα τέλη
της δεκαετίας του 1940 (ΟΕΟΣ, Συμβούλιο της Ευρώπης), στους θεσμούς της
δυτικής ασφάλειας – το ΝΑΤΟ – το 1952, λόγω αυτής της στάσης αποτέλεσε το
πρώτο στην ιστορία συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ το 1961 και ενσωματώθηκε όχι
μόνον στην περισσότερο «επιφανειακή» ή διακυβερνητική μορφή του δυτικού
κόσμου (την αμυντική συνεργασία), αλλά και στον σκληρό πυρήνα του σε επίπεδο
οικονομικό και κοινωνικό 23.
Η οικονομικά και κοινωνικά ανοδική πορεία της χώρας ξεκινά διστακτικά από
τις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν και μπαίνει βαθμιαία σε τροχιά ανάπτυξης και
ανοικοδόμησης. Η νομισματική μεταρρύθμιση του 1953, οι αναπτυξιακές
προσπάθειες των κυβερνήσεων Καραμανλή από το 1955 και έπειτα και, τα πρώτα
βήματα εκβιομηχάνισης μετά το 1958 συνέβαλλαν θετικά σε αυτή την πορεία 24. Οι
δυσκολίες ωστόσο, δεν εξαφανίστηκαν όλως διόλου αλλά υπήρχαν περίοδοι
οικονομικής αστάθειας, υψηλού πληθωρισμού με προβλήματα στο ισοζύγιο
πληρωμών, καταστάσεις κατά τις οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα τα ασθενέστερα
κοινωνικά στρώματα.
Προφανώς η ελληνική κοινωνία και οικονομία δεν θα μπορούσε να
ορθοποδήσει από μόνη της μετά τους συνεχόμενους και πολυετείς τριγμούς. Στη
σταθεροποίηση της Ελλάδας συνέβαλλαν τρεις παράγοντες, η ξένη βοήθεια, η
εμφάνιση των Ελλήνων πολιτικών μεταρρυθμιστών και η ωρίμανση της κοινωνίας
που νομιμοποίησε τον εκσυγχρονισμό 25.
1.2.1. Ξένη Βοήθεια
Η πρώτη βοήθεια ήρθε από την αμερικάνικη ήπειρο. Κατά την περίοδο του
Εμφυλίου μέσω του Δόγματος Truman και μετέπειτα με το σχέδιο Marshall26. Τα
23

Ε. Χατζηβασιλείου, ό. π., σ. 24
Β. Π. Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά, Οικονομία και οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική
Ελλάδα 1944-2000, Αθήνα 2010, σ. 45
25
Ε. Χατζηβασιλείου, ό. π. σ. 20
26
Δόγμα Truman (1947-48) και Σχέδιο Marshall (1948-52), οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε σε
χώρες της Δυτικής Ευρώπης με απώτερο σκοπό αφενός την τόνωση των οικονομιών τους και
αφετέρου εξυπηρετούσε την αμερικάνικη “αντικουμουνιστική” εξωτερική πολιτική, που
επιθυμούσε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να περιέλθουν οι χώρες αυτές, που βίωναν την ανέχεια, στη
24
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κίνητρα της αμερικανικής βοήθειας έγινε αντιληπτό ότι δεν ήταν αλτρουιστικά. Η
Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε καταρρεύσει σε όλα τα επίπεδα. Εκείνο
που επεδίωκαν οι ΗΠΑ με το σχέδιο Marshall ήταν να συγκροτηθεί μια οικονομικά
και κοινωνικά σταθερή Δυτική Ευρώπη, ικανή να μην υποκύψει στην σοβιετική
επιρροή. Το Κραχ του 1929 είχε οδηγήσει την Ευρώπη στον Πόλεμο και
διαφαίνονταν ότι ο Πόλεμος θα οδηγούσε σε περαιτέρω χρεοκοπία, ιδεολογική.
Κινδύνευε κάτι περισσότερο από την οικονομία, κινδύνευε η Δημοκρατία. Εκείνο που
απαιτούνταν ήταν η θετική προοπτική και όχι μόνο χρήματα 27.
Η αναδιάρθρωση της οικονομίας βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό σε
αμερικανικές οδηγίες και κατευθύνσεις, όπως συνέβη και στην υπόλοιπη δυτική
Ευρώπη, με προσαρμογές στην εγχώρια πολιτική, οικονομική και κοινωνική
πραγματικότητα. Την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και
ταχύτατα έργα υποδομής δεν μπορούσε να τις υποστηρίξει το εγχώριο κεφάλαιο.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Ελλάδα να οδηγηθεί σε ένα οικονομικό σύστημα, οπού το
κράτος αποτελούσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Έτσι συντηρούνταν ένας μεγάλος
και δυσκίνητος, μη αποτελεσματικός μηχανισμός δημόσιας διοίκησης. Λειτουργούσε
εκ των έσω καθοδηγούμενη, με έλλειψη ενημέρωσης για τη διεθνή οικονομία και
εξάρτηση από τις πελατειακές σχέσεις. Επιπλέον, ο Εμφύλιος είχε δημιουργήσει
χιλιάδες μετανάστες, με το βάρος της μνήμης του με το βάσανο της φτώχειας,
διογκώνοντας το πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης, το οποίο δεν
μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της
ελληνικής οικονομίας εκφράζονταν επίσης και στις εξαγωγικές της δυσκολίες με την
δυτική Ευρώπη με απόγειο την εξαγωγική κρίση και την βραχύχρονη στροφή προς τις
ανατολικές αγορές.
1.2.2. Έλληνες Μεταρρυθμιστές
Και ενώ η ελληνική κοινωνία είχε αρχίσει σταδιακά να στρέφεται προς τα
δυτικά, οι σχέσεις Ελλάδας και Δυτικής Γερμανίας ήταν κάθε άλλο παρά ομαλές,
όπως ήταν φυσικό. Οι πληγές της Κατοχής ήταν ακόμα νωπές. Είχαν όλα γκρεμιστεί,
κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η αποκατάσταση των σχέσεων έγινε σταδιακά, κυρίως
σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, Ο. Τσακαλογιάννης, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από
την Βαστίλη στο τείχος του Βερολίνου, Αθήνα 2000, τ. 2, σ. 319
27
Ε. Χατζηβασιλείου, ό. π. σ. 22
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μέσω διμερών οικονομικών συμφωνιώ 28 . Η περίοδος διακυβέρνησης του Παπάγου
διαμόρφωσε καθοριστικά την πορεία για την αποκατάσταση των ελληνοδυτικογερμανικών σχέσεων. Η κάθοδος του «νικητή του Εμφυλίου» στον πολιτικό
στίβο, με πρότυπό του τον Γάλλο στρατηγό Charles de Gaulle, συνοδεύτηκε από την
ανάδειξη του στο πρωθυπουργικό αξίωμα έπειτα από την πλήρη επικράτηση του
Ελληνικού Συναγερμού, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1952, στις οποίες κέρδισε
249 από τις 300 έδρες της βουλής. Στόχος του Παπάγου ήταν η εξασφάλιση πολιτικής
και

οικονομικής

σταθερότητας

μέσω

αυστηρής

διακυβέρνησης.

Βασικές

προτεραιότητες ήταν η οικονομική εξομάλυνση, η οποία δεν είχε επιτευχθεί στην
Ελλάδα μέσω του Σχεδίου Marshall καθώς απορροφήθηκε σε αντιμετώπιση βιοτικών
κατά τον Εμφύλιο και η επίλυση του προσφυγικού προβλήματος, προκειμένου να μην
μείνουν χωρίς οικονομικό αντίκρισμα οι ανθρώπινες θυσίες στα μέτωπα του εμφυλίου
πολέμου. Ασφάλεια, σταθερότητα και ανασυγκρότηση αποτέλεσαν τις κύριες
συνιστώσες της εσωτερικής πολιτικής του 29.
Κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με τη Δυτική
Γερμανία. Περιορίστηκε η εξάρτηση από τις ΗΠΑ, αφού βρέθηκε μία ακόμα
εναλλακτική πηγή οικονομικής στήριξης. Από την πλευρά της η Δυτική Γερμανία
έβλεπε έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Παπάγου, καθώς διέπονταν από φιλελεύθερα
και όχι κομμουνιστικά φρονήματα, διασφαλίζοντας έτσι την παραμονή της Ελλάδας
στο ΝΑΤΟ, με φιλοδυτικό προσανατολισμό.
Ο Παπάγος, παρά τον εγκλεισμό του σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
υπό άσχημες συνθήκες κράτησης, «με την εκτέλεσή του να αποφεύγεται στο παρά
πέντε», δεν έτρεφε εχθρικά αισθήματα απέναντι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας (ΟΔΓ). Εκτιμούσε ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρετές των Γερμανών, τις
οργανωτικές τους ικανότητες, την εργατικότητα και την αξιοσύνη τους. Μετά την
εκλογική επιτυχία του Παπάγου, τον Νοέμβριο του 1952, ο Hermann Knoke,
πρεσβευτής της Δυτικής Γερμανίας στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1952-1953,
ανέφερε σε τηλεγράφημά του προς τη Βόννη τα εξής χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση
Παπάγου θα είναι περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική μεταπολεμική κυβέρνηση
ανοικτή σε μια συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Παρά την κράτησή
28

Β. Καλογρηάς, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62, Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις,
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 95
29
Β. Καλογρηάς, ό. π., σ. 99

16
του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του χιτλερικού
καθεστώτος, ο απελευθερωμένος από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος
Στρατάρχης

και

ο

Στεφανόπουλος

υποστηρίζουν

την

αποκατάσταση

των

παραδοσιακών ελληνο-γερμανικών σχέσεων». Κατά την πρώτη εθιμοτυπική του
επίσκεψη στον Παπάγο και τον υπουργό εξωτερικών Στέφανο Στεφανόπουλο, ο
Γερμανός πρεσβευτής εξέφρασε στον πρωθυπουργό την ικανοποίηση της ΟΔΓ για τη
δημιουργία σταθερής κυβέρνησης, όπως και την επιθυμία της να υλοποιηθεί
παλιότερη δήλωσή του σχετικά με τη σύσφιξη των ελληνο-δυτικογερμανικών
σχέσεων 30. Ο Παπάγος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της προώθησης του
καπνού στη δυτικογερμανική αγορά, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ένα ζήτημα ζωής ή
θανάτου για τη βόρεια Ελλάδα, που ήταν άμεσα εκτεθειμένη στον «κομμουνιστικό
κίνδυνο». Ο Knoke υπογράμμισε, τέλος, την πεποίθησή του, πως η ανάδειξη
σταθερής κυβέρνησης υπό τον Παπάγο, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα, εξυπηρετούσε
απολύτως το γερμανικό στόχο για την αποκατάσταση της προπολεμικής ελληνογερμανικής φιλίας Ο ίδιος ο Παπάγος, μετά την εκλογική του επιτυχία το 1952,
διαβεβαίωσε τη γερμανική πλευρά για τη βούλησή του να επιλύσει το ζήτημα των
Γερμανών εγκληματιών πολέμου με ένα ικανοποιητικό τρόπο και για τις δύο χώρες 31.
Στις 6 Οκτωβρίου 1955, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, ο
βασιλιάς ανέθεσε τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στον, μέχρι τότε Υπουργό
Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, ο
Ελληνικός Συναγερμός διαλύεται, και τον διαδέχεται η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις
(ΕΡΕ), υπό την προεδρία του Κ. Καραμανλή. Στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου
1956, η ΕΡΕ κερδίζει με 47,38 % την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή έναντι της
Δημοκρατικής Ένωσης, η οποία εντούτοις είχε πάρει υψηλότερο ποσοστό ψήφων της
τάξεως του 48,15%. Το 1958, έπειτα από μια εσωτερική κρίση στους κόλπους της
ΕΡΕ, ο Καραμανλής υποβάλλει στον βασιλιά την παραίτηση του και, στις 11 Μαΐου
1958, διεξάγονται νέες εκλογές. Η ΕΡΕ αποσπά τη νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά
καταλαμβάνοντας 171 έδρες. Η μεγάλη ανατροπή όμως αυτής της εκλογικής
αναμετρήσεως ήταν ότι η ΕΔΑ ανήλθε στην δεύτερη θέση αποσπώντας 79 έδρες.
30

Α. Σαγκριώτη, Οι προσπάθειες οικονομικής και πολιτικής ανασυγκρότησης την περίοδο
Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συναγερμού (1952-1955), Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία,
Πάντειο Πανεπιστήνιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης &
Ιστορίας/ ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Αθήνα 2016, σ. 45
31
Β. Καλογρηάς, ό. π., σ. 100-101
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Ακολουθεί το Κόμμα των Φιλελευθέρων και άλλα μικρότερα κόμματα. Μετά τις
εκλογές, ο Καραμανλής αναλαμβάνει και πάλι την πρωθυπουργία την οποία θα
διατηρήσει έως το 1963 32.
Το οικονομικό πρόγραμμα των κυβερνήσεων Καραμανλή από το 1955 μέχρι
το 1963 περιελάμβανε τον διπλασιασμό του εθνικού εισοδήματος και τη δίκαιη
κατανομή του μέσα από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, αλλά και την σύνδεση της
ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή σε σταθερές βάσεις 33 . Η ομάδα του
Μαρκεζίνη διαμορφωμένη πιο διακριτά στο Κόμμα των Προοδευτικών μετά το 1955,
είχε και αυτή ουσιαστική επιρροή στην πορεία της χώρας 34. Εδώ έμφαση δινόταν στη
οικονομική σταθερότητα, χωρίς πληθωρισμό και ελλείμματα του δημοσίου τομέα,
στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων35.
Πράγματι, οι κυβερνήσεις του Καραμανλή πέτυχαν ταχύρρυθμη ανάπτυξη
που αποτυπώθηκε στην αντίληψη ότι το '60 η Ελλάδα βίωνε πλέον «χρυσή εποχή».
Οργανώθηκαν οι υπηρεσίες, κατασκευάστηκαν μεγάλης εμβέλειας δημόσια τοπικά
και περιφερειακά έργα, ιδρύθηκαν βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες, οργανώθηκε
η κοινωνική ασφάλεια και η περίθαλψη των Ελλήνων. Ήταν μια περίοδος
νευραλγικών έργων και θεσμικών μεταβολών που άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό το
ελληνικό τοπίο. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης κατά μέσο όρο υπερέβαινε το 6-7% και
το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε από 305 σε 565 δολάρια 36. Τα συνεπακόλουθα
της οικονομικής ανάπτυξης ήταν η βελτίωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου
του ελληνικού λαού χάρη στην οποία σταδιακά επιτεύχθηκε και η κοινωνική ειρήνη
και εσωτερική σταθερότητα 37.
Παρά τις έντονες διαφοροποιήσεις τους, σε ζητήματα εσωτερικής και
32

Ε. Χατζηβασιλείου, Η άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία, 1954-1956, Αθήνα 2001,
σ. 114
33
Κ. Μπότσιου, Η ευρωπαϊκή πολιτική του Καραμανλή και η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, Αθήνα
χ.χ. σ. 149
34
Στο οποίο μετείχαν σημαντικά πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν πρώτιστα στην κυβέρνηση του
Αλέξανδρου Παπάγου το 1952-54, όπως οι Π. Λυκουρέζος (υπουργός Εσωτερικών), Π. Σιφναίος
(Προεδρίας), Θ. Καψάλης (Συντονισμού) και Κ. Παπαγιάννης (Οικονομικών). Επικεφαλής αυτού
του επιτελείου, ο Σπύρος Μαρκεζίνης έβαλε την Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης το 1953 με τη
νομισματική μεταρρύθμιση. Ε. Χατζηβασιλείου, ό. π., σ. 28
35
Σ. Μαρκεζίνης, Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και η υποτίμηση της δραχμής – 1953 (εισαγωγήιστορικός σχολιασμός: Πάνος Καζάκος), Αθήνα 2013, σ. 34
36
Γ. Παπαστάμκος, «Η Ευρωπαϊκή κληρονομιά του Κων. Καραμανλή ως εντολή για μια νέα
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση», στο: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα, Αθήνα 2008,
τ.2, σ. 178-179
37
Γ. Κοντογεώργης, Η Ελλάδα στην Ευρώπη. Η πορεία προς την ένωση και η πολιτική του Καραμανλή,
Αθήνα 1985, σ. 34
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εξωτερικής πολιτικής, οι δύο αυτές εσωτερικές δυνάμεις, Καραμανλής και
Μαρκεζίνης, ήταν φιλοδυτικές με επιθυμία να παραμείνει η Ελλάδα στον δυτικό
κόσμο. Συμφωνούσαν στο ότι η συμμετοχή στις δυτικές δομές, κυρίως τις αμυντικές,
έπρεπε να μην συμπαρασύρει την Ελλάδα σε υπέρμετρες αμυντικές δαπάνες που θα
αποστερούσαν από την Ελλάδα από τόσο αναγκαίους και δυσεύρετους οικονομικούς
πόρους. Επιπλέον, και οι δύο τάσσονταν υπέρ της ενίσχυσης της ελληνικής
αυτονομίας και ανεξαρτησίας στην χάραξη της οικονομικής και της εξωτερικής
πολιτικής, ανακόπτοντας την αμερικανική διείσδυση που ήταν έντονη στα χρόνια του
εμφυλίου πολέμου. Τέλος, και οι δύο ταυτίστηκαν με την ανάγκη μιας προσαρμογής
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μέσω «ανοιγμάτων», εμπορικού πρώτιστα
χαρακτήρα, στον ανατολικό συνασπισμό: ο Μαρκεζίνης, ως υπουργός Συντονισμού,
ήταν ο πολιτικός που εγκαινίασε τις εμπορικές σχέσεις με τον σοβιετικό κόσμο
αμέσως μετά τις εκλογές του 1952, ενώ οι κυβερνήσεις Καραμανλή διεύρυναν αυτές
τις εμπορικές σχέσεις – ειδικά με τις μεγάλες ελληνοσοβιετικές εμπορικές συμφωνίες
του 1956-57 38 . Την εποχή όμως που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επεδίωκε την
Σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, ο Μαρκεζίνης παρά το φιλοδυτικό του
χαρακτήρα, έδειχνε πρόθυμος να συνεργαστεί με τις Βαλκανικές χώρες και να
δημιουργηθεί μία αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Μια ακόμη ομάδα μεταρρυθμιστών
εντοπίζεται, ακόμη, στον χώρο του Κέντρου. Εκεί, έως το 1955, ο βασικός
εκπρόσωπος της μεταρρύθμισης ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου.
1.2.3. Εκσυγχρονισμένη Κοινωνία
Η συνύπαρξη αυτών των δυνάμεων που επεδίωκαν τον εκσυγχρονισμό της
Ελλάδας την οδήγησαν μπροστά. Οι ελληνικές επιτυχίες της μετεμφυλιακής εποχής
δεν προήλθαν από κάποιες «έξυπνες» επινοήσεις ενός ή δύο ανθρώπων. Η ελληνική
κοινωνία διέθετε σημαντικές εσωτερικές δυνάμεις που της επέτρεπαν να
ανταποκριθεί στα ερεθίσματα του διεθνούς συστήματος και ιδίως του δυτικού
κόσμου39. Συνδέθηκε με τη Δύση, εξασφάλισε χρηματικούς πόρους αφού η εξωτερική
χρηματοδότηση ήταν η μόνη ρεαλιστική επιλογή και διασφάλισε την ασφάλεια της
χώρας χάρη στους αμυντικούς της συμμάχους.
Εκείνο που διαφοροποιεί την εποχή εκείνη από τις προηγηθείσες ήταν το
38
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εξελιγμένο κοινωνικό κλίμα, δηλαδή ένα αίτημα από τη βάση για ανασυγκρότηση και
ανάπτυξη, για να ξεπεράσουν τις διαδοχικές καταστροφές Αυτή η επιτακτική
κοινωνική ανάγκη δικαιολογεί και την ανοχή και αντοχή των μεταρρυθμίσεων από
την κοινωνική βάση. Το πείσμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, και οι ενίοτε
εμμονικές τάσεις του, ήταν αποδεκτές καθώς η ανάγκη για πρόοδο οδηγούσε το κοινό
φρόνημα. Το αναπτυξιακό αίτημα έδειχνε τη λύση για την επούλωση πληγών, που
είχαν καταφερθεί πάνω στο σώμα της κοινωνίας, η μία μετά την άλλη, από την εποχή
ακόμη του Εθνικού Διχασμού – προβλήματα που δεν είχαν λυθεί επί δεκαετίες 40 .
Έτσι, ενώ η ελληνική κοινωνία παρέμενε στον πυρήνα της παραδοσιακή και
συντηρητική, αναγνώριζε την ανάγκη για συνολικό εκσυγχρονισμό, με αποτέλεσμα
να είναι δεκτική στις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις.
Η ανάπτυξη του εκείνου του διαστήματος ήταν πράγματι εντυπωσιακή χάρη
στην ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Καραμανλή, διατηρούνταν όμως ένας
τεράστιος δημόσιος τομέας, απόρροια, μεταξύ άλλων, και των τεράστιων δαπανών
του κράτους. Οι εξαγωγές αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικά προϊόντα
(καπνός, λάδι, σταφίδα), η παραγωγή των οποίων απασχολούσε το μεγαλύτερο μέρος
του εργατικού δυναμικού της χώρας στην επαρχία ενώ η βιομηχανική ανάπτυξη της
χώρας βρισκόταν ακόμη σε πολύ πρώιμα στάδια. Η Δυτική Γερμανία απορροφούσε
τους περισσότερους Έλληνες μετανάστες που πήγαιναν να εργαστούν στη βαριά
βιομηχανική παραγωγή. Η ελληνική κυβέρνηση όφειλε να βρει νέες αγορές για την
διοχέτευση των γεωργικών προϊόντων της και την εισαγωγή μηχανολογικού
εξοπλισμού. Η ευρωπαϊκή επιλογή φαίνεται να αποτελούσε την μόνη ιδανική λύση
εκείνη την περίοδο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές
κυβερνήσεις μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο ήταν η απασχόληση, η
ανεργία δηλαδή και η υποαπασχόληση. Ο Εμφύλιος είχε δημιουργήσει εκατοντάδες
χιλιάδες μετανάστες ανέργων, ενώ η προσφορά εργασίας από πρώην αγρότες στις
πόλεις δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Σε δικλείδα ασφαλείας εξελίχθηκε η
μετανάστευση προς βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Δυτικής
Γερμανίας, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστραλία κ.ά.) με τριπλό στόχο: την εκτόνωση της
κοινωνικής δυσαρέσκειας, την συγκέντρωση συναλλάγματος από τα εμβάσματα των
40
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μεταναστών και την εισαγωγή τεχνογνωσίας από τους μετανάστες που θα
επαναπατρίζονταν στο μέλλον. Το πρόβλημα της απασχόλησης, όμως, δεν λύθηκε
αποτελεσματικά. Η κοινωνία διατηρούσε τάσεις κοινωνικού διχασμού, απόρροια της
μετεμφυλιακής διαίρεσης. Έτσι, η Ελλάδα χαρακτηριζόταν από εξαιρετικά ποσοστά
ανεργίας σε αντίθεση με αυτόν που συνέβαινε, το οικονομικό θαύμα των δεκαετιών
του 1950 και του 1960, στην υπόλοιπη Ευρώπη λόγω του αναπτυξιακού οργασμού
αυτών των κρατών. Η Αριστερά, βλέποντας τους νέους να μεταναστεύουν όλο και
περισσότερο, στήριξε την αντιπολιτευτική της γραμμή στην κοινωνική δυσαρέσκεια.
Οι πολιτικές επιπτώσεις της ελλειμματικής απασχόλησης προβλημάτιζαν έντονα τις
ελληνικές κυβερνήσεις και τις Αμερικανικές Αποστολές στην Ελλάδα. Αποτελούσαν
«απειλή» για την πολιτική σταθερότητα, διατάρασσαν την ουτοπική εικόνα ευημερίας
που προέβαλε η Δύση προς το ανατολικό μπλοκ και λειτουργούσαν ως ανασταλτικός
παράγοντας της ήδη πάσχουσας ελληνικής παραγωγικότητας. Στην προσπάθεια της
Ελλάδας να συνδεθεί με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από το 1958 και
εξής, η αμερικανική διπλωματία τόνισε ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό σαν παράμετρο
των αποφάσεων που θα ελάμβαναν οι εταίροι της Αθήνας 41.
Η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε έντονες εξαγωγικές δυσκολίες με τη
Δυτική Ευρώπη. Οι εμπορικές συναλλαγές με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες
αυξάνονταν της δεκαετία του 1950 -κυρίως προς τη γερμανική αγορά- αλλά λόγω
ασταθούς παραγωγής, ποσοτικά και ποιοτικά, η Ελλάδα αντιμετώπιζε συχνά
εξαγωγικές κρίσεις.

Αναζητώντας

εναλλακτικές

αγορές

για

τα

εξαγωγικά

πλεονάσματα η Ελλάδα στράφηκε στις σοσιαλιστικές χώρες. Το ενδιαφέρον της
Σοβιετικής Ένωσης να ανταλλάξει πετρέλαιο με ελληνικά αγροτικά προϊόντα και οι
προτάσεις για οικονομικές και όχι απλώς εμπορικές συμφωνίες – τις οποίες η Αθήνα
απέρριψε ως επί το πλείστον – σήμαναν συναγερμό στην Ουάσιγκτον στα τέλη της
δεκαετίας του 1950 42 . Ένας παράλληλος φόβος ήταν ότι η σταθερή εξαγωγή
προϊόντων στις σοσιαλιστικές χώρες, που παρήγαν προϊόντα χαμηλότερης ποιοτικών
προδιαγραφών απειλούσε να μειώσει το κίνητρο της ελληνικής παραγωγής για
βελτιώσεις με αποτέλεσμα να διευρυνθεί με μη αναστρέψιμο τρόπο το ποιοτικό
χάσμα με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΕΟΣ. Επειδή διεξαγόταν με συμφωνίες
41
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συμψηφισμού (clearing agreements), το Ανατολικό εμπόριο αποτελούσε καταφανώς
μία λύση ανάγκης, καθώς δεν δημιουργούσε συναλλαγματικά αποθέματα που
επιτακτικά χρειαζόταν η Ελλάδα για να υλοποιήσει τα οικονομικά της προγράμματα.
Ωστόσο, η πιθανότητα εξάρτησης από το Ανατολικό εμπόριο αποτέλεσε κινητήρια
δύναμη για τις ελληνικές προσπάθειες Σύνδεσης με την ΕΟΚ και σημαντικό
επιχείρημα των ΗΠΑ προς τους εταίρους της Ελλάδας στον ΟΕΟΣ, εφόσον όλοι
κατανοούσαν τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια του δυτικού συνασπισμού.
Τελικά, η Σύνδεση με την ΕΟΚ δημιούργησε πράγματι τη δεκαετία του 1960 μια
ξεκάθαρη ροπή του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου προς τη Δυτική Ευρώπη43.
Όταν συγκροτήθηκε η ΕΟΚ, η Ελλάδα ήταν μία από τις τρεις φτωχότερες και
δυνητικά ασταθείς χώρες του ΟΕΟΣ (μαζί με την Ιρλανδία και την Τουρκία).
Διαγραφόταν στον ορίζοντα ο κίνδυνος να μείνει απομονωμένη έξω από τον κύκλο
των ανεπτυγμένων εταίρων της που εμβάθυναν τη μεταξύ τους συνεργασία με
πολιτικές ολοκλήρωσης. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν μπορούσαν πλέον να
υπολογίζουν στην αμερικανική οικονομική συνδρομή για την αντιμετώπιση
δημοσιονομικών

και αναπτυξιακών

αδυναμιών, όπως συνέβαινε

κατά την

προηγούμενη περίοδο. Ένα Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως ύψους
$3,5 δις (1959-1963) καταρτίστηκε για να υποβοηθήσει την προσαρμογή στους
οικονομικούς ρυθμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ελάμβανε υπόψη του την
εκτενή μελέτη των ελληνικών οικονομικών προβλημάτων από ευρωπαϊκούς θεσμούς,
η οποία είχε προηγηθεί, την περίοδο 1957-1959, όταν τονίστηκε η απόσταση που
εξακολουθούσε να χωρίζει το επίπεδο ανάπτυξης της Ελλάδας από εκείνα των
περισσότερων χωρών της ζώνης του Σχεδίου Marshall. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή
έπρεπε η Αθήνα και η ΕΟΚ να λάβουν αποφάσεις για τη μελλοντική μεταξύ τους
σχέση44.
Πέραν όμως των παραπάνω το πιο σημαντικό για τον Καραμανλή ήταν ότι η
ΕΟΚ θα λειτουργούσε προστατευτικά απέναντι στην Τουρκία. «Η ένταξή μας στην
ΕΟΚ μας παρέχει ακόμη μια προστασία από την Τουρκία. Πολύ δύσκολα οι Τούρκοι
θα αποφάσιζαν να μας επιτεθούν και να καταλάβουν ένα ή πολλά νησιά. Εάν είμαστε
στην ΕΟΚ, πάρα πολύ δύσκολα ένα παρανοϊκός συνταγματάρχης θα σκεφτεί να
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ανατρέψει το δημοκρατικό μας πολίτευμα» 45 . Με την μείωση της στρατιωτικής
βοήθειας από την πλευρά της Αμερικής έπρεπε να αναζητηθεί διαφορετική λύση στο
αμυντικό πρόβλημα της χώρας που απορροφούσε ένα τεράστιο ποσοστό του
προϋπολογισμού.
1.3. Οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις και η ΕΟΚ
Οι πολιτικές τοποθετήσεις γύρω από την ευρωπαϊκή Ενοποίηση συνοψίζονται
σε δύο ρεύματα. Η φιλοκοινοτική πολιτική υποστήριζε ότι ένα κράτος θα ευνοούταν
μέσα από την διαδικασία Ευρωπαϊκής ενοποίησης, αφού η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο διέσωσε τα πληγέντα κράτη και συνετέλεσε στο να
δημιουργηθούν νέα δεδομένα, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών
τους. Η προθυμία κάθε εθνικού κράτους να παραχωρήσει ορισμένες εξουσίες στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στηρίζεται στην πεποίθηση και στην διαπίστωση ότι το
κράτος από μόνο του δεν μπορεί να πετύχει τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, οι
οποίες θα οδηγούσαν τους πολίτες του σε μία ευρεία λαϊκή συναίνεση. Τα γεγονότα
του β΄ παγκοσμίου πολέμου αλλά και αυτά του ψυχρού πολέμου αποδυνάμωσαν το
εθνικό κράτος στην δυτική Ευρώπη και το ανάγκασαν στην επιλογή της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης ως μίας πράξης «εθνικής βούλησης»46.
Το αντίθετο ρεύμα υποστηρίζει όμως ότι επιτυγχάνεται εξασθένιση του
αυτόνομου κράτους μέσα από τη διαδικασία Ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς η
Ευρωπαϊκή ενοποίηση αναγκάζει το κράτος να διαμοιράζεται εξουσίες και
λειτουργίες με υπερεθνικούς θεσμούς και συνεπώς αποδυναμώνεται η αυτονομία και
ουσιαστικά η ανεξαρτησία του. Η συμμετοχή δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τη λειτουργία των εθνών κρατών, ώστε αυτά να
αναγκάζονται, αποδεχόμενα κάποιες εκ των άνω αποφάσεις να αλλάζουν, να
«εξευρωπαίζονται» προκειμένου να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα της ένταξης.
Οι υπερεθνικοί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζουν και αυτοί τη δική
τους αυτονομία και επομένως δε μπορούν να ελεγχθούν από τις Κυβερνήσεις που
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τους δημιούργησαν 47.
Συγκεκριμένα για την ελληνική περίπτωση, οι πολιτικές δυνάμεις μετά τον β΄
παγκόσμιο πόλεμο, διαχωρίζονται σε υποστηρικτές και διαφωνούντες, με θέσεις που
απορρέουν από τα προαναφερόμενα ρεύματα. Μέχρι το 1967 ως υποστηρικτές
εμφανίζονται τα κόμματα της Δεξιάς και του Κέντρου, αν και δε λείπουν οι
εσωκομματικές διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις, συνοπτικά δήλωναν «Ανήκομεν εις
την Δύσιν».
Όσοι τάχθηκαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στην Ελλάδα, κατά τη
διαδικασία Σύνδεσης αλλά και κατά τη διαδικασία πλήρους ένταξης, είχαν παρόμοια
επιχειρηματολογία δίνοντας έμφαση στα θετικά επακόλουθα που θα είχε η
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση για την Ελλάδα. Η επιχειρηματολογία των υποστηρικτών της
ένταξης βασίστηκε κυρίως στα εξής:


η Ελλάδα πρέπει να βγει από το παρασκήνιο και την απομόνωση και να είναι

παρούσα στη διεθνή πολιτική σκηνή,


η ενοποίηση θα ενδυναμώσει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας,



η ένωση με την ΕΟΚ θα έχει θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και την

ανάπτυξη της χώρας με αποτέλεσμα να εκσυγχρονιστεί η δημόσια και κοινωνική ζωή
και


η ενοποίηση θα ενισχύσει την εδραίωση της Δημοκρατίας, επιχείρημα που

προβλήθηκε έντονα μετά την πτώση της χούντας.
Η Ένωση Κέντρου από την ίδρυσή της και μετά υποστηρίζει την πολιτική της
ΕΡΕ. Οι θέσεις της ΕΚ αποτυπώνονται σε άρθρο της εφημερίδας «Βήμα» στις
1/11/1962: «Η αποδέσμευσις των λαϊκών δυνάμεων θα επιτευχθεί μόνον όταν η
Κυβέρνησις αποφασίση ν΄αντικαταστήση εις το εσωτερικόν της χώρας ένα πλήρη και
υγιή ανταγωνισμόν ο οποίος …να επιτύχη τον ταχύ εκσυγχρονισμόν του
παραγωγικού μας μηχανισμού. Θα χρειασθεί συγκεκριμένως να καταργηθούν οι
άσκοποι παρεμβατισμοί, να τεθή τέρμα εις την προστασίαν των ιδιαιτέρων
συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών μικροομάδων, να καταργηθούν τα κλειστά
επαγγέλματα, να καταργηθή η γραφειοκρατική τροχοπέδη των αδειών εις την
47
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επιχειρηματικήν δράσιν και να αποκατασταθή ο μηχανισμός των τιμών». Στο ίδιο
φύλλο δημοσιεύονται και οι θέσεις του Γ. Μαύρου που εκφράζουν την ανησυχία
μήπως η Ελλάδα αποτελέσει μέρος οικονομικού πειράματος «Η σύνδεσις της
Ελλάδος με την Κοινήν Αγοράν είναι το πρώτον πείραμα ενώσεως μικράς μη
ανεπτυγμένης οικονομίας με μεγαλυτέρας ανεπτυγμένας τοιαύτας…Από την έκβασιν
του πειράματος αυτού θα κριθή εάν το σύστημα της ιδιωτικής επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας, όπως λειτουργεί εις τας Κοινοβουλευτικάς Δημοκρατίας, είναι ικανόν
να εξασφαλίση την ταχείαν ανάπτυξιν των υποανάπτυκτων περιοχών της Ευρώπης».
O Ανδρέας Παπανδρέου, ως μέλος τότε της Ενώσεως Κέντρου, προβάλλει
επιχειρήματα υπέρ του εκσυγχρονισμού, ο οποίος θα προέλθει ως επακόλουθο της
σύνδεσης με την ΕΟΚ και θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση, θα
είναι η οικονομική και κοινωνική δημοκρατία. Επίσης στην επιτροπή συνδέσης
Ελλάδος - ΕΟΚ τον Σεπτέμβρη του 1964, ο Ανδρέας Παπανδρέου τόνισε την ανάγκη
εφαρμογής ενός υπερεθνικού προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκή
κλίμακα, με σκοπό την ομοιόμορφη και ισοδύναμη ανάπτυξη των λιγότερο
αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα τονίζει: «Μολονότι η
οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος είναι πρωτίστως έργον της Ελληνικής
Κυβερνήσεως και υπόθεσις του ελληνικού λαού, είναι σαφές ότι οι στόχοι της
συνδέσεως δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν πλήρως, εάν αι ελληνικαί προσπάθειαι
δεν τύχουν της ενεργού και συστηματικής υποστηρίξεως εκ μέρους της
Κοινότητος»48.
Πολέμιοι της ένταξης αλλά με επιφυλάξεις και υποχωρήσεις προς την λογική
της ριζοσπαστικής πλευράς του κέντρου, εμφανίζονται οι Αριστεροί που ανήκουν
στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). Σύμφωνα με τον Μ. Συριανό 49 , η
πολιτική της ΕΔΑ για την ΕΟΚ μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις: στην πρώτη που
48

Α. Προβατά, ό. π.,σ. 1-2, Οι θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου αλλάζουν ριζικά το 1967 με το
πραξικόπημα και την παραίτηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ηγείται μιας ομάδας του κέντρου που
εμφανίζεται μία ριζοσπαστικοποίηση ιδεών. Οι θέσεις της ομάδας αλλάζουν και σε σχέση με τη
σύνδεση με την ΕΟΚ, εκφράζοντας πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις. Στα πλαίσια αυτά
παρουσιάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα βασιζόμενο στην εθνικοποίηση των βασικών κλάδων της
οικονομίας, τη γρήγορη βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και την αύξηση του ρυθμού
ανάπτυξης, ενώ τον ανησυχούν ο μονόπλευρος προσανατολισμός του ελληνικού εμπορίου προς την
Κοινή Αγορά, η έλλειψη ισορροπίας, που προέρχονταν από τον περιορισμένο ρυθμό αύξησης τόσο
των γεωργικών όσο και των βιομηχανικών εξαγωγών.

49

Μ. Συριανός, «Οι πολιτικές δυνάμεις και η Συμφωνία Σύνδεσης του 1962», στο: Η Ένταξή μας στην
ΕΟΚ, 1978, Αθήνα 1978, σ. 99
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κλείνει με την πτώση της ΕΡΕ το Νοέμβριο του 1963 και στη δεύτερη μέχρι τη
δικτατορία. Στην πρώτη φάση η ΕΔΑ διαμορφώνει τη θέση της απέναντι στην ΕΟΚ
και δίνει τον αγώνα ενάντια στη σύνδεση, ενώ στη δεύτερη φάση ο αγώνας της ΕΔΑ
συνεχίζεται αλλά με διαφοροποιημένους στόχους (προβάλλεται η λύση της
«αναθεώρησης» της συμφωνίας σύνδεσης). Όσον αφορά την θέση της ΕΔΑ στο θέμα
της ένταξης, η τοποθέτηση του Μ. Συριανού συνοψίζεται στα εξής: «Η ΕΔΑ
πολέμησε τη σύνδεση, διότι πίστευε ότι η υπανάπτυκτη ελληνική οικονομία δε θα
άντεχε στον ανταγωνισμό των δυτικοευρωπαϊκών μονοπωλίων, αλλά και γιατί
θεωρούσε ότι η σύνδεση θα δημιουργούσε πρόσθετες δυσκολίες στον αγώνα ενάντια
στην εξάρτηση και την υποτέλεια». Αντίθετα ο Σ. Καρπαθιώτης 50 θεωρεί απλοϊκή και
παραπλανητική την άποψη ότι η ένταξη ή μη στην ΕΟΚ θα επιδείνωνε ή θα έλυνε και
το θέμα της εξάρτησης αντίστοιχα, και τονίζει πως το θέμα αυτό είναι πιο σύνθετο απ
όσο παρουσιάστηκε από την ΕΔΑ μέχρι το 1967 και πιο σύνθετο απ όσο
παρουσιάστηκε και από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ μετά τη μεταπολίτευση

50

Σ. Καρπαθιώτης, «Οι πολιτικές δυνάμεις, η ένταξη και το πρόβλημα της εξάρτησης –ανεξαρτησίας»,
στο: Η ένταξή μας στην ΕΟΚ, Αθήνα 1978, σ. 129
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Β΄ Κεφάλαιο

Σταθερή Επιλογή η ΕΟΚ - Η πορεία προς τη Σύνδεση
Στην φωτογραφία η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υποδιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας Ιωάννη Πεσμαζόγλου, αναχωρεί για τις Βρυξέλλες όπου διαπραγματεύεται τη σύνδεση της
Ελλάδας με την ΕΟΚ. Στην κλίμακα του αεροσκάφους οι Γ. Φιλιππόπουλος, Ι. Πεσμαζόγλου, Δ.
Μπίμπας, Νικ. Γαζής και Νίκος Κυριαζίδης, πηγή: Κ. Μπότσιου, «Η απόφαση για Σύνδεση με την
ΕΟΚ», στην: Καθημερινή, 21.06.2015

«Η έννοια της ένωσης ταυτίζεται με την έννοια της ισχύος» είναι η φράση
που συνοψίζει το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή 51. Χάραξε και ακολούθησε
με συνέπεια και υπομονή, με επιμονή και αποφασιστικότητα, αλλά και με
αποτελεσματικότητα την ευρωπαϊκή πολιτική της χώρας. Μιας πολιτικής για την
οποία όπως ο ίδιος δήλωνε «προσδιορίζει τη μοίρα της χώρας μας για πολλούς
αιώνες» 52 . Τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη που διέβλεπε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ συνοψίζονται ως εξής:
• Θεώρησε την Κοινότητα ως το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να
51

Ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Δημαρχείο του Άαχεν στις 4 Μαΐου 1978. Αρχείο
Καραμανλή, Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, Γεγονότα και Κείμενα, Αθήνα 1993 τ.10, σ. 209
52
Γ. Κοντογεώργης, ό. π., σ. 33-34
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εδραιώσει το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
• Επεδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο περιφερειακό και
διεθνές σύστημα, με την ανάπτυξη των σχέσεών της και με άλλους διεθνείς δρώντες
πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ΕΟΚ ήταν το «όχημα» με το οποίο
θα οδηγούνταν η Ελλάδα προς τη Δύση.
• Θεώρησε την ένταξη στην Κοινότητα ως ισχυρό παράγοντα που θα συνέβαλε στην
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας 53.
• Επιθυμούσε, ως ευρωπαϊκή χώρα, να είναι «παρούσα» και να επηρεάζει τις
διεργασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το πρότυπο της Ευρώπης 54.
2.1. Η αίτηση
Η επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν η εξαρχής πλήρης ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ωστόσο ορθά εκτιμήθηκε τη δεκαετία του 1950 ότι είναι πιο
εφικτή η Σύνδεση σε πρώτο στάδιο και μετέπειτα η πλήρης ένταξη, με δεδομένο ότι η
βελτιωμένη μεν αλλά κάκιστη σε σχέση με τις λοιπές χώρες κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορούσε να αντέξει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.
Επομένως η ιδέα της πλήρους ένταξης εγκαταλείφθηκε για να μην υποστούν τις
παρενέργειες μιας θεραπείας-σοκ η ελληνική οικονομία και κοινωνία (πλημμυρίδα
εισαγωγών, ανεργία, νομισματική αποσταθεροποίηση κ.λπ.). Ίδια ήταν και η
εισήγηση της ομάδας διαπραγμάτευσης με την ΕΟΚ, στελεχωμένη από ειδικούς που
προέρχονταν κυρίως από τον χώρο του Κέντρου, με επικεφαλής τον υποδιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννη Πεσμαζόγλου55.
Στις 8 Ιουνίου 1959 η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που κατέθεσε αίτηση
Σύνδεσης με τη ΕΟΚ, βάσει των διαδικασιών του άρθρου 238 της Συνθήκης της

53

Η πορεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., σελ. 1-2, https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/iporeia-tis-elladas-stin-europaiki-enosi.html πρόσβαση στις 25.8.2020
54
Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη. “Η Ελλάδα, επομένως, έγινε δεκτή στην τότε ΕΟΚ αφενός
γιατί το ζήτησε η πλουτοκρατία της για τους παραπάνω λόγους, αφετέρου γιατί ήταν η μόνη
καπιταλιστική χώρα στα σοσιαλιστικά Βαλκάνια, η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ σε μια περιοχή που είχε
κηρυχτεί ως εχθρική για το δυτικοευρωπαϊκό και αμερικανικό καπιταλισμό. Μια χώρα - γέφυρα
του διεθνούς καπιταλισμού ενάντια στο σοσιαλισμό, αλλά και γέφυρά του στη Μέση και Εγγύς
Ανατολή, περιοχή με πηγές ενέργειας, τις οποίες επιδίωκαν να εξασφαλίσουν τα ισχυρά
καπιταλιστικά κράτη, αλλά και γενικότερης γεωστρατηγικής σημασίας.” Από τη σύνδεση της
Ελλάδας με την ΕΟΚ ως την πλήρη ένταξη, Μικρό ιστορικό για τη σχέση της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ένθετη Έκδοση: “7 Μέρες Μαζί” του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, στις
17.5.2009, σ. 11, https://www.rizospastis.gr/story.do?id=5081958 πρόσβαση στις 1.9.2020
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Κ. Μπότσιου, «Η απόφαση για Σύνδεση με την ΕΟΚ», στην: Καθημερινή, 21.6.2015, σ. 3
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Ρώμης. Σε πρώτη φάση η αίτηση έγινε αποδεκτή από τους Υπουργούς Εξωτερικών
των Έξι. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πολύ. Πέραν του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, καίριο ρόλο έπαιξαν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης), ο Ευάγγελος Αβέρωφ (Υπουργός Εξωτερικών), ο Ξενοφών Ζολώτας
(Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας), ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου (Επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας). Ο Παναγής Παπαληγούρας, μολονότι δεν αποτελούσε
μέλος της Κυβέρνησης το 1959, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όλο το προηγούμενο
διάστημα. 56 Η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελούσε το αποδεικτικό ότι υπήρχε η πολιτική
βούληση της Ελλάδας να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ενοποίησης, μόλις η οικονομική της ανάπτυξη της το επέτρεπε 57.
Οι διαπραγματεύσεις Σύνδεσης της Ελλάδας ήταν οι πρώτες που έκανε η
ΕΟΚ. Πολλές φορές χρειάστηκε η προσωπική παρέμβαση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή προς τους Πρωθυπουργούς των Έξι, και ιδίως με τον Γάλλο Πρόεδρο de
Gaulle, προκειμένω να βρεθούν οι ισορροπίες και να επιτευχθεί Συμφωνία που να
εξυπηρετεί το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και βιομηχανίας και να διασφαλιστούν
οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά 58.
Σημαντικό ζήτημα διαπραγμάτευσης αποτέλεσε η ευνοϊκή μεταχείριση της
Ελλάδας σχετικά με τα αγροτικά προϊόντα, διεκδικώντας συμμετοχή στην Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Έπρεπε να εξασφαλίσει τις εξαγωγές της, κυρίως σε
καπνό, προς τη άλλες χώρες της ΕΟΚ. Παράλληλα, για να μπορέσει η χώρα να
εναρμονιστεί με τους ρυθμούς ανάπτυξης της Δύσης, ζητούσε και χρηματοδότηση,
προκειμένω αυτή να διοχετευθεί σε έργα υποδομής, μιας και η αμερικάνικη βοήθεια
επικεντρωνόταν πια στους εξοπλισμούς.
Οι προηγηθείσες διμερείς οικονομικές συμφωνίες συνετέλεσαν στην στήριξη
της Σύνδεσης της Ελλάδας από τη Δυτική Γερμανία. Πέραν των συμφωνιών του
Παπάγου,
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ελληνογερμανικών σχέσεων . Οι κινήσεις αυτές είχαν σαφώς οικονομική σημασία,
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M. Μινώτου, «Η Ευρωπαϊκή επιλογή του Κων Καραμανλή, 1957-1961», στο: Κων Καραμανλής
στον εικοστό αιώνα, Αθήνα 2008, σελ 133-135
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κυβέρνηση αποφάσισε τη χορήγηση κρατικού δανείου 200 εκατομμυρίων μάρκων, τη συνέχιση
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αλλά δημιουργήθηκε και ένα πολιτικό κλίμα τέτοιο που καθόρισε τις διμερείς σχέσεις
καθώς ταυτίστηκαν οι θέσεις των χωρών σε επιμέρους διεθνή θέματα όπως στην
προσήλωση και των δύο χωρών στην κοινή ένταξη τους στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η
γερμανική πλευρά εξυμνούσε την ελληνική πολιτική στην Μέσα Ανατολή. Με το
δεδομένο διεθνές τοπίο, η σύσφιγξη των διμερών δεσμών φαινόταν παράλληλα ως η
πλέον ιδανική λύση και ώθηση για την ενσωμάτωση της Ελλάδος στον κορμό της
κοινοτικής Ευρώπης. Ο ίδιος ο Καραμανλής, σε δήλωση του μετά το πέρας των
συνομιλιών κατέληξε λέγοντας: “Όσον αφορά εις τα οικονομικά θέματα, οφείλω να
εξάρω την κατανόηση και την προθυμία την οποίαν επέδειξαν ο καγκελάριος
Αντενάουερ και οι συνεργάται του δια την ανάπτυξιν της ελληνικής οικονομίας. Αι
οικονομικαί συμφωνίαι εις τας οποίας κατελήξαμεν θα είναι μεγάλης σημασίας δια την
πρόοδον της οικονομίας της χώρα”60.
Η γαλλική υποστήριξη εκφράστηκε δια του πρωθυπουργού Michel Debré
κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1960. Αναφορικά με το
θέμα της ΕΟΚ, θα ήταν χρήσιμο να παρατεθεί η παρακάτω δήλωση του Έλληνα
πρωθυπουργού ο οποίος απευθυνόμενος στον Debré τόνισε: “Επικαλούμαι την
συνδρομήν της Γαλλίας προς υπερπήδησιν των συναντωμένων σήμερον αντιφάσεων
και δυσχερειών και τονίζω τας σοβαρωτάτας οικονομικάς, πολιτικάς και κοινωνικάς
επιπτώσεις εκ της παρούσης στασιμότητος εν όψει δελεαστικών σοβιετικών προτάσεων
αίτινες δεν είναι δυνατόν επ' άπειρον να αποκρούονται” 61. Η κυβέρνηση Καραμανλή
προσπάθησε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ελληνογαλλικές σχέσεις προκειμένου να
εξασφαλίσει την συμπαράσταση των Γάλλων στην πορεία προς την Κοινή Αγορά.
Η ελληνική αντιπροσωπεία επικεντρώθηκε σε τρία κρίσιμα ζητήματα: στο
καθεστώς των αγροτικών προϊόντων, στις δασμολογικές μειώσεις σε συνδυασμό με
την προστασία της ελληνικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής και στην
οργάνωση των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τους απαραίτητους
οικονομικούς πόρους και κεφάλαια για την παραγωγική ανάπτυξη 62. Από την πλευρά
της η Κοινότητα ήταν διστακτική στο να αποδεχτεί τις ελληνικές θέσεις προκειμένου
να προστατευθεί από τη δημιουργία προηγούμενου και να δεσμευτεί έναντι
της παροχής της δωρεάν τεχνικής βοήθειας και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών στο ιδιωτικό
επιχειρηματικό πεδίο.
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μελλοντικών παρόμοιων αιτημάτων σύνδεσης. Η Ιταλία και η Ολλανδία, παραγωγοί
αγροτικών προϊόντων, συνηγορούσαν και για τα δικά τους συμφέροντα εντός της
Κοινότητας και ενώ είχαμε τη γενική στήριξη των ΗΠΑ, διαφύλασσαν πρωτίστως τα
δικά τους συμφέροντα γύρω από την εισαγωγή καπνού.
Η Συμφωνία Σύνδεσης αξιολογείται ως πολιτική επιτυχία του Καραμανλή,
παρά σαν επιτυχία κατά τις διαπραγματεύσεις. Όποτε οι διαπραγματεύσεις έβρισκαν
αξεπέραστα εμπόδια, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του παρενέβαιναν με πολιτική
πίεση των ομολόγων τους, κυρίως στην Γερμανία και τη Γαλλία.
Με το πέρας των υπογραφών, ο Κανελλόπουλος εκφώνησε λόγο στον οποίο
τόνιζε ότι: “Η Συνθήκη Συνδέσεως της Ελλάδος με την ΕΟΚ είναι πρωτίστως πράξη
πολιτική...η συμφωνία δημιουργεί τη βάση της βαθμιαίας οικονομικής ενώσεως της
Ελλάδος με τις έξι χώρες, οι οποίες βρίσκονται από απόψεως οικονομικής, κοινωνικής
και επιστημονικής προόδου, εις την πρωτοπορία της ανθρωπότητος”. Ο Hallstein
ανταπαντώντας, μεταξύ άλλων, θα επισημάνει,: “Η Ελλάς ενισχύει την ασφάλεια
της..διανοίγει ευρύτατη προοπτική δια την οικονομίαν της..τόσο η βιομηχανία όσο και η
γεωργία θα αποκομίσουν οφέλη, συνέπειαν της οικονομικής ενισχύσεως δια την
ανάπτυξιν και της εισόδου εις ευρύτατην αγοράν”63.
2.2. Η Συμφωνία Σύνδεσης
Τελικά στις 9 Ιουλίου 1961 υπογράφεται η Συνθήκη Συνδέσεως στην Αθήνα,
στην Αίθουσα Τροπαίων της Βουλής. Για την ελληνική πλευρά υπέγραψαν ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο υπουργός Συντονισμού
Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ. Εκ
μέρους του Βελγίου υπέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Paul-Henri Charles Spaak, εκ
μέρους της Γαλλίας ο υπουργός Εξωτερικών Jacques-Maurice Couve de Murville, εκ
μέρους της Ιταλίας ο υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Emilio Colombo, εκ
μέρους του Λουξεμβούργου ο υπουργός Εξωτερικών Eugène Schaus, την Ολλανδία
εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Hans Van Houten και η Δυτική Γερμανία
εκπροσωπήθηκε από τον πρέσβη της στην Αθήνα Gebhart Z.. Το Συμβούλιο της ΕΟΚ
υπέγραψε δια του αντικαγκελάριου και υπουργού Εθνικής Οικονομίας της Δυτικής
Γερμανίας Ludwig Wilhelm Erhard, ο οποίος διατελούσε ως Πρόεδρος του
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Συμβουλίου. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Walter Hallstein και το μέλος
της Επιτροπής Jean Rey64.
Είναι η πρώτη τέτοια Συνθήκη που υπογράφεται. Τον Οκτώβριο του 1961, η
ΕΟΚ και η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλαν το κείμενο της Συμφωνίας στη GATT. Στις
28 Φεβρουαρίου 1962 η Συμφωνία επικυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και
τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Από το καθεστώς της
Σύνδεσης δεν συνεπάγετο ότι η Ελλάδα θα είχε ίσα δικαιώματα με τα υπόλοιπα
κράτη-μέλη. Τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις της χώρας προσδιορίζονταν από
μια σειρά όρων και μέτρων που ήταν προσαρμοσμένα στο ειδικό καθεστώς της
Σύνδεσης. Η Σύνδεση δεν αποσκοπούσε στη δημιουργία οικονομικής κοινότητας των
συμβαλλόμενων μερών, βάσει των προτύπων της ΕΟΚ αλλά σε μια προσπάθεια να
συνδεθεί η αναπτυξιακή βοήθεια και η οικονομική ενσωμάτωση σύμφωνα με ένα
πρότυπο που διαμορφώθηκε για τις συγκεκριμένες ανάγκες και που απέβλεπε στην
αντιστάθμιση των πλεονεκτημάτων που θα αντλούσε η ΕΟΚ από τη σταδιακή άρση
των συναλλαγματικών περιορισμών 65.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή την ημέρα
υπογραφής της Συνθήκης. «Στη συνείδηση των Ελλήνων η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική κοινοπραξία, αλλά οντότητα με
ευρύτερη πολιτική αποστολή και σημασία. Εάν πρώτοι επιδιώξαμε τη σύνδεσή μας
με την ΕΟΚ, το πράξαμε εμπνεόμενοι από την πίστη ότι η οικονομική ενοποίηση της
Ευρώπης θα οδηγήσει στην ουσιαστική ευρωπαϊκή ενότητα και δι' αυτής εις στην
ενίσχυση της δημοκρατίας και της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο. ... στη Ρώμη
ετέθη ο θεμέλιος λίθος της Νέας Ευρώπης. Επιτρέψετε να πω, χωρίς να υπερτιμώ της
σημασίας της χώρας μας, ότι και σήμερα στην Αθήνα σημειώνεται ένα γεγονός, το
οποίο συμβάλλει ουσιωδώς στη στερέωση του οικοδομήματος, το οποίο θεμελιώθηκε
στη Ρώμη. Σήμερα η Ελλάδα, χώρα διανύουσα το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής της,
εισέρχεται στη οικογένεια των οικονομικά ισχυρών χωρών, τις οποίες εκπροσωπείτε.
Το γεγονός αυτό διευρύνει το χαρακτήρα της Κοινότητας και αποδεικνύει αίσθημα
ευθύνης των οικονομικά ισχυρών χωρών έναντι των προβλημάτων τηςεποχής μας.
Πιστεύουμε ότι θα έλθει η στιγμή που η Ευρώπη θα περιλάβει στους κόλπους της
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όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους ευρωπαϊκούς λαούς. Μια ενιαία και ισχυρή
Ευρώπη θα αποτελέσει εγγύηση όχι μόνο για τη δική της επιβίωση, αλλά και για την
επικράτηση της ελευθερίας στον κόσμο»66.
Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ ήταν πολαπλά, σε
αντίθεση με την βρετανικής εμπνεύσεως ΕΖΕΣ 67 . Η Κοινότητα αποσκοπούσε να
εφαρμόσει κοινές πολιτικές σε περισσότερα πεδία και πέραν της οικονομίας,
απέβλεπε με την άσκηση συνεκτικής οικονομικής πολιτικής στην προοδευτική
εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και στην συνολική άνοδο του
βιοτικού επιπέδου όλων των λαών 68. Η Ελλάδα επομένως είχε την ευκαιρία, εφόσον
τηρούσε τις υποχρεώσεις της, να αποκτήσει λόγο στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς απαιτούνταν
ομοφωνία και τα συμμετέχοντα κράτη, τα κράτη-μέλη, ήταν ακόμα λίγα στον αριθμό.
Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως μία Δημοκρατική χώρα, πολιτικά ικανή και άξια
να σταθεί σε οικονομικές διαπραγματεύσεις υψηλού τεχνικού επιπέδου, μία χώρα
δυτικών προδιαγραφών. Δεν μετετράπη ξαφνικά σε κάτι διαφορετικό αλλά
αναγνωριζόταν ως οικονομικός σύμμαχος.
Στο δε εσωτερικό της θα υπήρχε πολλαπλό κέρδος μακροπρόθεσμα. Η
δικαιότερη φορολόγηση, ώστε να ενθαρρυνθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, η
μείωση της γραφειοκρατίας, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, η άρση της
προστασίας εγχώριων βιομηχανιών από τον ξένο ανταγωνισμό, ο εκσυγχρονισμός της
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η αναβάθμιση και διαφοροποίηση των
αγροτικών εξαγωγών ήταν ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που θα έθετε στο
τραπέζι αργά ή γρήγορα η ΕΟΚ για την αποτελεσματική συμμετοχή της Ελλάδας
στην Κοινή Αγορά 69.
Στο επίσημο ανακοινωθέν της κυβερνήσεως που εκδόθηκε αμέσως μετά την
υπογραφή της Συμφωνίας τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι “η Συμφωνία σκοπό έχει να
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ενισχύσει τους πολιτικούς και πνευματικούς δεσμούς, οι οποίοι εκ παραδόσεως ένωναν
της Ελλάδα με τις έξι χώρες της Κοινότητας, μέσω της δημιουργίας νέων οικονομικών
δεσμών οι οποίοι θα συμπληρώσουν της ένωση αυτή. Η Συμφωνία αποτελεί επίσης την
αναγνώριση της πολιτικής και γεωγραφικής σημασίας της Ελλάδος εις τον ελέυθερον
κόσμον ως και της επιτευχθείσης προόδου εις την σταθεροποίησιν και ανάπτυξιν της
ελληνικής οικονομίας και ανύψωσιν του επιπέδου διαβιώσεως του ελληνικού λαού” 70.
2.2.1. Άμεσος Αντίκτυπος
Η ευρωπαϊκή επιλογή ήταν έργο μίας πολιτικής και διπλωματικής
αριστοκρατίας με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και συνεργούς πλήθος
στελεχών της ΕΡΕ, την οποία κατά βάση συμμεριζόταν ο πολιτικός κόσμος του
Κέντρου, παρά το κλίμα πόλωσης που ακολούθησε τις εκλογές της 29 ης Οκτωβρίου
1961, συσπειρώνοντας έτσι το σύνολο του φιλελεύθερου πολιτικού κόσμου. Η
Συμφωνία Σύνδεσης έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των πολιτών, του Τύπου και
των παραγωγικών τάξεων, παρότι οι οικονομικά ισχυροί θα πιέζονταν από τον
ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Ο ελληνικός λαός άρχισε να νιώθει ότι πλέον ανήκει σε μια
ομάδα σημαντικών, οικονομικά και πολιτικά, κρατών και δεν βρίσκεται πια
απομονωμένη, με το ένα πόδι στην Ανατολή και τη το άλλο στη Δύση.
Ο πολιτικός κόσμος υποδέχθηκε με αισιοδοξία 71 , στην πλειοψηφία του
Σύνδεση. Ένα από τα προσδοκώμενα οφέλη της Σύνδεσης ήταν η εισροή ξένου
κεφαλαίου. Κεφάλαιο το οποίο θα επενδύονταν σε έργα υποδομών. Η αντιρρήσεις
της Αριστεράς εκεί ακριβώς στόχευαν. Η ΕΔΑ, αξιωματική αντιπολίτευση την
περίοδο 1958-1961, ήταν η μόνη που εξέφρασε τις αντιρρήσεις της καθώς πίστευε ότι
η συμφωνία ήταν αντεθνική ενέργεια και θα καθιστούσε τη χώρα εξαρτημένη από
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ξένες δυνάμεις, ως άλλη αποικία. Η θέση αυτή συσχετίζεται με την ευρύτερη
πολιτική και ιδεολογική στάση και θέση που συνέκλιναν περισσότερο υπέρ της
τήρησης μίας ουδετερότητας ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα του Ψυχρού Πολέμου
(φιλελευθερισμός – σοσιαλισμός) και συνδέονταν με τον αντιαμερικανισμό της
ελληνικής Αριστεράς 72.
Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής στις 4 Απριλίου 1961, λίγο
μετά τη μονογραφή της Συνθήκης, εκτιμά: «Για την εργατική τάξη της χώρας μας, η
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά θα σημαίνει πιο άγρια εκμετάλλευση,
μεγαλύτερη ανεργία, αύξηση της μετανάστευσης... Για την αγροτιά μας η σύνδεση θα
σημαίνει καινούριες δυσκολίες στην τοποθέτηση των εξαγώγιμών της προϊόντων γιατί...
θα εμποδίσουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη των συναλλαγών μας με την απέραντη
αγορά των σοσιαλιστικών χωρών. Αλλά και τα μη εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα
(σιτάρι, κτηνοτροφικά προϊόντα) θα αντιμετωπίσουν, με την άρση των δασμών, τον
αθέμιτο ανταγωνισμό των φτηνότερων δυτικοευρωπαϊκών... Το ξεκλήρισμα των
φτωχών και μεσαίων αγροτών θα ενταθεί» 73.
Ασυμβατότητα επικαλέστηκε σε ήπιους τόνους και μέρος του Κέντρου,
παρότι συναίνεσε στη Σύνδεση. Αντίθετα, το Κόμμα Προοδευτικών του Σπύρου
Μαρκεζίνη αντιπρότεινε άμεση πλήρη ένταξη στην ΕΟΚ για δραστικότερη
προσαρμογή. Στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή λίγο πριν την υπογραφή της
Συμφωνίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου υπογράμμιζε ότι η πολιτική που χάραζε το
κόμμα του συμπυκνώνονταν στην άποψη ότι “είμαστε σύμμαχοι με τη Δύση και
σύμμαχοι με την Ανατολή”74. Στη συνέχεια υποστήριξε πως αποδέχεται τη Σύνδεση
από φόβο ότι οι δυσμενείς συνέπειες της απομόνωσης θα είναι χειρότερες από αυτές
της Σύνδεσης. Κατέκρινε, τέλος, πολλάκις την ΕΡΕ για την αδυναμία χειρισμού και
προπαρασκευής της χώρας για την προσχώρηση στην Κοινότητα. Μετά τη κύρωση
της Συμφωνίας το Δημοκρατικό Κέντρο σε ανακοίνωσή του στην εφημερίδα
Ελευθερία υποστήριξε ότι “από γενικωτέρας απόψεως η σύνδεσις της Ελλάδος με την
ΕΟΚ είναι πράξι επιβεβλημένη”, γιατί “η φυσική θέση της ελληνικής οικονομίας
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ευρίσκεται εις τον ευρύτερον οικονομικόν χώρον της Δύσεως”75. Αλλά και μετά την
άνοδο του Παπανδρέου στην εξουσία, το Νοέμβριο του 1963, η νέα κυβέρνηση
τόνιζε στις προγραμματικές της δηλώσεις πως ήταν αποφασισμένη να καταστήσει
ενεργή την παρουσία της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά 76.
Μια πολύ σημαντική πηγή που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των
προσδοκιών της κυβέρνησης από την Σύνδεση με την Κοινότητα είναι οι συνομιλίες
που έγιναν στη Βουλή τον Ιανουάριο του 1962, προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία για την κύρωση της Συμφωνίας. Σε αυτές αποκαλύπτεται ένα μεγάλο
μέρος των επιδιώξεων και της στάσης, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά του συνόλου
των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οι συνομιλίες έλαβαν χώρα μέσα σε κλίμα
ακραίων τοποθετήσεων και υπό τη φόρτιση που είχε δημιουργηθεί με την κήρυξη του
“ανένδοτου αγώνα 2” από την Ένωση Κέντρου λίγους μήνες νωρίτερα 77 . Στις 24
Ιανουαρίου 1962, την πρώτη μέρα της συζήτησης, τον λόγο είχε λάβει ο Λεωνίδας
Δερτιλής, Υπουργός Εμπορίου κατά τις διαπραγματεύσεις της Σύνδεσης (1959- 1961),
ο οποίος εξέθεσε τα πλεονεκτήματα της Συμφωνίας και επεσήμανε την αναμενόμενη
συμβολή της στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στην ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου των Ελλήνων. Η προσδοκία για πλήρη ένταξη στην Κοινότητα τονίστηκε
και από τον ίδιο ο οποίος ανέφερε ότι η Σύνδεση αποτελούσε στάδιο προετοιμασίας
για τη μελλοντική, πλήρη ένταξη, μέχρις ότου η Ελλάδα θα ήταν σε θέσει να
αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις ενός κράτους-μέλους. Εξήρε επίσης την ευεργετική
πίεση που θα ασκούσε η Σύνδεση για την εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Την επόμενη μέρα της συζήτησης, ο νέος Υπουργός Συντονισμού Παναγής
Παπαληγούρας εισήγαγε το θέμα παρατηρώντας αρχικά ότι η Σύνδεση τοποθετούσε
το “όλον Ελληνικόν πρόβλημα εντός νέων πλαισίων”. Το Ελληνικό πρόβλημα
προσλαμβάνονταν τότε στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές του διαστάσεις. Η
επιχειρηματολογία του υπέρ της Σύνδεσης ξεδίπλωσε τις προσδοκίες της κυβέρνησης
την επαύριο της κύρωσης της Συμφωνίας. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις
δυνατότητες δημιουργίας μεγάλων και εκσυγχρονισμένων παραγωγικών μονάδων,
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στη διάνοιξη ευκαιριών για την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας και
για την ευρεία απασχόληση του εργατικοί δυναμικού. Τόνισε επίσης τη δυνατότητα
αναπροσαρμογής της αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά μέτρα, τη μελλοντική θέσπιση κοινής αγροτικής και εμπορικής πολιτικής
και την προβλεπόμενη προστασία των νεοϊδρυθέντων μονάδων της εγχώριας
βιομηχανίας. Δεν παρέλειψε, τέλος να υποστηρίξει πως η υιοθέτηση νέων
τεχνολογικών επιτευγμάτων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής θα ευνοούσε όχι
μόνο τη γεωργία και τη βιομηχανία, αλλά και τη βιοτεχνία. Συνεπώς η Ελλάδα θα
μπορούσε να προσβλέπει σε σύγκλιση με τις χώρες της ΕΟΚ και στον τομέα της
απασχόλησης. Κοινό παρανομαστή για όλες τις παραπάνω προσδοκίες αποτελούσε η
επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα.
Ο Γ. Πεσμαζόγλου, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος της
Ευρωπαϊκής Κινήσεως και πρώην Υπουργός, οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια Σύνδεσης σε άρθρο του στη Νέα Οικονομία το 1963 τόνιζε: «Η σύνδεσις
μας με την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα και η προβλεπόμενη υπό του
συμφώνου των Αθηνών πλήρης ένταξις της χώρας εις την συνθήκην της Ρώμης
αποτελεί γεγονός υψίστης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τόσον δια τα
υπογράψαντα την Συνθήκην της Ρώμης Ευρωπαϊκά κράτη, όσον και δια την Ελλάδα.
Η Ελλάς είναι η πρώτη χώρα με την οποία διευρύνεται ο αρχικός πυρήν της Κ.Α. και
τα πλεονεκτήματα τα οποία μας αναγνωρίσθησαν δια να καταστή δυνατή η πλήρης
ένταξίς μας εις την Συνθήκην της Ρώμης, δίδουν την εντύπωσιν ότι αι εξ χώραι δεν
αποβλέπουν εις την δημιουργίαν ενός στενού κεφαλαιοκρατικού κλοιού- ως
ισχυρίζονται οι αντιτιθέμενοι εις την Ευρωπαϊκήν προσπάθειαν- αλλά εις την
ευρυτέραν οικονομικήν συνεργασίαν των Ευρωπαϊκών χωρών επί της οποίας θα
θεμελιωθή ασφαλέστερα η πολιτική των ενότης».
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2.3. Ελληνικός και Ξένος Τύπος

Ο Τύπος της εποχής αντανακλά σε ικανοποιητικό βαθμό την αποδοχή που
είχε η προσπάθεια και τελικά η Συμφωνία Σύνδεσης. Στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας θα παρουσιαστεί ένα δείγμα των αντιπροσωπευτικότερων έντυπων μέσων
της εποχής.
Η Καθημερινή, που εξέφραζε την συντηρητική παράταξη, εκφράζει αρκετά
αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με την προσπάθεια Σύνδεσης και στην ανακοίνωση της
έναρξης των διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο του 1959 γράφει με “αισθήματα
ανακουφίσεως, διότι εξέλιπεν ο κίνδυνος απομονώσεως μας”78. Η Ελλάδα αποτελεί
“δια του παρόντος το μοναδικό στήριγμα της Δύσεως εις την Ανατολικήν Μεσόγειον και
έτσι πλέον την στερεωτέραν γέφυραν δια την ανάκτησιν της Δυτικής επιρροής εις χώρας
της Μέσης Ανατολής” αναφέρεται στην εφημερίδα μετά τις συνομιλίες Κωνσταντίνου
Καραμανλή-

Charles de Gaulle στο Παρίσι. Στις 11 Ιανουαρίου κορυφαίο

πρωτοσέλιδο θέμα της «Καθημερινής» ήταν ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού
Επιμελητηρίου
78

Αθηνών,

Μ. Συριανός, ό. π., σ. 66

όπου

μεταξύ

άλλων

υπογραμμιζόταν:

«Αι
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εμποροβιομηχανικαί τάξεις επικροτούν απολύτως την στάσιν της ελληνικής
κυβερνήσεως επί των, εξ όσων δύνανται να γνωρίζουν, προκυψασών διαφορών κατά
τας διαπραγματεύσεις με την ΕΟΚ και θεωρούν ότι πάσα υποχώρησις επί τοιούτων
βασικής σημασίας διά την επιβίωσιν της οικονομίας της χώρας θεμάτων καθίσταται
απαράδεκτος»79. Στις 9 Ιουλίου 1961, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, σε άρθρο
της με τίτλο “Η Υπογραφή”, η ίδια εφημερίδα σημειώνει ότι “η σύνδεσις, εναντίον της
οποίας εκηρύχθη μόνον η άκρα αριστερά, είναι έργον αποκλειστικόν της σημερινής
Κυβερνήσεως..ο

αξιόλογος

κυβερνητικός

χειρισμός

αποδεικνύεται

από

την

εκδηλωθείσα τάση εις όλας τας ευρωπαϊκάς χώρας όπως συνδεθούν ή ενταχθούν εις
την μεγάλην αυτήν οικονομικήν κοινότητα” 80 . Η Καθημερινή δημοσιεύοντας τις
δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών δημοσιεύει στις 2 Νοεμβρίου 1962, με την
ευκαιρία έναρξης της Σύνδεσης, ο Καραμανλής τόνιζε “την ανάγκη ύπαρξης μιας
ελεύθερης οικονομίας ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας” 81.
Η "Ακρόπολις" στις 28-7-1959 αναφέρει χαρακτηριστικά: "Η Ελλάς δεν
ηδύνατο να παραβλέψη το γεγονός ότι πολλά Ευρωπαϊκά Κράτη ήνωσαν τας
προσπάθειάς των δια την ίδρυσιν μιας ισχυράς ευρωπαϊκής οικονομικής ενότητος..."
Το κεντρώο χώρο εξέφραζε το Βήμα, το οποίο το 1959, χαιρέτιζε την έναρξη
των διαπραγματεύσεων με την Κοινότητα διατυπώνοντας “βαθειάν ικανοποίησιν
διότι εξ αρχής συνέστησε ως μοναδικήν ρεαλιστικήν λύσιν την απ'ευθείας σύνδεσιν της
χώρας με την Κοινότητα και χαίρει σήμερον διότι έστω και με μακράν απώλειαν
χρόνου η Κυβέρνησις ετόλμησε το αποφασιστικόν βήμα” 82 . Η υποστήριξη αυτή
συνεχίζει να εκφράζεται μέχρι και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης,
αντανακλώντας την πλήρη πολιτική σύμπλευση του κέντρου με τη δεξιά στο θέμα
της Κοινής Αγοράς. Ακόμη και με την επικράτηση της Ένωσης Κέντρου τα έντυπα
που ήταν ευνοϊκά προσκείμενα με την Κυβέρνηση, στήριζαν την ευρωπαϊκή πορεία
της Ελλάδας, διαχωρίζοντας τις θέσεις τους από εκείνες της Αριστεράς. Μετά τη
σύναψη της Συμφωνίας, σε άρθρο στο Βήμα με τίτλο “Σταθμός εις την εθνικήν μας
πορείαν. Η Κοινή Αγορά όπλον αμύνης έναντι του ίδιου του εαυτού μας”, παρατηρείται
79
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ότι το γεγονός αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του έθνους και ότι θα έχει τεράστιες
οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις στο εθνικό μας μέλλον. Ο αρθρογράφος
υπογραμμίζει πως πρέπει να παραδεχθούμε πως η χώρα μας δεν είναι μόνο
οικονομικά υποανάπτυκτη, αλλά και κοινωνικά καθυστερημένη και γι’ αυτό η
είσοδος στην Κοινή Αγορά πρέπει να αποτελέσει όπλο του ιδίου κακού εαυτού μας
και να μας δώσει ευκαιρίες που είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε 83.
Η εφημερίδα Αυγή, κινούμενη στον χώρο της Αριστεράς, δημοσίευε εξαρχής,
ήτοι από τα τέλη του '50, με την έναρξη των διαπραγματεύσεων Σύνδεσης, πλήθος
δημοσιευμάτων που εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με τη σύνδεσης της χώρας με
την ΕΟΚ. Το πρώτο άρθρο που αναφέρεται στην Κοινή Αγορά δημοσιεύτηκε στις
αρχές του 1959 υπό τον τίτλο “Υπό το πνεύμα της ατλαντικής πειθαρχίας
αντιμετωπίζεται το θέμα της Κοινής Αγοράς” 84. Στο άρθρο κατηγορεί την κυβέρνηση
ότι “αδιαφορεί για τις οικονομικές συνέπειες της πολιτικής της” και ότι “δημιουργείται
κρίσιμη κατάσταση για τις ελληνικές εξαγωγές από τη λειτουργία της Κοινής Αγοράς”.
Σε αυτό το άρθρο εμπεριέχονται για πρώτη ίσως φορά τα κυριότερα σημεία της
πολιτικής της ΕΔΑ αναφορικά με τη σύνδεση της Ελλάδος με την ΕΟΚ. Τα άρθρα τα
οποία δημοσιεύτηκαν στην «Αυγή» τον Ιούλιο του 1959, δηλαδή ένα μήνα μετά την
ελληνική αίτηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΟΚ είναι
αποκαλυπτικά σχετικά με τον προβληματισμό, ο οποίος επικρατούσε τότε μεταξύ των
αριστερών της ΕΔΑ. Τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του αμερικανικού κεφαλαίου στη
δημιουργία της ΕΟΚ και φυσικά η συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην εφημερίδα «Αυγή» το 1959: «Το μεγάλο βιομηχανικό
και χρηματιστικό κεφάλαιο της Ευρώπης, συγκεντρωμένο σε δέκα-είκοσι ομάδες,
συσφίγγει τους δεσμούς του και οργανώνεται για να βασιλεύσει επί της Ευρώπης σε
συνεργασία και με τους Αμερικανούς μεγαλο-κεφαλαιούχους»85.
Ανήμερα της υπογραφής, η εφημερίδα χαρακτήριζε τη Συμφωνία ως
“ξεπούλημα” το οποίο δεν θα αναγνωριζόταν από το έθνος. Επιπλέον δημοσίευσε την
ανακοίνωση της ΕΔΑ που την κατήγγειλε ως “γεγονός ολέθριον για το παρόν και το
83
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μέλλον του τόπου” και ως “ένα νέον βήμα υποδουλώσεως στους ξένους ιμπεριαλιστές”.
Θεωρούσε επίσης ότι η Σύνδεση θα έχει “ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες για
την εθνική μας οικονομία, για το βιοτικό επίπεδο του λαού, για τις λαϊκές ελευθερίες,
για την ανεξαρτησία και την ίδια την εθνική μας υπόσταση” 86. Δύο μέρες μετά την
υπογραφή, η ΕΔΑ δημοσιεύει στην Αυγή, κάλεσμα στον λαό για αγώνα για την
ακύρωση της συμφωνίας και οργάνωσε συγκέντρωση κατά της Σύνδεσης.
Την ημέρα υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης η εικόνα του Τύπου ήταν η
παρακάτω87.
«Πραγματικόν ορόσημον εις την πορείαν του ελληνικού έθνους, η σύνδεσις
αυτή θα έχη τεράστιας οικονομικός και πολιτικός επιπτώσεις εις το εθνικόν μας
μέλλον», γράφει το «Βήμα» και συμπληρώνει σε άλλο άρθρο του: «Ολα τα
εθνικόφρονα κόμματα και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αναμφιβόλως
εδέχθησαν το γεγονός με ικανοποίησιν... Μόνον η άκρα αριστερά εξαπέλυσε
θορυβώδη εκστρατείαν εναντίον της συνδέσεώς μας με την Κοινήν Αγοράν».
«Γέφυρα διά την πολιτικήν ενοποίησιν της Ευρώπης και της δημοκρατίας»
αποκαλεί την ΕΟΚ η «Βραδυνή»
Η «Ελευθερία» συμφωνεί ότι «η σύνδεσις της Ελλάδος με την Κοινήν Αγοράν
είναι ένα γεγονός ιστορικής σημασίας, που θα ασκήση αποφασιστικήν επίδρασιν επί
του μέλλοντος του έθνους».
Η «Αυγή» την χαρακτηρίζει «ξεπούλημα» και ισχυρίζεται ότι «το Εθνος δεν
αναγνωρίζει την συμφωνίαν με την ΕΟΚ».
Η «Καθημερινή» αφιερώνει ένα μονόστηλο για να παρουσιάσει ως εξής την
αντίδραση της ΕΔΑ: «Η ΕΔΑ δι’ ανακοινώσεώς της χαρακτηρίζει την υπογραφήν της
συμφωνίας μετά της ΕΟΚ ως νέαν αντεθνικήν ενέργειαν της κυβερνήσεως της
υποτελείας, ολεθρίαν διά το παρόν και το μέλλον του τόπου, ένα νέον βήμα
υποδουλώσεως εις τους ξένους ιμπεριαλιστάς. Διά της συμφωνίας αυτής, συνεχίζει η
ανακοίνωσες, η χώρα μας παραδίδεται αλυσοδεμένη εις τα συμφέροντα των
μονοπωλίων της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως της Δ. Γερμανίας, με ανυπολογίστους
καταστρεπτικός συνέπειας διά την εθνικήν μας οικονομίαν, το βιοτικόν επίπεδον του
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λαού, τας λαϊκός ελευθερίας, την ανεξαρτησίαν και αυτήν την εθνικήν μας υπόστασιν.
Προ των κινδύνων αυτών, η ΕΔΑ καλεί τον λαόν εις αγώνα διά την ανατροπήν της
καταστρεπτικής συμφωνίας καν την αποτίναξιν του ζυγού της υποτελείας που
επιβάλλουν οι ανάξιοι κυβερνήται του».
Αρκετές ήταν και οι αναφορές του ξένου Τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων, αλλά και μετά την υπογραφή. Η γερμανική Suddeutsche Zeitung
ανέφερε ότι με τη Σύνδεση “καθίσταται δυνατή η στροφή του ελληνικού εξαγωγικού
εμπορίου προς τον ελεύθερο κόσμο και όχι προς την Ανατολή”. Οι Times του Λονδίνου
έκαναν λόγο για πολιτική ανοικτών θυρών από πλευράς της ΕΟΚ, ενώ πλείστα άλλα
έντυπα ευρωπαϊκών πρακτορείων τόνισαν τη σημασία της Σύνδεσης για την Ελλάδα
αλλά και για την Κοινότητα. Ενδιαφέρον έχει το άρθρο της Guardian που
χαρακτήρισε τη συμφωνία ως “κατ' εξοχήν πολιτική ένωση, μη ισοδύναμων εταίρων”
τονίζοντας ιδιαίτερα την πολιτική σημασία του γεγονότος: “Η Κοινή Αγορά ελάχιστα
κερδίζει από τη σύνδεση της Ελλάδος με αυτήν..ωστόσο υπάρχουν σοβαρότατοι
πολιτικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη σύνδεση. Η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στην
κομμουνιστική επιρροή και οι συναλλαγές τις με τον κομμουνιστικό συνασπισμό έχουν
ανέλθει στο 18% του συνόλου των εξαγωγών της. Άλλωστε η Ρωσία προσπάθησε να
δελεάζει την Ελλάδα προσφέροντας της μακροπρόθεσμες πιστώσεις με χαμηλό τόκο”.
Σε αντίθεση με τα θετικά, στην πλειοψηφία τους, σχόλια του δυτικού Τύπου,
τα σοβιετικά έντυπα τόνιζαν την δυσαρέσκεια τους για την Σύνδεση. Το περιοδικό
Διεθνείς Υποθέσεις χαρακτήρισε το γεγονός ως εθνική καταστροφή, επισημαίνοντας
ότι τη Σύνδεση στήριξαν ενεργά οι ΗΠΑ με σκοπό να εμποδίζουν την περαιτέρω
ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τις σοσιαλιστικές χώρες. Η εφημερίδα
Ekonomicheskie gazzetta σε άρθρο της με τίτλο: “Εις βάρος των εθνικών
συμφερόντων της Ελλάδος”, παρατηρεί ότι η δασμολογική σύνδεση θα έχει ως
συνέπεια τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής της Ελλάδας και της
συναγωνιστικότητας των βιομηχανικών προϊόντων της και η τύχη της εκβιομηχάνισης
της χώρας παραδίδεται στα χέρια των δυτικογερμανικών μονοπωλίων 88.
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2.4. Από τη Συνθήκη Σύνδεσης έως την Πλήρης Ένταξη
Η Συνθήκη Σύνδεσης αξιολογήθηκε ως επιτυχής. Η ΕΟΚ φάνηκε ελαστική ως
προς τα χρονοδιαγράμματα, τις εξαιρέσεις προσαρμογής και την αναπτυξιακή
χρηματοδότηση. Η ΕΟΚ θα μείωνε δασμούς και κάθε είδους περιορισμούς για τα
ελληνικά προϊόντα στην Κοινή Αγορά εντός 12 ετών, ενώ η Ελλάδα θα έκανε το ίδιο
έναντι της Κοινής Αγοράς εντός μιας μεταβατικής περιόδου 22 ετών. Η Ελλάδα
έπρεπε να να υιοθετήσει το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΟΚ σχετικά με τα
εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα από τρίτες χώρες και να αποδεχθεί ρήτρες
διασφάλισης για τη μεταβατική περίοδο. Τα έξι ιδρυτικά κράτη, οι «Έξι»,
δεσμεύτηκαν

για

παραγωγικές

επενδύσεις

στο

πλαίσιο

του

παραλλήλως

σχεδιαζόμενου ελληνικού Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως και
χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ύψους
$125 εκατομμυρίων 89 . Με δεδομένο ότι έφτανε στο τέλος του το πρόγραμμα
αμερικάνικης

οικονομικής

βοήθειας,

που

αποτελούσε

την

κύρια

πηγή

δημοσιονομικών εσόδων, σε συνδυασμό με την πιστοληπτική αδυναμία της Ελλάδας
λόγω του προπολεμικού εξωτερικού της χρέους, η χρηματοδότηση σε συνδυασμό με
το πενταετές πρόγραμμα έδιναν ανάσα αλλά κυρίως προοπτική. Λάμβανε υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας (χαμηλή εκβιομηχάνιση,
εξάρτηση από τη γεωργία, υψηλή ανεργία, χαμηλό ανά κεφαλή εισόδημα, υψηλό
έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου) και ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις που
η κυβέρνηση Καραμανλή είχε διαμορφώσει στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ενόψει
της προϊούσας φιλελευθεροποίησης του οικονομικού τοπίου στη Δυτική Ευρώπη 90.
Από την πλευρά των Έξι της ΕΟΚ, η αποδοχή του αιτήματος της Ελλάδας για
σύνδεση ήταν επίσης ένας συνδυασμός οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, με
τη δεύτερη κατηγορία να είναι αισθητά πιο σημαντική. Η ανταπόκριση ήταν εξαρχής
και άμεσα θετική για δύο βασικούς λόγους. Αφενός, η σύνδεση ερμηνευόταν ως
στήριξη μίας συμμάχου χώρας, ώστε να διασφαλιστεί ταυτόχρονα η εσωτερική της
σταθερότητα και η εξωτερική της ασφάλεια. Αφετέρου, ερμηνευόταν ως απτή
απόδειξη του δυναμισμού και της ελκυστικότητας της νεοσύστατης κοινότητας 91.
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Φυσικά οι Έξι εξέτασαν και την εμπορική δυναμική της Ελλάδας, αφού
απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς. Από οικονομικής όψης η
παραγωγή αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας συναγωνίζονταν την Ιταλία αλλά και
την Γαλλία, γεγονός που αποτέλεσε σημείο τριβής και καθυστέρησε τις
διαπραγματεύσεις, δεδομένων και των επιδιώξεων της ελληνικής κυβέρνησης για
αύξηση των ποσοστώσεων για τις εξαγωγές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
Καταλύτες στην επίτευξη της Σύνδεσης ήταν η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία. Ειδικά
η Δυτική Γερμανία, μετά και από τις οικονομικές συμφωνίες από το 1953 και μετά,
αλλά και της γενικότερης οικονομικής στήριξης που παρείχε στην Ελλάδα 92.
Η Συμφωνία Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και
την Ελλάδα περιελάμβανε εβδομήντα επτά άρθρα και είκοσι πρωτόκολλα. Προέβλεπε
εγκαθίδρυση τελωνειακής ένωσης σε δώδεκα χρόνια για το σύνολο των εμπορικών
ανταλλαγών με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονταν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), κοινές δράσεις και εναρμόνιση πολιτικής στον
αγροτικό τομέα, χρηματοδοτική στήριξη για εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία θεσμικών μηχανισμών για την υλοποίηση της
σύνδεσης. Αναγνωρίζοντας ότι η συμφωνία δεν είχε συναφθεί μεταξύ δύο
ισοδύναμων μερών, οι προϋποθέσεις και οι χρόνοι τήρησης και υλοποίησης των
προβλεπόμενων δεσμεύσεων διαφοροποιούνταν κατά διαστήματα 93.
Η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ αφορούσε τρεις βασικούς τομείς: την
απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών, κοινή πολιτική δράση και παροχή
χρηματοδοτικής βοήθειας.
Η απελευθέρωση των ανταλλαγών και συναλλαγών μεταξύ των κοινοτικών
χωρών και της Ελλάδας είχε προετοιμαστεί ήδη κατά την περίοδο από την υπογραφή
της Συμφωνίας Σύνδεσης και θέσης της σε ισχύ. Οι εργασίες αφορούσαν τις τεχνικές
πτυχές της οργάνωσης και έναρξης της σύνδεσης (ορισμό ποσοστών για τη λήψη των
τελωνειακών δασμών, συντονισμό στατιστικών υπηρεσιών, κατάργηση ποσοτικών
περιορισμών για τα αγροτικά προϊόντα, κοινή στάση ΕΟΚ-Ελλάδας απέναντι στον
οργανισμό Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) που έπρεπε να
εγκρίνει τη Συμφωνία Σύνδεσης) 94 . Απο τον πρώτο κιόλας χρόνο ισχύος της
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Συμφωνίας οι βάσεις για την εισαγωγή της Ελλάδας στην κοινή Αγορά είχαν τεθεί και
οι περιορισμοί των εμπορικών συναλλαγών αίρονταν.
Η Συμφωνία Σύνδεσης αναφερόταν σαφώς στη γενική ανάγκη εναρμόνισης
πολιτικών (άρθρο 2) και ειδικότερα στον αγροτικό τομέα (άρθρο 33). Αυτό
μεταφραζόταν στην υποχρέωση της Κοινότητας να λαμβάνει υπόψιν της τις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας κατά τη διαμόρφωση της εσωτερικής της πολιτικής, ιδίως
στην αγροτική πολιτική.
Η Ελλάδα έδειξε από την πρώτη στιγμή μία γενικότερη ροπή να διεκδικεί
σχεδόν αντιμετώπιση πλήρους μέλους, επιζητώντας για παράδειγμα συμμετοχή στις
πολιτικές διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Κοινότητας ήδη από τον
Ιούνιο του 1961. Σε αυτό το πλαίσιο εντασσόταν ασφαλώς η θέση του Παναγή
Παπαληγούρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης, όταν
εξέφρασε την επιθυμία η Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά, κατά προτίμηση μέσω
ειδικών διαδικασιών, στη διαμόρφωση των επερχόμενων κοινοτικών κανονισμών για
τη γεωργία, ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής καπνού 95. Σε μία πρώτη φάση,
επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Κοινότητας ως προς τους κανόνες
υλοποίησης της πολιτικής εναρμόνισης για πέντε βασικά προϊόντα, για τα οποία είχαν
ήδη αναπτυχθεί κανονισμοί ΚΑΠ (δημητριακά, χοιρινό κρέας, αυγά, κρέας
πουλερικών, φρούτα και λαχανικά). Η διαδικασία προβλεπόταν να ολοκληρωθεί ως
τα τέλη του 1964. Επλήγη όμως λόγω των σχετικών καθυστερήσεων που
σημειώνονταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέμεινε σε μεταβατικό καθεστώς ως το
πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης το 1967. Ο τομέας πάντως που φανέρωσε πλήρως
τις δυσκολίες εναρμόνισης όσο και τη διάσταση απόψεων, τόσο σε διμερές όσο και
σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, ήταν η παραγωγή καπνού, με δεδομένη τη σημασία του για
την ελληνική οικονομία 96.
Με

τη

Συμφωνία

Σύνδεσης,

η

Κοινότητα

συναίνεσε

σε

παροχή

χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Για να λειτουργήσει ομαλά η Σύνδεση η
Ελλάδα όφειλε να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης των Έξι. Αυτό εκ των
πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την παροχή πόρων. Το πρωτόκολλο αριθμός
19 όριζε επακριβώς τους όρους παροχής τέτοιας βοήθειας. Συνολικά, προβλέπονταν
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125 εκατομμύρια δολάρια για μερική χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων,
προκειμένω να υπάρξει κρατική αλλά και ιδιωτική ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Τα
εγγειοβελτιωτικά, οδικά και ενεργειακά προγράμματα θεωρούνταν προτεραιότητα και
ήταν δυνατό να λάβουν χρηματοδότηση με επιδότηση επιτοκίου για τα 2/3 του
συνολικού τους κόστους. Παρά το ότι προβλεπόταν να διατεθεί το συνολικό ποσό
εντός πέντε ετών που ακολουθούσαν την ενεργοποίηση της σύνδεσης, δηλαδή ως το
1967, στην πραγματικότητα ως το 1966 είχαν διατεθεί γύρω στα 36 εκατομμύρια
δολάρια, αντί για τα 50 που είχαν αρχικά προβλεφθεί, και μόλις την ίδια χρονιά
εγκρίθηκε η απελευθέρωση των υπόλοιπων
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. Τα προγράμματα υποδομών

εντάσσονταν ουσιαστικά στο πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας και
αφορούσαν την κατασκευή οδικών αρτηριών, έργα υποδομής σχετικά με την ενέργεια
και αρδευτικά έργα, φανερώνοντας ότι η Ελλάδα έπασχε σε βασικούς τομείς με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης.
Αρκεί να αναφερθεί ότι το 1963 μόλις 55% του πληθυσμού διέθετε κάλυψη σε ρεύμα
και, ως προς τους εθνικούς δρόμους, μεταξύ 1962 και 1966 προβλεπόταν κατασκευή
2800 χιλιομέτρων οδικών αξόνων. Οι οδικοί άξονες, όπως και η στήριξη υποδομών
που ήταν απαραίτητες για τις γεωργικές δραστηριότητες έλαβαν τελικά την
προτεραιότητα και στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, σε βάρος της ανάπτυξης της
βιομηχανίας, όπως έγινε και με το πενταετές 98.
2.3.1. Στατιστική επισκόπηση της σύνδεσης 99
Κατά την περίοδο 1962-1968, οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τις
χώρες της ΕΟΚ αυξήθηκαν σταθερά, καθώς το 1962 αντιπροσώπευαν αξία ίση με
88,68 εκ. δολάρια, ενώ το 1968 222,56 εκ. δολάρια. Η Δυτική Γερμανία ήταν ο
«καλύτερος πελάτης» των ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας κατά μέσο όρο
σχεδόν τις μισές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΟΚ, με δεύτερη την Ιταλία και τρίτη
τη Γαλλία. Με σημεία σύγκρισης το 1961 και το 1968, το μερίδιο της ΕΟΚ στις
συνολικές ελληνικές εξαγωγές πέρασε από 30% σε 48%. Ειδικότερα, τα αντίστοιχα
ποσοστά ήταν για τον καπνό 32% και 46%, για τα τρόφιμα (κομπόστες, έλαια και
κρασί) 30% και 55%, για τα αγροτικά προϊόντα 30% και 46%, για τα βιομηχανικά
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προϊόντα 32% και 51%. Ενδεικτικά, με δείκτες σύγκρισης το 1962 και το 1968, το
μερίδιο της Ανατολικής Ευρώπης στις ελληνικές εξαγωγές ήταν 20% και 15%
αντίστοιχα, των ΗΠΑ 8% και 10%. Ως προς τις εισαγωγές που πραγματοποίησε η
Ελλάδα από τις χώρες της ΕΟΚ, η συνολική τους αξία ανερχόταν σε 303,8 εκ.
δολάρια το 1962 και 607,1 το 1968. Ενδεικτικά, οι αντίστοιχες αξίες για τον υπόλοιπο
κόσμο ήταν 397,4 και 718,8 εκ. δολάρια. Βασικός προμηθευτής της Ελλάδας ήταν η
Δυτική Γερμανία, με δεύτερη την Ιταλία και τρίτη τη Γαλλία. Παρά την αύξηση της
αξίας των εισαγωγών, το μερίδιο της ΕΟΚ παρέμεινε σχετικά σταθερό, καθώς
αντιστοιχούσε σε 43% το 1962 και 44% το 1968. Ενδεικτικά, το μερίδιο της
Ανατολικής Ευρώπης παρέμεινε στο 8%, των ΗΠΑ αντιστοιχούσε σε 10% και 8% για
τις ίδιες χρονιές. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της ελληνικής κυβέρνησης ήταν
ωστόσο η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Το 1962 το έλλειμμα
στο εμπόριο με την ΕΟΚ ανερχόταν σε 204 εκ. δολάρια, ενώ το 1968 έφτασε τα
381,5 εκ. δολάρια, κάτι που αντιστοιχούσε σε αύξηση 88%. Η ίδια τάση ήταν
γενικότερη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 89% και για το εξωτερικό εμπόριο με τον
υπόλοιπο κόσμο.
Όσον αφορά το δανεισμό του ελληνικού κράτους, ως το 1963 εξασφαλιζόταν
κυρίως από τις ΗΠΑ, σε μικρότερο βαθμό (και για πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά) από
την

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

Επενδύσεων

(ΕΤΕ),

μέσω

του

χρηματοδοτικού

πρωτοκόλλου, και τη Δυτική Γερμανία για συγκεκριμένα προγράμματα υποδομών. Το
1965, η Ιταλία επίσης παραχώρησε ένα πρώτο δάνειο, αλλά ήταν κυρίως από το 1966
που οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης πλέον άρχισαν να συμμετέχουν αισθητά στο
δανεισμό του ελληνικού κράτους, πέρα από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕ, με
κυριότερη τη Γαλλία, δεύτερη τη Δυτική Γερμανία και τρίτη την Ιταλία. Έτσι, το
1965 οι νέες πιστώσεις προς το ελληνικό κράτος ανέρχονταν συνολικά σε 53,96 εκ.
δολάρια, από τα οποία 36,4 προέρχονταν από τις ΗΠΑ, 10,3 από την ΕΤΕ, 6 από την
Ιταλία και 1,26 από το Βέλγιο. Για το 1966, οι νέες πιστώσεις ανέρχονταν σε 96,25
εκ. δολάρια συνολικά, εκ των οποίων 37,71 προέρχονταν από τις ΗΠΑ, 26,97 από τον
Καναδά (ιδιωτικός δανεισμός), 21,98 από τη Γαλλία, 15,54 από τη Δυτική Γερμανία,
10 από την Ιταλία, 5 από την ΕΤΕ και μικρότερα δάνεια από το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ολλανδία, τη Δανία και το Βέλγιο.
Ως προς τη βιομηχανία, για την περίοδο 1959-1971 ο γενικός δείκτης
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παραγωγής αυξήθηκε κατά 171%, ενώ για την περίοδο 1960-1975 οι σχετικές
επενδύσεις αντιπροσώπευαν περίπου το 30% του ΑΕΠ. Η αύξηση του ελλειμματικού
εμπορικού ισοζυγίου καλύφθηκε ως επι το πλείστον από τις γεωργικές εξαγωγές. Αν
τελικά η χρηματοδοτική βοήθεια που η Ελλάδα έλαβε κατά την περίοδο της σύνδεσης
είχε μειωμένο ρόλο στο βιομηχανικό εκσυγχρονισμό της χώρας, η σύνδεση συνολικά
συνέβαλε σημαντικά στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου μέσω
της αύξησης των γεωργικών εξαγωγών προς τις κοινοτικές χώρες.
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Γ΄ Κεφάλαιο
Η μαύρη επταετία 1967-1974
3.1. Τι προηγήθηκε – 1961-1967
Μεταξύ του 1961 και του 1967 μεσολαβεί μία έντονη πολιτική περίοδος για
την Ελλάδα. Τα οφέλη της Σύνδεσης, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, δεν είναι
αρκετά να διατηρήσουν μία κοινωνική συνοχή. Το πολιτικό σκηνικό ανατρέπεται
διαρκώς. Με την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος της 29 ης Οκτωβρίου
1961 και της τρίτης εκλογικής επικράτησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ξεκινά ο
Ανένδοτος Αγώνας του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος αποτελεί από μόνος του
ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης. Ο Ανένδοτος Αγώνας καταλήγει με την επικράτηση
της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου του 1963. Ένα μήνα μετά τις
εκλογές, στις 9 Δεκεμβρίου, ο αρχηγός της ΕΡΕ, Κωνσταντίνος Καραμανλής, με
νωπή ακόμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και με την υποψία ότι η
βασίλισσα Φρειδερίκη επιβουλευόταν τη ζωή του, έφυγε στο Παρίσι με το
ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης. Την αρχηγία της ΕΡΕ αναλαμβάνει ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος. Την Παραμονή Χριστουγέννων του 1963 ο Γεώργιος Παπανδρέου
υποβάλλει στον βασιλιά Παύλο την παραίτηση της κυβέρνησής του. Στις επόμενες
εκλογές με 52,72% και 171 βουλευτές, ο Γεώργιος Παπανδρέου σχημάτισε ισχυρή
κυβέρνηση. Στις 6 Μαρτίου, πεθαίνει ο βασιλιάς Παύλος και στο θρόνο ανέβηκε ο
Κωνσταντίνος Β΄.
Η νεαρά δημοκρατία της Κύπρου δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τον τρόπο
που είχε συσταθεί. Οι ΗΠΑ πίεζαν για ελληνικές υποχωρήσεις και δημιουργία
διζωνικής ομοσπονδίας. Τον Ιούνιο του 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου αντέχει στις
πιέσεις της Ουάσιγκτον, προσκεκλημένος του προέδρου Λίντον Τζόνσον, αλλά τον
Αύγουστο «διέρρευσε» το πολύκροτο «σχέδιο Άτσεσον» το οποίο αναφέρεται
Διχοτόμηση της Κύπρου με διπλή ένωση.
Φρειδερίκη και Κωνσταντίνος μεθόδευσαν την ανατροπή της κυβέρνησης με
τον εξαναγκασμό του Γεωργίου Παπανδρέου σε παραίτηση, στις 15 του Ιουλίου του
1965. Δεν προκηρύσσονται νέες εκλογές αλλά τα ανάκτορα προχώρησαν στη
δημιουργία κυβέρνησης αποστατών της Ένωσης Κέντρου, στηριζόμενοι στις ψήφους
της ΕΡΕ. Ξεσπούν διαδηλώσεις, πορείες, συγκρούσεις με την αστυνομία,
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δολοφονήθηκε ο σπουδαστής Σωτήρης Πέτρουλας (21 Ιουλίου 1965) και η Αθήνα
γνώρισε την αναταραχή που πήρε το όνομα «Ιουλιανά».
Μεταξύ της 17ης Ιουλίου έως την 17η Σεπτεμβρίου ορκίζονται τρεις
κυβερνήσεις αποστατών του Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, του Ηλία Τσιριμώκο, και
του Στέφανου Στεφανόπουλου. Αυτό είναι αρκετό να αντιληφθεί κανείς την πολιτική
αστάθεια της εποχής. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1966, ορκιζόταν κυβέρνηση υπό τον
πρώην διοικητή της Εθνικής τράπεζας, Ιωάννη Παρασκευόπουλο. Οι αποστάτες είχαν
ανατραπεί, αφού είχαν εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Φρειδερίκης. Με συμφωνία
των ΕΡΕ και τς Ένωσης Κέντρου σχετικά με την αποδοχή του αποτελέσματος των
μελλοντικών εκλογών διαφαίνεται να ακολουθεί μία ομαλότητα. Η ΕΡΕ ανέτρεψε την
κυβέρνηση Παρασκευόπουλου και

ο Παναγιώτης

Κανελλόπουλος

ανέλαβε

πρωθυπουργός στις 3 Απριλίου του 1967. Τα πολιτικά κόμματα όμως δεν είχαν
υπολογίσει στις κινήσεις των ανακτόρων.
3.2. Δικτατορία: 1967-1974
Στις 21 Απριλίου του 1967 επιβάλλεται το πραξικόπημα που προετοιμαζόταν
από καιρό με τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Νικόλαο Μακαρέζο και (ταξίαρχο)
Στυλιανό Παττακό. Βιτρίνα είχαν τον αντιστράτηγο Γρηγόριο Σπαντιδάκη, αρχηγό
ΓΕΣ. Ξημερώματα 21 Απριλίου του 1967, οι πραξικοπηματίες απομόνωσαν τον
βασιλιά Κωνσταντίνο στο Τατόι και τη Φρειδερίκη στο Ψυχικό. Το πρωί της ίδιας
μέρας, ο Κωνσταντίνος μεταφέρεται στο Πεντάγωνο, όπου του ζητήθηκε να ορκίσει
την «κυβέρνηση», ώστε να μπορεί η χούντα των συνταγματαρχών να προφασίζεται
επίσημη αναγνώριση. Ο βασιλιάς εξυπηρετούσε αποκλειστικά πρακτικές ανάγκες για
τους συνταγματάρχες. Μετά από αποτυχημένη προσπάθεια ανατροπής του
καθεστώτος, και επιβολής με πραξικόπημα άλλης απολυταρχίας, ο Κωνσταντίνος
αναγκάστηκε να φύγει στη Ρώμη, στις 13 Δεκεμβρίου 1967, την ίδια μέρα που ο
στρατηγός Ζωιτάκης Γεώργιος ορκιζόταν αντιβασιλιάς και, με τη σειρά του, όρκιζε
τη νέα κυβέρνηση. Πρωθυπουργός και υπερυπουργός ο Γεώργιος Παπαδόπουλος που
παραιτήθηκε από τον στρατό, όπως κι οι Νικ. Μακαρέζος και Στυλ. Παττακός. Στις
20 Ιουνίου 1968, ορκίστηκε η τρίτη χουντική κυβέρνηση, με έντονο πολιτικοποημένο
προφίλ: Ελάχιστοι στρατιωτικοί υπήρχαν σ’ αυτήν.
Την επομένη του απριλιανού πραξικοπήματος, ο Καραμανλής δήλωσε τη
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«βαθύτατη» λύπη για «την δραματικήν τροπήν» που είχαν πάρει τα πράγματα, χωρίς
να αποδοκιμάσει ευθέως τους πραξικοπηματίες. Επικεντρώθηκε στις ευθύνες «εις την
ανωμαλίαν από τριετίας» που ακολούθησε την αποχώρησή του, «οριστικώς», από την
πολιτική, λόγω της ματαιότητας των προσπαθειών του για την «εξημέρωση» των
πολιτικών ηθών και τον «εκσυγχρονισμό του πολιτεύματος». Ο τελευταίος
υπαινιγμός, βέβαια, αναφέρεται στις παρασκηνιακές προστριβές του με το Παλάτι
που οδήγησαν στην παραίτησή του το 1963. Αλλά, ενώ αναφέρει τα «σφάλματα»
όλων των πλευρών για την «ανωμαλίαν» που κατέληξαν στο πραξικόπημα, το
«πρωταρχικόν όμως αμάρτημα βαρύνει τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου». Σε αυτή
τη δήλωση, δεν προσδιόριζε με σαφήνεια το «πρωταρχικόν αμάρτημα» του Γεωργίου
Παπανδρέου, αλλά είναι προφανές από τις αναφορές, κυρίως στις επιστολές του, ότι
εννοούσε την αμφισβήτηση από τον Παπανδρέου του εκλογικού αποτελέσματος το
1961 με τον Ανένδοτο Αγώνα. 100.
Μετά τον θάνατο του Γεωργίου Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέας προσπάθησε
από το εξωτερικό (μετά την αποφυλάκισή του από τους συνταγματάρχες μεταβαίνει
αρχικά στο Παρίσι και καταλήγει στο Τορόντο του Καναδά) να πείσει τον
Καραμανλή να συνεργαστούν και να εργαστούν για την ανατροπή της Χούντας.
Ανταλλάσσονται δεκάδες επιστολές, μεσολαβούν επίλεκτοι συνεργάτες και από τις
δύο πλευρές προς επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, η στάση του Ανδρέα
Παπανδρέου κατά τον Ανένδοτο Αγώνα, η συνεργασία του με τον Μπριλλάκη και την
Αριστερά, οι έντονα αντι-αμερικάνικες δηλώσεις και οι τοποθετήσεις του κατά του
στέμματος, δεν επιτρέπουν στον Καραμανλή να συνεργαστεί μαζί του. Ο Καραμανλή
πιστεύει ότι μόνον με την συνεργασία των ΗΠΑ θα μπορέσει να αποκατασταθεί η
Δημοκρατία στην Ελλάδα και γνώριζε ότι η συνεργασία με τον Ανδρέα θα εκμηδένιζε
την πιθανότητα της συνδρομής των ΗΠΑ.
Στις 20 Ιανουαρίου 1969 ο Νίξον ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής στέλνει αμέσως επιστολή στον Χρήστο ΞανθόπουλοΠαλαμά, φίλο του και έμπειρο διπλωμάτη που είχε διοριστεί πρέσβης της Ελλάδας
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στην Ουάσινγκτον.«Φαίνεται ότι με την αλλαγήν του καθεστώτος στην Αμερική, το
πολιτικό παρασκήνιο του τόπου μας μετεφέρθη στην Ουάσιγκτον», του έγραφε,
συνεχίζοντας: «Όπως πληροφορούμαι, χουντικοί και αντιχουντικοί περισφίγγουν τον
Νίξον και τους συνεργάτες του προσπαθούντες να εξασφαλίσουν την εύνοιαν αυτών
υπέρ των απόψεών των». Έτσι επισήμανε ο Καραμανλής την εκ νέου κινητοποίηση,
μέσα και έξω από την Ελλάδα, για μια «πολιτική λύση» μέσω μίας αλλαγής της
Αμερικανικής πολιτικής και με τον ίδιο, μάλιστα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκείνη
την άνοιξη, και πάλι το φθινόπωρο, ο Καραμανλής ανέλαβε μια σειρά από
πρωτοβουλίες που στόχευαν στον παραμερισμό της χούντας και την ανάληψη της
εξουσίας από τον ίδιο 101.
Καθώς οι Συνταγματάρχες καταλύονταν λόγω του Κυπριακού, ήρθε στο
προσκήνιο ο Καραμανλής. Αποτελεί την λύση που αναζητά η Ελλάδα, η οποία είναι
στα πρόθυρα ενός πολέμου που δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει. Ο Καραμανλής
ορκίστηκε ως πρωθυπουργός ενώπιον του προέδρου της χούντας του Ιωαννίδη, του
στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη 102.
3.3. Χούντα και ΕΟΚ
Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, αποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας
κατά την περίοδο 1963-1967 κατά την οποία μεσολάβησαν οκτώ Κυβερνήσεις, ήταν
κάτι το πρωτοφανές για την ΕΟΚ. Ήταν η πρώτη φορά που ένα συνδεόμενο, έστω,
κράτος βίωνε μία μη δημοκρατική μεταβολή σε πολιτικό επίπεδο και η ΕΟΚ, μέσω
των θεσμικών της οργάνων καλούνταν να τοποθετηθεί. Οι Συνταγματάρχες
απέστηλαν μνημόνιο στην ΕΟΚ δηλώνοντας την αφοσίωσή του στους πολιτικούς και
οικονομικούς στόχους της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και την προσήλωσή του
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης μέσω της γρήγορης προσαρμογής της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ήταν προς το
συμφέρον όλων, κατέληγε το ελληνικό μνημόνιο, να συνεχιστεί η Συμφωνία
Σύνδεσης 103. Με αυτόν τον τρόπο οι Συνταγματάρχες αναζητούσαν κάποιου είδους
διεθνούς αναγνώρισης 104.
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Τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης δέχθηκαν πιέσεις από τους πολίτες τους να
απομονώσουν τη χούντα και να υπερασπιστούν την έννοια του κράτους δικαίου. Οι
πιέσεις αυτές ήρθαν σε σύγκρουση με τις επιταγές του Ψυχρού Πολέμου που
έσπρωχναν τις δυτικές κυβερνήσεις να αποδεχθούν την ελληνική χούντα. Στις 25
Απριλίου 1967, ο Αυστριακός σοσιαλιστής βουλευτής Καρλ Τσέρνετς έγινε ο πρώτος
κοινοβουλευτικός που έφερε το ελληνικό ζήτημα στη Συνέλευση του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Τόνισε: «Ένα από τα μέλη μας έχει παραβιάσει τις θεμελιώδεις αρχές της
κοινότητάς μας […] Ως κοινοβουλευτική συνέλευση, είμαστε υποχρεωμένοι να
λάβουμε θέση». Στις 26 Απριλίου, η Συνέλευση απαίτησε την ταχεία επαναφορά της
δημοκρατίας 105.
Στις 23 Ιουνίου 1967, η Συνέλευση υιοθέτησε το ψήφισμα 346, που άνοιγε
τον δρόμο για την παραπομπή της «ελληνικής υπόθεσης» στην Επιτροπή. Ήδη

από

νωρίς τα κοινοτικά όργανα ανέστηλαν τις εργασίες τους σε ό,τι αφορούσε την
Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του στις 10 Μαΐου 1967 αποφάσισε
να διακόψει τη λειτουργία των εμπλεκόμενων με τη Σύνδεση Επιτροπών με δεδομένο
ότι οι εκλογικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες στην Ελλάδα είχαν
καταργηθεί. Θεωρούνταν ωστόσο κρίσιμο αφενός να μην θεωρηθεί ότι η ΕΟΚ δεν
τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης (τελωνειακή
ένωση, αγροτική πολιτική και χρηματοδότηση) δημιουργώντας και μία ενδεχόμενη
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και αφετέρου να μην προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες
που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως στήριξη του καθεστώτος, όσο το δημοκρατικό
πολίτευμα ήταν υπό κατάλυση.
Άρχισε να διαφαίνεται ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης θα λάμβανε
και πολιτική διάσταση. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 106, η Συμφωνία Σύνδεσης,
ως μόνιμη πολιτική πράξη, δεν ήταν δυνατό να καταργηθεί λόγω αυτού που η
Επιτροπή ερμήνευε ως πολιτική κρίση. Από την άλλη, ήταν αδιανόητο οι σχέσεις με
την Ελλάδα να συνεχιστούν χωρίς να θεωρηθεί ότι η επιβολή της δικτατορίας δεν
μετέβαλλε τη λειτουργία της συμφωνίας, η οποία δεν ήταν μόνο οικονομική αλλά και
πολιτική. Η προτεινόμενη λύση ήταν να συνεχιστεί η τρέχουσα διαχείριση της
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σύνδεσης, αλλά να διακοπεί η πολιτική της σύσταση, οποιαδήποτε δηλαδή ενέργεια
ενέπλεκε τη λήψη πολιτικών αποφάσεων από κοινού με το καθεστώς της Αθήνας.
Ουσιαστικά διαχώρισαν τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με μη δημοκρατικά
καθεστώτα.
Το τοπίο στις σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ φάνηκε να ξεκαθαρίζει τελικά το
φθινόπωρο του 1967. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1967, οι κυβερνήσεις της Δανίας,
Νορβηγίας και Σουηδίας υπέβαλαν προσφυγές εναντίον της Ελλάδας, κατηγορώντας
την Αθήνα για παραβίαση πολλών άρθρων της ΕΣΔΑ. Η Ολλανδία ακολούθησε το
παράδειγμά τους μία εβδομάδα αργότερα. Η χούντα απάντησε ότι η Επιτροπή δεν
είχε δικαίωμα να εξετάσει την υπόθεση ή να υποδείξει τα μέσα τα οποία θα
μετερχόταν μια «επαναστατική» κυβέρνηση. Έμενε σημαντικό υπόλοιπο στις
πιστώσεις που προορίζονταν στην Ελλάδα (1/3 της πρώτης δόσης και ολόκληρη η
δεύτερη, περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια). Τον Ιούλιο, η Χούντα έθεσε θέμα
χρηματοδότησης της κατασκευής οδικού άξονα στην Κρήτη (Χανιά – Άγιος
Νικόλαος) με συμμετοχή εκ μέρους της ΕΤΕ ύψους 10 εκ. δολαρίων. Τυπικά,
επρόκειτο για θέμα χειρισμού της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θα ήταν όμως το πρώτο
έργο με κοινοτικά κονδύλια υπό το καινούργιο καθεστώς. Η Επιτροπή έδωσε
συνακόλουθα αρνητική γνώμη και η χρηματοδότηση δεν εγκρίθηκε. Ήταν
ουσιαστικά το πρώτο de facto μπλοκάρισμα της Συμφωνίας Σύνδεσης βάσει των
θέσεων που η Επιτροπή προωθούσε 107. Η απόφαση αυτή δεν ήταν μια απλή υπόθεση
στον κοινοτικό κόσμο. Υπήρχαν φωνές που υποστήριζαν ότι θα πρέπει να δοθεί το
δάνειο για την κατασκευή του έργου καθώς αποτελούσε εκταμίευση που είχε ήδη
συμφωνηθεί, αλλά και φωνές που διατείνονταν ότι η εκταμίευση θα σήμανε και
αναγνώριση της νομιμότητας της Χούντας 108 . Μέχρι την πτώση της δικτατορίας
εφαρμόζονταν μόνο οι αυτόματες διατάξεις και όχι οι δυναμικές που προϋπέθεταν
πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο Υπουργών 109 . Η στάση της ΕΟΚ από πλευράς
οικονομίας συνετέλεσε στον περιορισμό των επενδύσεων στην Ελλάδα και στην
επίταση της αβεβαιότητας. Ταυτόχρονα η ΕΟΚ λειτούργησε ως ανεξάρτητη πολιτική
οντότητα, μέσω της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, γεγονός που δυσαρέστησε ένα
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μέρος του μελών της.
Στις 24 Ιανουαρίου 1968, η Επιτροπή θεώρησε παραδεκτές και βάσιμες τις
προσφυγές εναντίον

της

Ελλάδας. Έτσι

ξεκίνησε

μια μακρά διαδικασία

διαβουλεύσεων. Τα ευρωπαϊκά κράτη ήταν διχασμένα. Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες
τόνιζαν ότι οι παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είχαν θέση στο
Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία,
προτάσσοντας την γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας, δεν επιθυμούσαν μια
τιμωρητική δράση εις βάρος της. Άλλα μέλη υιοθέτησαν στάση αναμονής,
προσδοκώντας μία αυτορύθμιση της συμπεριφοράς του καθεστώτος. Κατά τη
διάρκεια του 1968, έγινε εμφανές ότι η χούντα ήταν υπεύθυνη για απάνθρωπα
βασανιστήρια. Σειρά εκθέσεων του ειδικού εισηγητή του Συμβουλίου της Ευρώπης
Max van der Stoel, αλλά και της Διεθνούς Αμνηστίας, προσέφερε αδιάσειστες
αποδείξεις ότι το καθεστώς δεν σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η
Ασφάλεια και η Στρατιωτική Αστυνομία είχαν τελέσει βασανιστήρια 110 . Στις 26
Σεπτεμβρίου 1968, η Συνέλευση απαίτησε τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών στην
Ελλάδα μέσα σε έξι μήνες. Στις 31 Ιανουαρίου 1968, η Συνέλευση αποφάσισε, με 66
ψήφους έναντι μιας και τριών αποχών, ότι εάν δεν αποκαθίστατο η δημοκρατία στην
Ελλάδα ως την άνοιξη του 1969, η χώρα θα αποπεμπόταν από το Συμβούλιο της
Ευρώπης 111.
Ο Max van der Stoel παρουσίασε την τρίτη του έκθεση στις 28 Ιανουαρίου
1969. Κατόπιν, η Συνέλευση ζήτησε από την Επιτροπή Υπουργών την αποβολή της
Ελλάδας. Και άλλοι επιφανείς Έλληνες «έσπασαν» τη σιωπή τους. Τον Μάρτιο, ο
Γιώργος Σεφέρης διακήρυξε την αντίθεσή του προς τη χούντα, σε μια δήλωση που
μεταδόθηκε από το BBC στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τον Μάιο, η
110
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καθώς και η εξέτασή τους από ιατροδικαστές. Τελικά βρέθηκαν πράγματι 22 μάρτυρες.
Ευρωπαίοι πολίτες, όπως η Μαρία Μπέκετ επικούρησαν τη διαδικασία, διασφαλίζοντας τη
διαφυγή από την Ελλάδα μαρτύρων όπως ο Περικλής Κοροβέσης και η Κίττυ Αρσένη.
Συνεντεύξεις έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Ελένη Βλάχου, Ανδρέας Παπανδρέου, Τάκης Λαμπρίας,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Η Υποεπιτροπή
αποφάσισε ότι η χούντα ήταν υπεύθυνη για βασανιστήρια και ότι δεν είχε δικαίωμα να
επικαλεστεί παρεκκλίσεις.
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Επιτροπή Υπουργών, υπό την προεδρία του Δυτικογερμανού υπουργού Εξωτερικών
Willy Brandt, αποφάνθηκε την αποβολή της Ελλάδας, αλλά όχι αμέσως. Με
συνηγορία της Βρετανίας και της Δυτικής Γερμανίας, δόθηκε στην Αθήνα περιθώριο
έως τον Δεκέμβριο για να αποδείξει ότι θα συμμορφωνόταν
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Τελικά, στις 9 Δεκεμβρίου, υπό την πίεση της Βουλής των Κοινοτήτων και
του Τύπου, η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να συμφωνήσει και να υποστηρίξει
και εκείνη την αποβολή. Το Λονδίνο θεώρησε ότι αυτό τουλάχιστον θα εφησύχαζε
την κοινή γνώμη και θα σιωπούσε τις φωνές που απαιτούσαν την αποβολή της
Ελλάδας και από το ΝΑΤΟ. Στις 12 Δεκεμβρίου, ενώ η Επιτροπή Υπουργών
συνεδρίαζε υπό την προεδρία του Aldo Moro, ο Πιπινέλης διέκοψε τη διαδικασία και
ανακοίνωσε την ελληνική αποχώρηση. Μόνο τρία μέλη έως τότε αντιτάσσονταν στην
αποβολή: η Γαλλία, η Κύπρος και η Τουρκία. Ο Στ. Παττακός έκανε την περιβόητη
δήλωσή του «ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν ενοχλούσε την Ελλάδα περισσότερο
από ένα κουνούπι που κάθεται στα κέρατα ενός βοδιού».
Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορούσε να επέμβει στην εσωτερική
πολιτική. Οι αποφάσεις του όμως αφαίρεσαν κάθε διεθνή νομιμότητα και
οριστικοποίησαν τη διεθνή απομόνωση της χούντας. Η Κοινότητα έλαβε ξεκάθαρη
θέση, εγκατέλειψε την αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός
κράτους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογούσε ως διεθνής οργανισμός
για την διαφύλαξη, εν τοις πράγμασι, της νομιμότητας.
3.4. Αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Στις 15 Ιουλίου 1974 εκδηλώθηκε το χουντικό πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου στην Κύπρο. Στις 20 Ιουλίου 1974 άρχισε η τουρκική επίθεση κατά της
νήσου. Στις 24 Ιουλίου 1974, στις 2.05 π.μ., ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε
στην Ελλάδα μετά από έκκληση των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και με τη
συμπαράσταση της συντριπτικής πλειονότητας του λαού. Στις 4.15 ορκίστηκε
πρωθυπουργός και σχημάτισε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Στις 19.30 ο υφυπουργός
Προεδρίας

Παναγιώτης Λαμπρίας

ανακοίνωσε

τα πρώτα

μέτρα

για

την

αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών. Στις 25 Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος
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Ε. Πενταλιού, «Ευρωπαϊκό ράπισμα στη χούντα» στην: Καθημερινή, 2.4.2018, σ. 3,
https://www.kathimerini.gr/society/956869/eyropaiko-rapisma-sti-choynta/
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στις
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Καραμανλής απηύθυνε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό ζητώντας από τους πολίτες
να επιδείξουν πολιτική ωριμότητα τις δύσκολες εκείνες ώρες. Στις 26 Ιουλίου 1974
ορκίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης 113. Στις 30 Ιουλίου 1974 επήλθε
στη Γενεύη συμφωνία για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο
αλλά και την αναγνώριση ύπαρξης δύο χωριστών διοικήσεων. Ωστόσο, στις 14
Αυγούστου τα τουρκικά στρατεύματα προχώρησαν στον Αττίλα 2 καταλαμβάνοντας
τελικά το 38% περίπου της Κύπρου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατήγγειλε την
Τουρκία και ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος
του ΝΑΤΟ. Στις 15 Αυγούστου σε νέο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό δήλωσε ότι
«η ένοπλος αντιμετώπισις των Τούρκων εις Κύπρον καθίστατο αδύνατος και λόγω
αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων». Η κατάπαυση του
πυρός στην Κύπρο έγινε στις 18.00 της 16ης Αυγούστου 1974 114.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγνώρισε την ανάγκη για πολιτική
αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων. Τον Αύγουστο του 1974 τέθηκε σε
διαθεσιμότητα ο Ιωαννίδης απομακρύνθηκαν από την Αθήνα οι στρατιωτικές
μονάδες και αντικαταστάθηκε η ηγεσία του Στρατεύματος και του Στρατού Ξηράς.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εξουδετέρωσε συνωμοσία χουντικών αξιωματικών και
έδωσε εντολή να συλληφθούν οι πρωταίτιοι του πραξικοπήματος της 21 ης Απριλίου
και να εκτοπιστούν στην Κέα.
Ο Σεπτέμβριος του 1974 είναι ο μήνας κομματικής άνθισης και αναγέννησης.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγγέλλει την ίδρυση του
ΠΑΣΟΚ, στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γεώργιος Μαύρος εκλέγεται πρόεδρος της Ένωσης
Κέντρου, στις 23 του ίδιου μήνα νομιμοποιείται το ΚΚΕ και στις 29 Σεπτεμβρίου ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγγέλλει την ίδρυση του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας.
Διενεργήθηκαν οι πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης στις 17 Νοεμβρίου
1974. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή επικράτησε θριαμβευτικά
παίρνοντας το 54,37% των ψήφων και 220 έδρες στη Βουλή. Η Ένωση Κέντρου –
Νέες Δυνάμεις πήρε το 20,42% των ψήφων και 60 έδρες, το ΠαΣοΚ το 13,58% των
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ψήφων και 12 έδρες και η Ενωμένη Αριστερά (ΚΚΕ, ΚΚΕ Εσωτερικού και ΕΔΑ) το
9,47% των ψήφων και 8 έδρες. Στις 22 Νοεμβρίου η κυβέρνηση ανήγγειλε ότι στις 8
Δεκεμβρίου θα γίνει δημοψήφισμα για το πολίτευμα της χώρας. Το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος για το πολίτευμα ήταν 69,2% υπέρ της αβασίλευτης Δημοκρατίας.
Στις 7 Ιουνίου 1975 ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα της χώρας. Στις 12 Ιουνίου 1975 η
ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ. Στις 19 Ιουνίου εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Κ. Καραμανλή
σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας του.
Στα μέσα Δεκεμβρίου του 1974, η νέα κυβέρνηση Καραμανλή μετέβη στη
Βουλή για να ανακοινώσει τις προγραμματικές της δηλώσεις. Στην ιστορική εκείνη
συνεδρίαση της Βουλής, στις 11 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός είπε: «Οι δικτάτορες
είχαν

εμφανίσει

τον

τακτικόν

προϋπολογισμόν

του

τρέχοντος

έτους

ως

πλεονασματικόν κατά 10 δις δραχμών»...«Στην πραγματικότητα όμως το περίσσευμα
αυτό απεδείχθη ανύπαρκτον. Αντίθετα, ο προϋπολογισμός θα παρουσιάση φέτος
έλλειμμα 34 δις δραχμών. Συνέπεια των μεγάλων ελλειμμάτων του ισοζυγίου των
πληρωμών υπήρξεν ο αλόγιστος και επαχθής δανεισμός. Η αύξησις του συνολικού
εξωτερικού χρέους της Ελληνικής οικονομίας υπήρξε ραγδαία και έφθασε την 30ην
Ιουνίου 1974 εις 4.519 εκ. δολάρια. Αυτή είναι, κ.κ. βουλευταί, η οικονομική
κατάστασις που παρέλαβεν η δημοκρατία από την δικτατορία. Συνδυαζομένη με την
επικρατούσα διεθνή οικονομικήν αναταραχήν προοιωνίζει δύσκολον το προσεχές
οικονομικόν έτος. Και επιβάλλει να είναι το έτος 1975, έτος ανασυντάξεως, λιτότητος
και θυσιών. Όλοι οι Έλληνες καλούνται να συνεργασθούν σε μία εντατική
προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής αναμορφώσεως» ... «Η κυβέρνησις» δήλωσε
ο Καραμανλής «αποβλέπει εις την επίσπευσιν της εντάξεως της χώρας εις την ΕΟΚ.
Η πραγματοποίησίς της έχει δύο αυτονοήτους προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι θα
επιδείξουν οι εννέα εταίροι της ΕΟΚ την απαιτουμένην κατανόησιν. Η δευτέ ρα
προϋπόθεσις είναι ότι θα θελήσωμεν, ημείς οι Έλληνες, να πραγματοποιήσωμεν τας
απαιτουμένας προς τούτο μεγάλας διαρθρωτικάς μεταβολάς»115.
Στις 3 Αυγούστου 1977 άφησε την τελευταία του πνοή ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος. Τον διαδέχθηκε ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Σπύρος
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Κυπριανού. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εισηγήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου τη
διάλυση της Βουλής. Οι νέες εκλογές ορίστηκαν για τις 20 Νοεμβρίου 1977. Στις
εκλογές αναδείχθηκε πρωθυπουργός για τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία έλαβε
το 41,84% των ψήφων και 171 έδρες
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Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα παρουσιάζει ριζικές
αντιθέσεις σε σύγκριση με την εμπειρία άλλων χωρών: ήταν «βελούδινη και
στιγμιαία». Παρότι τα γεγονότα που οδήγησαν στην δημοκρατική μετάβαση ήταν
βίαια, η ίδια η αποκατάσταση συνέβη ειρηνικά, άμεσα και χωρίς ριζικές εσωτερικές
εντάσεις. Το γεγονός ότι το δικτατορικό καθεστώς κατέρρευσε χωρίς αντιπαραθέσεις
και διαφωνίες σχετικά με την ταυτότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος που θα
ακολουθήσει αποτελεί κοινωνικό και πολιτικό παράδοξο. Παρ 'όλα αυτά, αυτό είναι
ένα παραπλανητικό παράδοξο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η κρίση στην Κύπρο
ήταν τόσο έντονη που ούτε οι σκληροπυρηνικοί στρατοί δεν διανοήθηκαν να
προσπαθήσουν να διατηρήσουν το καθεστώς. Δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση με
τους πολιτικούς ηγέτες για τη μεταβατική διαδικασία ούτε και για το μέλλον εκείνων
που ήταν σύμμαχοι του χουντικού καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, οι αριστεροί
αποδιοργανώθηκαν, επικεντρώνοντας τις ενέργειές τους κυρίως στην ταχεία
απελευθέρωση των συντρόφων τους από φυλακές και εξόριστους και στη
νομιμοποίηση της πολιτικής τους δράσης 117.
Η ριζική αναμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας μέσω της κατάργησης της
μοναρχίας, με την άρση οποιουδήποτε φραγμού σχετικά με την πολιτική
δραστηριότητα των αριστερών κομμάτων και

των πολιτικών

οργανώσεων

αντικατοπτρίζουν έναν ευρύτερο ιδεολογικό μετασχηματισμό. Σε αυτήν τη νέα
πολιτική και πολιτιστική ατμόσφαιρα, οι παραδοσιακοί ιδεολογικοί θεσμοί της
μεταπολεμικής περιόδου, δηλαδή η εκκλησία και άλλες συλλογικές εκφράσεις του
εθνικισμού, σταδιακά περιθωριοποιήθηκαν 118.
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Δ΄ Κεφάλαιο
Ο αγώνας για την πλήρη ένταξη

Η φωτογραφία από την Ένθετη Έκδοση: “7 Μέρες Μαζί” του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, στις 17/5/2009, σ. 11,
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=5081958

Η επάνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρωθυπουργία με την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας σηματοδότησε και την επανεκκίνηση και του
κοινοτικού του αγώνα. Με όσα είχαν μεσολαβήσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 119
και μετά το Κυπριακό, η Κοινότητα δίσταζε να εντάξει την Ελλάδα στην ΕΟΚ καθώς
θεωρούνταν ότι η κίνηση αυτή θα οδηγούσε στην εμπλοκή της Κοινότητας στις
μεταξύ τους αντιθέσεις 120. Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η ενσωμάτωση
της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως πλήρους μέλους. Πράγματι, η αίτηση για
πλήρη ένταξη υποβλήθηκε στις 12 Ιουνίου 1975, με επιστολή του τότε
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, G. Fitzgerald.
Ο Καραμανλής αντιλαμβάνονταν ότι προκειμένω να μπορέσει να ενταχθεί η
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όφειλε να έχει σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς.
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Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας έπρεπε να διακατέχει όλους τους θεσμούς. Με
αυτόν τον ορίζοντα η κυβέρνηση Καραμανλή κινεί τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες
και το 1975 ψηφίζεται το Σύνταγμα. Το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας εκτιμάται ως ένα
από τα πληρέστερα και πιο σύγχρονα συντάγματα της Ευρώπης 121. Διαπνέεται από το
δημοκρατικό πολίτευμα, θεσπίζει

ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες και

δικαιώματα, ενισχύει τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, δίνοντάς του ρόλο
στην πολιτική ζωή.
Ο εκδημοκρατισμός της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη
νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κινήματος της Ελλάδας, το οποίο είχε κηρυχθεί
παράνομο το 1947, με τον Νόμο 509/27-12-1947122. Κλείνει επομένως ο κύκλος της
μεταπολεμικής πολιτικής πόλωσης. Προχώρησε στην απόλυση των πολιτικώς
κρατούμενων, ενισχύθηκε η ελευθεροτυπία, ο συνδικαλισμός και ο στρατός υπήχθη
στην πολιτική εξουσία 123 . Προσπαθώντας να άρει κάθε διχασμό που διέπνεε την
ελληνική

κοινωνία

υιοθετήθηκε

η

δημοτική

γλώσσα,

έγινε

προσπάθεια

“αποχουντοποίησης” των Ενόπλων Δυνάμεων και των δημόσιων φορέων.
4.1. Διαπραγματεύσεις
Η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι είχε
προηγηθεί

όλο

το

προηγούμενο

διάστημα

έντονων

και

περίπλοκων

διαπραγματεύσεων, σηματοδοτείται στις 27 Ιουλίου 1976 σε υπουργική Σύνοδο
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελλάδας, στις Βρυξέλλες. Επικεφαλής
της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Υπουργός Συντονισμού Παν. Παπαληγούρας.
Ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η αρχική απάντηση της Κοινότητας μέσω της
γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν θετική αλλά υπό προϋποθέσεις, η
προσωπική επαφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ιδίως με τη Γαλλία και τη
Γερμανία, οδηγεί στην απόρριψη της γνώμης αυτής 124 . Έτσι, το 1976 ξεκινούν οι
διαπραγματεύσεις που οδηγούν στον Μάιο του 1979.
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Γ. Κασιμάτης, «Κωνσταντίνος Καραμανλής – μια μαρτυρία για τον πολιτικό ηγέτη», στο: Ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα, Αθήνα 2008, τ.1, σ. 237-239
122
Η κίνηση αυτή συνετέλεσε και στην βελτίωση των σχέσεων μας με τη Βουλγαρία, η οποία είχε
ενταχθεί στο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Η εξομάλυνση των σχέσεων αυτών ενδιέφερε πολύ τον
Καραμανλή καθώς ήξερε ότι δεν μπορούσε να έχει ανοιχτά δύο μέτωπα, Βουλγαρία και Τουρκία.
123
Ι. Φίλανδρος, «Μετάβαση στη Δημοκρατία, 1974-1975», στο: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον
Εικοστό Αιώνα, Αθήνα 2008, τ.1, σ. 299-300
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Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε τους εξής βασικούς στόχους


Να ολοκληρωθεί η ένταξη της χώρας το ταχύτερο δυνατόν. Τόσο για να
εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα ευνοηθεί γρηγορότερα όσο και γιατί η
αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου κέρδιζαν ποσοστά
στήριξης και με δεδομένο ότι ήταν φαινομενικά αντίθετοι με την ένταξη της
Ελλάδας στην Κοινότητα ήθελε να διασφαλίσει ότι θα υπογράφονταν το
Σύμφωνο ένταξης υπό την πρωθυπουργία του με τρόπο που να μην μπορούσε
να ανακληθεί.



Να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη, μη ομαδοποιημένη με Ισπανία και
Πορτογαλία, διαπραγμάτευση της Ελλάδας.



Να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερη η προενταξιακή περίοδος.



Να αποσυνδεθεί η ένταξη της Ελλάδας από την εξέλιξη του Κυπριακού και
των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Ενώ η ελληνική πολιτική σκηνή ήταν έτοιμη για τις διαπραγματεύσεις, δεν

ήταν ιδανική η χρονική στιγμή. Έναν χρόνο μετά την αίτηση της Ελλάδας για
εκκίνηση διαπραγματεύσεων, κατέθεσαν αίτηση η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι
οποίες ήταν οικονομικά και κοινωνικές πιο σύγχρονες. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
δεν επιθυμούσε να γίνει συλλογικά η διαπραγμάτευση ένταξης και των τριών χωρών.
Μετά από πολυάριθμες και συνεχείς προσωπικές συναντήσεις του με τους πολιτικούς
αρχηγούς των άλλων κρατών μελών, αλλά και με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής πέτυχε τον στόχο του και η Ελλάδα κατάφερε να διαπραγματεύεται ως
μονάδα 125.
Η ελληνοτουρκική ένταση ήταν από τα πιο δύσκολα εμπόδια προς την πλήρη
ένταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσπάθησε να προσεγγίσει την Τουρκία και
να εκκινήσει ειρηνευτικές συζητήσεις. Οι προσπάθειες αυτές δεν κατέληξαν κάπου.
Στράφηκε τότε στην στρατιωτική προετοιμασία της χώρας, ώστε να αποτρέψει μια
μελλοντική επίθεση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες
του Καραμανλή, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τους ηγέτες των εννέα κρατών μελών της
Κοινότητας και πέτυχε την απόρριψη από το Συμβούλιο των υπουργών των
προϋποθέσεων ένταξης που είχαν αρχικά τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά
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Γ. Κοντογεώργης, «Ολοκλήρωση την κατάλληλη ώρα», στο: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η
Ευρωπαϊκή Πορεία της Ελλάδας, Αθήνα 2000, σ. 68-69
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με τις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας 126. Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Ιανουαρίου 1976 ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής καλεί στο πολιτικό του γραφείο τους Πρέσβεις των εννέα
κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους διαμαρτύρεται έντονα
προφορικώς και στους οποίους επιδίδει γραπτό Μνημόνιο. Στο Μνημόνιο αυτό
εκφράζει την απογοήτευση της Ελληνικής Κυβέρνησης γιατί «η κατ'αρχήν
καταφατική απάντηση που δίδεται στο ελληνικό αίτημα συνοδεύεται από ασαφείς
επιφυλάξεις, απροσδιόριστους προθεσμίες και ασχέτους πολιτικούς υπολογισμούς, εις
τρόπον, ώστε η πραγματική της έννοια να είναι σχεδόν αρνητική και φαίνεται ν'
αντιτίθεται στην πολιτική θέληση και τις αποφάσεις των Κυβερνήσεων ... εκείνο το
οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση δεν ανέμενε είναι η προσπάθεια της Επιτροπής να
συσχετίσει το ελληνικό αίτημα με τις ελληνοτουρκικές διαφορές.... ο συσχετισμός
αυτός είναι ηθικώς και πολιτικώς απαράδεκτος, γιατί θα ενεθάρρυνε την αδικούσα
ήδη Τουρκία εις την αδιαλλαξία της και θα εδυσχέραινε, αντί να διευκολύνει, την
επίλυση των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των δύο χωρών... Η Ελληνική
Κυβέρνηση θεωρεί, πάντως, καθήκον της να υπογραμμίσει τας βαρείας συνέπειας
μιας ενδεχόμενης αποφάσεως του Συμβουλίου των Υπουργών, η οποία θα έδιδε την
εντύπωση ότι η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού να
ενταχθή το ταχύτερον εις την Ευρώπη προσέκρουσεν εις την αδικαιολόγητον
αδιαφορίαν της Κοινότητας»127.
Χαρακτηριστικό της σκληρής και ιδιαίτερης διαπραγματευτικής δεινότητας
του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν το περιστατικό με τον Schmidt- τον Καγκελάριο
της Γερμανίας, όπως το μεταφέρει η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ128. «Λέει ο Schmidt
στον

Καραμανλή: «Ξέρετε, κύριε Καραμανλή, δεν έχετε τις οικονομικές

προϋποθέσεις...». Και ο Καραμανλής του απάντησε: «Εσείς που έχετε αιματοκυλήσει
την Ευρώπη δύο φορές, έχετε το δικαίωμα να είστε μέσα στην Κοινότητα και εμείς
126

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατηρεί ότι η αίτηση προσχωρήσεως της Ελλάδας εγείρει μια σειρά
προβλημάτων και ειδικά το πρόβλημα των διαφορών με την Τουρκία, η οποία είναι επίσης χώρα
συνδεδεμένη με τη ΕΟΚ. Εκφράζει την ανησυχία ότι η ισορροπία των σχέσεων ΕΟΚ- ΕλλάδαςΤουρκίας θα διαταραχθεί με την πλήρη ένταξη της Ελλάδας. Δηλώνει ότι θα χρειαστούν ειδικά
μέτρα που να διασφαλίζουν ότι η πλήρης ένταξη της Ελλάδας δεν θα διαταράξει την εφαρμογή
των όρων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΟΚ και Τουρκίας. Γ. Κοντογεώργης, Ολοκλήρωση
την κατάλληλη ώρα, Αθήνα, χ.χ. σ. 62
127
Γ. Κοντογεώργης, ό. π., σ. 63-64
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Ελ. Γλύκατζη- Αρβελέρ, «Μια μεγάλη Ελληνίδα, Συνομιλίες με τον Θανάση Λάλα», στην: Lifo,
5.10.2015, σ. 65-66, https://www.lifo.gr/team/book/60834 πρόσβαση στις 8.9.2020
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που δώσαμε τα φώτα σε όλους εσάς, θα είμαστε εκτός; Να ξέρετε, αυτό που σας λέω
μεταξύ μας, τώρα που θα σταθούμε μπροστά στους δημοσιογράφους που μας
περιμένουν έξω, θα το πω δημοσίως!». Βγήκαν έξω, σταθήκανε μπροστά στους
δημοσιογράφους –μου λέει ο Καραμανλής- και, πρώτος, δηλώνει ο Schmidt:
«Είμαστε υπέρ της Ελλάδας, πρέπει να μπει στην Κοινότητα». Όταν μου το
διηγήθηκε αυτό ο Καραμανλής, νόμιζα ότι έχει ωραιοποιήσει λίγο τα πράγματα...
Περνάει ο καιρός, πρύτανης εγώ στη Σορβόννη, και μετά από χρόνια, με πιάνει ο
Mitterand και μου λέει: «Κυρία Αρβελέρ, θα κάνω μια συνάντηση των αρχηγών της
Ευρώπης θέλω να την κάνω στη Σορβόννη, σας παρακαλώ να προεδρεύσετε» -δεν
επιτρέπαμε να προεδρεύσει μέσα στη Σορβόννη κανείς που δεν είχε σχέση με τη
Σορβόννη. Έρχονται οι αρχηγοί των κρατών και σε μια στιγμή διαλείμματος με πιάνει
ο Kohl –ήταν αυτός Καγκελάριος τότε- και μου λέει: Έχω ανάγκη από ένα ήσυχο
γραφείο...πού ήσυχο, για μια ιδιωτική συνάντηση με τον Lubbers. Θέλω ένα γραφείο
να είμαστε μόνοι μας, οι δυο μας». Του λέω, «Ακούστε, το μόνο γραφείο που είναι
σίγουρο, είναι το δικό μου. Πάρτε το γραφείο μου». Του δίνω το γραφείο μου και
βγαίνω έξω και βλέπω όλους αυτούς τους μεταφραστές και τους παρατρεχάμενους
του Kohl να συζητούν και να περιμένουν τον Καγκελάριο να τελειώσει την
συνάντηση του. Για να τους κάνω παρέα, πιάνω την κουβέντα μαζί τους και δεν ξέρω
πως, έρχεται η κουβέντα και μου λέει ο βασικός μεταφραστής του Kohl: «Κυρία
Αρβελέρ, έχετε ακούσει την ιστορία με τον Schmidt και τον δικό σας, τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή;». «Ναι!», και αρχίζω να του την διηγούμαι όπως την είχα
ακούσει από τον Καραμανλή. Τελειώνοντας, γυρίζει ο μεταφραστής και μου λέει:
«Ακριβώς έτσι έγινε. Εγώ ήμουν αυτός που μετέφρασα αυτή τη φράση του
Καραμανλή»!
Η ταχεία και καθολική δημοκρατική πορεία της Ελλάδας ήταν το βασικότερο
όπλο της.

Το δημοκρατικό πνεύμα διέπνεε το Σύνταγμα, τους θεσμούς, την

εσωτερική πολιτική και εξωτερική πολιτική και η σταθερά ανοδική οικονομία της
Ελλάδας αποτελούσαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που ταυτοποιούσαν τη χώρα σαν
ισότιμο κράτος μέλος της Κοινότητας.
Οι επιφυλάξεις που εξέφραζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφορούσαν μόνο τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα ναι μεν είχε πια εδραιώσει μία δημοκρατική
κοινωνία και πολιτεία, αλλά είχε μόλις βγει από μια επταετή δικτατορία. Βρισκόταν
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γεωγραφικά και πολιτισμικά μακριά από τον «κορμό» της μέχρι τότε Κοινότητας. Η
οικονομία της ναι μεν είχε ανακάμψει αλλά ακόμα βρισκόταν πολύ πίσω σε σχέση με
την οικονομία και τη βιομηχανία των λοιπών κρατών μελών. Αυτό δημιουργούσε το
άγχος ενός πρόσθετου οικονομικού βάρους στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 129
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής καλούνταν να πείσει του Υπουργούς του
Συμβουλίου να “παραβλέψουν” όλα τα παραπάνω και να συμφωνήσουν στην
προσχώρηση της Ελλάδας. Χρειάστηκε έντονη προσωπική συμμετοχή του
Κωνσταντίνου

Καραμανλή,

με

αλλεπάλληλες

συναντήσεις

και

προσωπική

επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς των κρατών μελών. Ήταν τέτοιες οι
δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν ώστε να πει ο Πρόεδρος Giscard d' Estaing ότι
«στην Ευρώπη δεν μπήκε η Ελλάδα αλλά ο Καραμανλής»130.
Σε επιστολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον Πρόεδρο του RPG
Jacque Chirac στις 9 Οκτωβρίου 1978 παραθέτει τους λόγους για τους οποίους δεν
μπορεί να αφορά την Ελλάδα η διστακτικότητα που είχε εκφράσει. Μεταξύ των
άλλων αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως οι άλλες
υποψήφιες χώρες καθώς υπάρχει σχέση Σύνδεσης με την ΕΟΚ από το 1961, με κοινές
δεσμεύσεις που αφορούν τελωνειακή απελευθέρωση και ρυθμίζουν την γεωργική
οικονομία της Ελλάδας, δεσμεύσεις που έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει την
ελληνική οικονομία. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατέστησε εν συνεχεία σαφές ότι
διαχωρίζει την Ελλάδα και ότι οι επιφυλάξεις που είχε εκφράσει αφορούσαν την
Πορτογαλία και την Ισπανία 131.
Ο

Καραμανλής

ήθελε,

όπως

αναφέρθηκε,

σύντομη

περίοδο

διαπραγματεύσεων. Με αυτό συμφωνούσε μεν η Ιταλική Κυβέρνηση αλλά στη
Γερμανία προτιμούσαν μακρά μεταβατική περίοδο. Οι καλές προσωπικές σχέσεις που
είχε δημιουργήσει ο Καραμανλής κατά την διαμονή στο Παρίσι όπως και οι
προσωπικές συζητήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς της Γαλλίας, οδήγησαν στο να
συμφωνήσει και η Γαλλική Κυβέρνηση στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
εντός του 1978 και στην υπογραφή της Συνθήκης εντός του 1979.Το τρίμηνο
Οκτώβριος 1978 - Δεκέμβριος 1978 ήταν το πιο κρίσιμο διάστημα για την επίτευξη
της πλήρους ένταξης της Ελλάδας. Οι διαβουλεύσεις αφορούσαν την γεωργική
129

Γ. Κοντογεώργης, ό. π., σ. 68
Γ. Κοντογέργης, ό. π., σ. 168-170
131
Γ. Κοντογέργης, ό. π., σ. 168 -170
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πολιτική, την περίοδο προσαρμογής/ προένταξης, την κοινωνική πολιτική και τα
δημοσιονομικά. Η κρισιμότερη ημερομηνία ήταν η 20η Δεκεμβρίου 1978, ήτοι η
ημερομηνία πραγματοποίησης της 10ης Συνόδου των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο
Υπουργών που συνήλθε στις Βρυξέλλες. Τα ζητήματα που απασχόλησαν περισσότερο
ήταν οι περίοδοι προσαρμογής ανά τομέα, και ιδίως σχετικά με την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργατών. Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με
κατά γενική ομολογία επικράτηση των ελληνικών θέσεων. Οι Financial Times σε
κύριο άρθρο στις 22 Δεκεμβρίου 132 γράφουν: «οι διαπραγματεύσεις αυτής της
εβδομάδας ερρύθμισαν και τα δύο θέματα, το εργατικό και το γεωργικό, με όρους που
είναι πολύ πιο ευνοϊκοί για την Ελλάδα από εκείνους που οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και
οι Ιταλοί ήταν αρχικά διατεθειμένοι να προσφέρουν» και στις 16 Ιανουαρίου 1979 «η
ΕΟΚ κατέληξε να δώσει στην Αθήνα στην ουσία όλα όσα είχε ζητήσει». Ο Economist
στις 30 Δεκεμβρίου 1978 γράφουν: το δυσκολότερο μέρος των διαπραγματεύσεων
συμπληρώθηκε στις Βρυξέλλες, ακριβώς πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, όταν
οι Εννέα συμφώνησαν να δεχθούν τα ελληνικά αιτήματα για τη γεωργία, ένα από τα
λίγα μεγάλα εμπόδια. Δύο μόλις βδομάδες νωρίτερα οι διαπραγματεύσεις
προσχωρήσεως περνούσαν σοβαρές δυσκολίες για πρώτη φορά, όταν οι Υπουργοί της
ΕΟΚ προσπάθησαν να επιβάλλουν σκληρούς όρους στη γεωργία και την ελεύθερη
κίνηση των Ελλήνων εργατών στην ΕΟΚ. Ο Έλλην Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραμανλής, έγραψε ένα πιεστικό γράμμα στους επικεφαλής των Κυβερνήσεων των
εννέα.»
4.2. Η Υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης
Η Συνθήκη «περί προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα

και

στην

Ευρωπαϊκή

Κοινότητα

Ατομικής

Ενέργειας» και

η

προσαρτημένη Πράξη «περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των
συνθηκών» υπογράφηκαν το απόγευμα της 28ης Μαΐου 1979 στην Αθήνα, στο
Ζάππειο Μέγαρο.
Στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αφού προσφώνησε και
ευχαρίστησε – αρκετά εγκάρδια – τόσο τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όσο και τους
Πρωθυπουργούς των κρατών–μελών, εξήρε την πολύ μεγάλη σημασία σε πολιτικό
132
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και οικονομικό επίπεδο που έχει η Σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινότητα. Στάθηκε
ιδιαίτερα στην ιστορική αναγκαιότητα της στιγμής, τονίζοντας την ανάγκη
συνένωσης των κρατών της Ευρώπης για την αποφυγή έκθεσης των ίδιων των
κρατών σε κινδύνους με ανυπολόγιστες συνέπειες σε πολιτικό και οικονομικό
πεδίο133 . Οι κίνδυνοι αυτοί θα παραμεριστούν με την ισότιμη συνεργασία και τον
αμοιβαίο σεβασμό, που θα βασίζονται στην ελεύθερη συγκατάθεση των κρατών.
Εξέφρασε την πεποίθηση του οτι το μέλλον της Ελλάδας –παρά τις όποιες
αντιρρήσεις - βρίσκεται στην Ενωμένη Ευρώπη και αυτό απο μόνο του δικαιολογεί
τον εικοσαετή αγώνα της Ελλάδας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Χαρακτήρισε ιδιαίτερα πρωτότυπη και επαναστατική τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αποτελώντας μάλιστα παράδειγμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η
Ελλάδα δεν μπορούσε να απουσιάσει από αυτή την ιστορική για το μέλλον της
Ευρώπης συλλογική προσπάθεια. Ενώ παράλληλα τόνισε οτι η συστράτευση της
Ελλάδας στον αγώνα για την δημιουργία της Νέας Ευρώπης, θα αλλάξει την μοίρα
της ολόκληρης της ηπείρου.
Αμέσως μετά την υπογραφή των εγγράφων της νέας διευρύνσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εξεφώνησε
βαρυσήμαντο πολιτικό λόγο στον οποίο εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την
επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων, ξεπερνώντας αρκετές φορές τις δυσχέρειες,
έτσι ώστε

να υπογραφεί η συμφωνία. Ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά τους

Πρωθυπουργούς των εννέα κρατών – μελών, την Επιτροπή, όσο και τα τεχνικά και
διοικητικά στελέχη εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό με επιστημονική ευσυνειδησία,
αντικειμενικότητα και ειλικρινή αφοσίωση στην Κοινοτική Ιδέα.
Στη συνέχεια τόνισε την πολιτιστική και πνευματική συνδρομή του ελληνικού
πολιτισμού, με τις αξίες και τα ιδανικά του στην διαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού
πνευματος αλληλεγγύης, ισότητας, αγάπης και δημοκρατίας. Πάνω σε αυτές τις
αρετές κάλεσε τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών να οικοδομήσουν τη «Νέα
Ευρώπη», τονίζοντας οτι η ενοποίηση αυτή θα είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός
στην ιστορία της Ηπείρου. Ένα γεγονός που θα επηρεάσει όχι μόνο την μοίρα της
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Ευρώπης, αλλά και την πορεία της ανθρωπότητας. Γιατί θα εξισορροπήσει τον
συσχετισμό Δυνάμεων στον κόσμο, θα κατοχυρώσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης
και θα συμβάλει στην εμπέδωση της παγκόσμιας τάξεως και ειρήνης.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν δίστασε στον λόγο του να αποδεχθεί
δημόσια την επιτακτική ανάγκη της Ελλάδας να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές
μεταβολές και θεσμικούς εκσυγχρονισμούς, που θα διευκολύνουν την πορεία της
χώρας στην Ένωση. Έδειξε υψηλό αίσθημα αυτοεπίγνωσης και αυτοσυνειδησίας των
δυσχερειών που απαιτούνταν να γίνουν, έτσι ώστε η Ελλάδα να φανεί αντάξια των
προσδοκιών των Ευρωπαίων, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι με την
κινητοποίηση όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, την διαρκή εγρήγορση, αλλά
και την κατανόηση των Εταίρων μας, οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν.
Τόνισε - με ιδιαίτερο δυναμισμό - τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η
Ελλάδα στην ανάδειξη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την γεωγραφική της
θέση, το πολιτικό της παρελθόν και το πολιτιστικό της επίπεδο, τα οποία μπορούν να
προσφέρουν τις προϋποθέσεις της αναπτύξης ευρύτερων οικονομικών και
πολιτιστικών σχέσεων με τον βαλκανικό και τον μεσογειακό χώρο. Εξέφρασε τέλος
τη βεβαιότητα του οτι με την ιδιαίτερα αυξημένη ναυτιλιακή δύναμη της χώρας και
το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε όλες τις ηπείρους, μπορεί να προβληθεί η
Ευρωπαϊκή Ιδέα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γής.
Ο Καραμανλής με τη διορατικότητα που τον διέκρινε θεωρούσε την Ένωση
μέγα σταθμό στην παγκόσμια ιστορία της ειρήνης, της ελευθερίας και του πνεύματος.
Γιατί με το κύρος και την δύναμή της θα επηρέαζε αποφασιστικά τις διεθνείς
εξελίξεις, αρχής γενομένης από τον χώρο τον δικό της. Ο ευρωπαϊκός χώρος υπήρξε
ανέκαθεν το θέατρο και η πηγή των μεγάλων συγκρούσεων. Αν τα Βαλκάνια
εθεωρούντο κάποτε η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, η Ευρώπη ήταν η
πυριτιδαποθήκη του κόσμου. Και μόνο το γεγονός ότι με την υπογραφή της
Συμφωνίας Ένταξης εγκαινιαζόταν η αρχή μιας συνεργασίας, όπου εγκαταλείπονταν
εθνικές προκαταλήψεις, εξαλείφονταν μισή ιστορικά και γεφυρώνονται μακρόχρονες
αντιθέσεις, θα ήταν αρκετό να δικαιώσει την ιδέα της ευρωπαϊκής ενότητας.
Εκφράστηκε η πεποίθηση οτι μόνο στον χώρο της μείζονος Ευρώπης θα
καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας ευρύτερης βάσης για την αναμόρφωση της
Δημοκρατίας και κατ’ επέκταση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ήταν διάχυτη η
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αίσθηση του Καραμανλή οτι η ανθρωπότητα περνά μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο
που χαρακτηρίζόταν απο καθολική και έντονη ανησυχία. Ανησυχία που μπορούσε να
εκδηλωθεί με διάφορες μορφές, από το άγχος μέχρι τη βία. Έτσι θεωρούσε οτι
άνθρωποι εκείνης της εποχής θα θελήσουν να απομακρυνθεί από ένα τρόπο ζωής και
αναζητήσουν κάτι καινούργιο. Και την αλλαγή αυτή μόνο η Ευρώπη μπορούσε να
δώσει.
Παράλληλα τονίστηκε οτι ο απομονωτισμός, τα δασμολογικά τείχη και η
ανέφικτη αυτάρκεια είναι ιστορικά ξεπερασμένα στάδια οικονομικής και πολιτικής
δράσεως και αποτελούν παθητική αντιμετώπιση των γεγονότων. Τα σύγχρονα
προβλήματα της Ευρώπης προϋποθέτουν την λογική μεγαλύτερου χώρου και
μεγαλύτερων αριθμών, για να βρούν την ορθή λύση τους. Η αντιμετώπιση των
δυσχερειών δεν θα επιτευχθεί με τον ανταγωνιστικό απομονωτισμό, αλλά αντίθετα με
την επιτάχυνση των διαδικασιών της ενοποίησης.
Το τέλος της ομιλίας του ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε:
Κυρίες και Κύριοι,
«Με όσα σας είπα, προσπάθησα να δώσω την εικόνα που έχω για την Ευρώπη
του μέλλοντος. Εικόνα που θα μπορούσε να αποτελέσει κατά την γνώμη μου το
ιδανικό της νέας γενιάς. Γνωρίζω τις δυσχέρειες, ουσιαστικές και διαδικαστικές.
Όπως γνωρίζω και τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι τα προβλήματα αυτά όχι μόνο
δεν δικαιολογούν την καθυστέρηση της ενοποιήσεως της Ευρώπης, αλλά και
επιβάλλουν την επιτάχυνσή της. Γιατί η λύση τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
παρά μονάχα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας Ενωμένης Ευρώπης.
Γνωρίζω επίσης ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια άμβλυνση του
ενδιαφέροντος για την ένωση της Ευρώπης. Και αυτό γιατί μερικοί άνθρωποι
αποδίδουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, στους ισχύοντας ήδη
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι χωρίς τους στοιχειώδεις αυτούς
θεσμούς, η κατάσταση της Ευρώπης θα ήταν πολύ χειρότερη. Όπως δεν
αντιλαμβάνονται ότι μόνο η ολοκλήρωση των θεσμών αυτών θα δώσει λύση στα
προβλήματά τους, υλικά και ηθικά. Αλλά και γιατί αυτή η ψυχολογία τροφοδοτείται
κατά τρόπο έντεχνο και από δυνάμεις, που προτιμούν την Ευρώπη κατακερματισμένη
και ευάλωτη.
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Πάντως παρά την βραδύτητα με την οποία συντελείται η ενοποίηση της
Ευρώπης, εσημειώθησαν τελευταία ορισμένα ενθαρρυντικά βήματα, όπως οι
επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ενιαίο ευρωπαϊκό
νομισματικό σύστημα. Βήματα που αποδεικνύουν ότι η βούληση για την ενοποίηση
της Ευρώπης παραμένει σταθερά.
Η βούληση όμως αυτή θα πρέπει να προσλάβει συγκεκριμένη και οριστική
μορφή, για να κερδηθεί ο χρόνος που απωλέσθη. Αν δεχθούμε ότι η επάνοδος στην
προτέρα κατάσταση είναι αδιανόητη, δεν έχουμε παρά να προχωρήσουμε με
αποφασιστικότητα και θάρρος. Η στασιμότητα είναι η χειρότερη λύση. Αν λύσουμε
το βασικό πρόβλημα της μορφής που θα δώσουμε στην Ευρώπη του μέλλοντος οι
διαδικασίες για την πραγματοποίησή της θα απλουστευθούν αυτόματα. Και σ' αυτήν
την προσπάθεια ο Ελληνικός Λαός διεκδικεί την τιμή και την ευθύνη να μετάσχει.
Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την
ευρωπαϊκή της μοίρας. Διατηρώντας την εθνική μας ταυτότητα, έχουμε εμπιστοσύνη
και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουμε την απόφαση να είμαστε όλοι
Ευρωπαίοι, όπως θα έλεγε ο Τσώρτσιλ και όλοι Έλληνες, όπως θα έλεγε ο Σέλλεϋ.
Γιατί, όπως έγραψε ο Ισοκράτης, Έλληνες δεν είναι εκείνοι που γεννήθηκαν στην
Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι που υιοθέτησαν το πνεύμα το Κλασσικό».
4.2.1. Διεθνής Τύπος
Υπήρξαν δημοσιεύματα που χαιρέτησαν την είσοδο της Ελλάδας στην
«ευρωπαϊκή οικογένεια», ωστόσο υπήρξαν και άλλα που επισήμαναν τα προβλήματα
τα οποία μετέφερε μαζί του το νέο μέλος της ΕΟΚ. Χαρακτηριστικό των τελευταίων
ήταν το σχόλιο της γερμανικής Die Welt που ανέφερε: «Από μια λέσχη πλουσίων,
στην πλειοψηφία τους βιομηχανικών κρατών, η ΕΟΚ εξελίσσεται σε μια ένωση
ανομοίων, που δεν έχουν κοινά προβλήματα. Από την άλλη μεριά, όμως, η διεύρυνση
προς το Νότο ήταν μια πολιτική πράξη απαραίτητη μετά την εγκαθίδρυση της
δημοκρατίας στις χώρες αυτές». Η γαλλική Monde τόνισε πως «καθοριστική σημασία
για την οριστική προσαρμογή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χώρο θα έχει αφενός η
στάση που θα τηρήσει εφεξής η ελληνική κοινή γνώμη και αφετέρου η επίγνωση των
Εννέα ότι η ένταξη της Ελλάδας αποτελεί ένα νέο στάδιο της συγκροτήσεως του
ελληνικού κράτους η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί». Η ιταλική Il Tempo
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έγραψε πως «η ένταξη της Ελλάδας σημαίνει επίσπευση της διαδικασίας κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως της χώρας»134.
4.3. Ο Ρόλος της ΕΟΚ στην εξωτερική μας πολιτική
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΟΚ πίεζε, κατά την αρχή των διαπραγματεύσεων,
την Ελλάδα να επιλύσει τα ζητήματα εξωτερικής της πολιτικής, ιδιαίτερα με την
Τουρκία. Με την διαπραγματευτική δεινότητα τόσο του πρωθυπουργού όσο και του
συνόλου του ελληνικού επιτελείου, αποδυναμώθηκαν τα αιτήματα των κοινοτικών
οργάνων και προχώρησε η διαδικασία προσχώρησης. Με την αποσταθεροποίηση της
Κύπρου αλλά και τη διπλή επίθεση της Τουρκίας στην Κύπρο, η Ελλάδα αποχώρησε
από το ΝΑΤΟ. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, λίγο πριν την
υπογραφή της τελικής Σύμβασης προσχώρησης, εντάσσεται και πάλι στο ΝΑΤΟ 135.
Εν τέλη υπήρξε η ΕΟΚ σταθεροποιητικός παράγοντας για την εξωτερική πολιτική
της Ελλάδας;
Οι τρεις στόχοι της Ελλάδας μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ήταν
να βρεθεί μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση για το Κυπριακό, να δημιουργηθούν θεσμοί
και μηχανισμοί αποτρεπτικοί για την εχθρική πολιτική της Τουρκίας και να συνεχίσει
να θεωρείται μια χώρα δυτικού προσανατολισμού παρά την αποχώρησή της από το
ΝΑΤΟ 136. Πάγια θέση της Ελλάδας ήταν ότι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ θα
αποθάρρυνε την Τουρκία από προκλήσεις. Η Κοινότητα βέβαια είχε ρητώς
αποκλείσει την ανάμιξή της και είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θα επωμιζόταν τα
ελληνοτουρκικά ζητήματα και προβλήματα. Ήταν πολιτικά αδιανόητο δύο κράτη
συνδεδεμένα μέσω της ΕΟΚ να προχωρήσουν σε μεταξύ τους πόλεμο. Ωστόσο, αυτό
το δεδομένο δέσμευε και την Αθήνα. Με νωπά τραύματα από την εισβολή στην
Κύπρο, πολίτες και αντιπολίτευση επιζητούσαν δραστικές κινήσεις από την
κυβέρνηση Καραμανλή. Η προσχώρηση όμως της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεν θα
μπορούσε να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον με την επιθυμητή ταχύτητα, εάν η Ελλάδα
βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Η πλήρης ένταξη όμως ήταν
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αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Καραμανλή.
Οι θέσεις του Καραμανλή σχετικά με την εθνική ασφάλεια απέρρεαν από την
πεποίθησή του ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτινάξει την ταύτισή της με
ασταθή υπανάπτυκτα κράτη, αν δεν αποκτούσε ένα σταθερό σημείο αναφοράς για
την πολιτική και οικονομική της ανάπτυξη, ικανό να συμβάλει στην εθνική
συναίνεση. Η πολιτική εκτροπή της δικτατορίας και η πορεία σύγκρουσης με την
Τουρκία εμπέδωσαν δύο άρρηκτα συνδεδεμένες θέσεις του πρωθυπουργού: Πρώτον,
ότι ο κίνδυνος της εσωτερικής αποσταθεροποίησης ήταν η βασικότερη και συχνότερη
αιτία των εθνικών προβλημάτων και το πρώτο ζήτημα ασφαλείας που έπρεπε να
επιλύσει θεραπεύσει Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα είχε
πιθανότητες να βελτιώσει τη διεθνή της θέση μόνο εάν εντασσόταν στη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ενοποίησης 137.
Ο Καραμανλής αναγνώριζε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να σταθεί στην
εξωτερική πολιτική σκηνή μόνη της απέναντι στην Τουρκία. Αξιολόγησε όμως ότι η
αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ δεν θα της “στοίχιζε” τόσο, όσο είχε την
υποστήριξη της ΕΟΚ. Η ΕΟΚ δεν είχε την στρατηγική δύναμη του ΝΑΤΟ (η οποία
όπως αποδείχθηκε περίτρανα στην υπόθεση της Κύπρου, δεν ήταν αρκετή), στήριζε
όμως τα κράτη μέλη της πολιτικά και οικονομικά, και ο Καραμανλής πίστευε ότι αυτό
είχε περισσότερο ανάγκη η Ελλάδα. Δήλωνε εξάλλου και έμπρακτα την πεποίθησή
του ότι η Ελλάδα μπορούσε να στηριχθεί και στις δικές της δυνάμεις και για το λόγο
αυτό ενίσχυσε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Η ελληνική επιλογή κρίνεται από την πλειονότητα επιτυχής. Παρά την
παρούσα συγκυρία αναταραχών λόγω των εσωτερικών τριγμών στην Άγκυρα και του
διαφαινόμενου κέρδους λόγω των πετρελαϊκών εξορύξεων, οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις σταθεροποιήθηκαν (υπέρ της Ελλάδας) λόγω της κοινοτικής της πορείας.
Καταρχήν η ιδιότητα του κράτους-μέλους της Κοινότητας, παράλληλα με τη
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, μείωσε τις πιθανότητες ελληνοτουρκικής σύρραξης ήδη από
τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Η δε ενταξιακή πορεία της Κύπρου και της
Τουρκίας μετατόπισαν, στη δεκαετία του '90, το κέντρο βάρους των διμερών και
τριμερών σχέσεων εντός των τειχών της διαδικασίας ενοποίησης, χώρο όπου η
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Ελλάδα, σε αντίθεση με το 1974, διέθετε de facto το συγκριτικό πλεονέκτημα138.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια πρωτοφανής σε διάρκεια ειρήνη που έχει
επικρατήσει σε μια ήπειρο που, πριν συνασπιστεί σε έναν υπερεθνικό οργανισμό, είχε
πυροδοτήσει και τους δύο παγκόσμιους πολέμους και, ακόμα πιο πριν, σφαζόταν σε
διαρκείς και επαναλαμβανόμενους πολέμους για χιλιάδες χρόνια. Επίσης, η
επικράτηση και η κατοχύρωση της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε μια ήπειρο όπου
γίνονταν απόπειρες στρατιωτικών πραξικοπημάτων ακόμα και μέχρι τη δεκαετία
του ’80 139.
4.4. ΠΑΣΟΚ και ΕΟΚ
Ο Καραμανλής επέμενε και πάντοτε τόνιζε και επανέφερε στις δηλώσεις του
εντός και εκτός Ελλάδας ότι «ανήκομε εις τη Δύσιν», δήλωση και θέση, που σε
συνδυασμό με την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ χωρίς την επίλυση του
Κυπριακού, προκαλούσε έντονα την κριτική της αντιπολίτευσης.
Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και ιδίως του αρχηγού του, Ανδρέα Παπανδρέου,
στην προοπτική ένταξης ήταν έντονα αρνητική, με κύριο επιχείρημα ότι η Ελλάδα θα
έχανε την εθνική της κυριαρχία, η ελληνική βιομηχανία θα κατέρρεε λόγω του
ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και θα καταστρεφόταν η αγροτική οικονομία λόγω του
κεφαλαιοκρατικού χαρακτήρα της κοινοτικής οικονομίας. Καλλιεργούσε δε και αντίευρωπαϊκό κλίμα υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να θυσιάσουν πολλά σε
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο προκειμένω να ενταχθεί η Ελλάδα στην Κοινότητα.
Χαρακτηριστική είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ (και του ΚΚΕ) στις 25 Ιουνίου
1979, ημέρα επικύρωσης της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Πριν ξεκινήσει καν η
συζήτηση στο Κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ αποχώρησαν από τη Βουλή, σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για τον σύντομο χρόνο εντός του οποίου η κυβέρνηση
Καραμανλή έθετε το ζήτημα της ένταξης προς επικύρωση. Η αντίδραση του
Καραμανλή ήταν οξύτατη. Χαρακτήρισε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ
από τη Βουλή πράξη «πολιτικής ανωμαλίας» και «φυγομαχία» και αναφέρθηκε στην
138

139

Κ. Μπότσιου, ό. π., σ. 203
Θ. Γεωργακόπολος, «Τι έχει κάνει η Ε.Ε. για εμάς, δηλαδή;», στην: Καθημερινή, 10.3.2017, σ. 1,

https://www.kathimerini.gr/899916/opinion/epikairothta/politikh/ti-exei-kanei-h-ee-gia-emas-dhladh
πρόσβαση στις 1.9.2020

73
«πρόθεση της Αριστεράς να φέρει τη συζήτηση από τη Βουλή στο πεζοδρόμιο».
Συγκεκριμένα, ξεκινώντας την ομιλία του, ο Καραμανλής ανέφερε πως «η
αποχώρηση είναι μια πράξη πολιτικής ανωμαλίας. Εύχομαι να μην είναι
προμελετημένη. Εύχομαι να μην σημαίνει ότι ο διάλογος που πρέπει να διεξάγεται
στην αίθουσα αυτήν, θα τον μεταφέρουν στο πεζοδρόμιο. Διότι μόνον κατ’ αυτόν τον
τρόπο είναι δυνατό να δικαιολογηθεί η προ πάσης συζητήσεως αποχώρηση. Θα
υπήρχε βέβαια μια άλλη εξήγηση, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί και πιθανότης.
Ότι δεν θέλησαν να λάβουν μέρος στη συζήτηση διότι βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Γνωρίζουν ότι οι θέσεις τις οποίες υποστηρίζουν βρίσκονται σε αντίθεση, σε πλήρη
αντίθεση, με το αίσθημα του ελληνικού λαού (…) Υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε
να θεωρηθεί φυγομαχία»140.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου απάντησε στην επίθεση του Καραμανλή με δηλώσεις
του στους δημοσιογράφους, έξω από την αίθουσα της Βουλής. «Η αποχώρησή μας»
δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ «είναι πολιτική πράξη διότι δηλώνει τη βασική μας
αντίθεση στο θέμα της ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ (…) Ελέχθη προηγουμένως
μέσα στη Βουλή ότι φυγομαχούμε. Αλλά φυγή είναι η μη προσφυγή στην ετυμηγορία
του ελληνικού λαού (…) Εφόσον δεν γίνεται δημοψήφισμα με πλήρη και
αντικειμενική έκφραση του λαού, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετάσχει στις περαιτέρω
διαδικασίες και τούτο γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έκανε
δημοψήφισμα. Τουναντίον, στην Ελλάδα καταλύεται η εθνική έννομη τάξη». Ο
Καραμανλής εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ την επόμενη ημέρα. «Το ΠΑΣΟΚ
αποχώρησε από τη Βουλή για να αποφύγει το διάλογο και έδειξε εντόνως ότι
κατέχεται από πανικό» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός. «Ο
ισχυρισμός του κ. Παπανδρέου» συνέχισε ο Καραμανλής «ότι η ΕΟΚ θα καταργήσει
την εθνική ανεξαρτησία είναι αναληθής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν νομιμοποιείται
να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη εθνικής ευαισθησίας. Η υπόσχεση του κ.
Παπανδρέου για δημοψήφισμα αποτελεί πυροτέχνημα για να τον βγάλει από το
αδιέξοδο (…) Η ένταξη στην ΕΟΚ θα επηρεάσει βαθύτατα το μέλλον του λαού και
θα προκαλέσει ριζική και επαναστατική αλλαγή. Η ένταξη αποτελεί μεγάλη
οικονομική και πολιτική επιλογή Η Ελλάδα βγαίνει από την αιώνια μοναξιά και
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μπαίνει στη μεγάλη δημοκρατική οικογένεια» 141.
Στις 28 Ιουνίου, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ επικυρώθηκε από την
ελληνική Βουλή με 193 ψήφους επί συνόλου 196, καθώς από τη ψηφοφορία απείχαν,
όπως εξάλλου και από τη συζήτηση, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Πιο
αναλυτικά «Ναι» ψήφισαν οι 176 της ΝΔ, τέσσερις του ΚΟΔΗΣΟ, τέσσερις της
Εθνικής Παρατάξεως, πέντε ανεξάρτητοι, δύο της ΕΔΗΚ, ένας της ΕΔΑ και ένας του
ΚΚΕ Εσωτερικού. «Παρών» δήλωσαν τρεις βουλευτές της ΕΔΗΚ.
Τον Ιούνιο του 1981 το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές
και η Ελλάδα απόκτησε για πρώτη φορά σοσιαλιστική κυβέρνηση. Δέκα μήνες μετά
την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η νέα Κυβέρνηση, με ανεπίσημο
προεκλογικό του σλόγκαν το “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”, κάθε άλλο παρά
φιλικά προσκείμενη στην ΕΟΚ. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ είχε καταψηφίσει στη Βουλή
την πρόταση για ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ 142. Το ΠΑΣΟΚ όμως καλούνταν να
οδηγήσει τη χώρα προς την ευρωπαϊκή της κατεύθυνση. Υπό αυτό το πρίσμα, η
απαιτούμενη ευρωπαϊκή προσαρμογή είχε πλέον διττό χαρακτήρα: προσαρμογή της
ελληνικής οικονομίας στην ΕΟΚ, αλλά και προσαρμογή και μετατροπή του ΠΑΣΟΚ
από κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα διαχείρισης του κράτους, σε μιαν από τις πλέον
κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας

143

.

Το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση Παπανδρέου μετρίασαν την αντι-ευρωπαϊκή
τους στάση και προσάρμοσαν τα προγράμματα και τις δηλώσεις τους. Δυστυχώς δεν
προσαρμόστηκε στο ευρωπαϊκό πνεύμα και η πολιτική της οικονομικής τους
διαχείρισης. Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ ήταν η αύξηση των μισθών της μεσαίας και κατώτερης τάξης, ο διορισμός
νέων δημοσίων υπαλλήλων, η ενίσχυση της κατανάλωσης και η διόγκωση των
δημοσίων δαπανών. Οι κοινωνικές και δημοσιονομικές όμως δαπάνες δεν
συνδέθηκαν με ανάλογη αύξηση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας. Επρόκειτο για μία αντι-κοινοτική οικονομική πολιτική.
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Ε΄ Κεφάλαιο
Η Ελλάδα στην ΕΟΚ 1981-2004
5.1. Τα πρώτα χρόνια 1981- 1990
Αποτέλεσμα της καταρχήν επιφυλακτικότητας του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν να ασκήσει η ελληνική κυβέρνηση το δικαίωμα
αρνησικυρίας (veto) σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (ΕΠΣ), γεγονός
που προκάλεσε διεθνή δυσφορία. Παρά τις ίδιες αυτές ενστάσεις η ελληνική
κυβέρνηση επεδίωξε να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα του κράτους μέλους της
Κοινότητας, προκειμένου ν’ αποκομίσει οικονομικά οφέλη και ν’ αναβαθμίσει τη
διεθνή εικόνα της χώρας. Έτσι, το Μάρτιο του 1982, η σοσιαλιστική κυβέρνηση
υπέβαλε υπόμνημα, με το οποίο ζητούσε, αφενός την εφαρμογή κοινοτικών
αποκλίσεων- ειδικών καθεστώτων (αναφορικά με τα κρατικά μονοπώλια και τις
σχέσεις

Κράτους-

Κοινωνίας),

αφετέρου

οικονομική

υποστήριξη

για

την

“αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας”. Το μεν πρώτο αίτημα απορρίφθηκε, το δε
δεύτερο έγινε δεκτό και οδήγησε, το 1985, στην έγκριση των Μεσογειακών
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ), μέσω των οποίων διατέθηκαν στην
Ελλάδα, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, πόροι ύψους άνω των 2 δισ. ECU
(Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων). Με τα προγράμματα αυτά εγκαινιάστηκε,
στην πράξη, η νέα διαρθρωτική πολιτική της Ε.Κ. (“πακέτα Delors”) 144 . Το
Φεβρουάριο του 1986 υπογράφθηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη (η οποία κυρώνεται
από το ελληνικό κοινοβούλιο) που προβλεπόταν μέσω της Ενιαίας εσωτερικής
Αγοράς.
Δυστυχώς, οι επιλογές για οικονομική στήριξη από την Κοινότητα δεν
συνδυάστηκαν από πολιτικές κατευθυνόμενες στην ενίσχυση της οικονομικής και
παραγωγικής ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να αποπληρώνει ναι
μεν τα πακέτα στήριξης όχι όμως από το παραγωγικό πλεονάζον αλλά από τις
φορολογικές επιβαρύνσεις 145.
Όταν το 1986 η Τουρκία εκδηλώνει ενδιαφέρον ένταξης, η κυβέρνηση του
144
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Παπανδρέου μεταβάλει

οριστικά τις θέσεις της. Η συνειδητοποίηση της

διαπραγματευτικής υπεροχής μιας βαθιά “ευρωπαϊκής” Ελλάδας, σε αντίθεση μ’
εκείνη μιας αντίστοιχης απομονωμένης από τις διεθνείς κι ευρωπαϊκές εξελίξεις και
ζυμώσεις.
5.2. Η δεύτερη περίοδος 1990- 2004
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση
υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το κόμμα έμεινε σταθερό στις θέσεις του ιδρυτή
της ΝΔ. Η παράταξη, που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και που οδήγησε τη
χώρα στην ΕΚ, δεν μπορούσε, παρά να παραμείνει συνεπής στον ευρωπαϊκό της
προσανατολισμό. Για το λόγο αυτό, προσπάθησε να παρέμβει ενεργά στη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης, υποβάλλοντας και αυτή ένα υπόμνημα για την πολιτική
ένωση. Τον Οκτώβριο του 1990 η Ελλάδα προσχώρησε- στη Ρώμη- στη Συμφωνία
των “11”, για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το Φεβρουάριο του 1992
υπογράφηκε, ανάμεσα στα 12 κράτη μέλη της κοινότητας και τα 5 της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, η περίφημη «Συνθήκη του Μάαστριχτ», που ίδρυε
και επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, χρόνος έναρξης
της εφαρμογής της, η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιέρωνε έναν ευρωπαϊκό χώρο
χωρίς εσωτερικά σύνορα, με ελεύθερη μετακίνηση τόσο πολιτών όσο και
εμπορευμάτων. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ωφέλησε, μέσα στα πλαίσια του
διεθνούς ανταγωνισμού, τις φτωχότερες κυρίως χώρες, όπως η Ελλάδα 146.
Το 1993 η Ελλάδα έγινε το δέκατο μέλος της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ), η οποία, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, καθίστατο “αναπόσπαστο
μέρος και αμυντική συνιστώσα” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία αυτής της
προσχώρησης δεν ήταν τόσο πρακτικού χαρακτήρα (αμυντική θωράκιση)τουλάχιστον σ’ εκείνη τη χρονική περίοδο- όσο θέμα ευρωπαϊκού γοήτρου, αφού δε
γινόταν να μην συμμετέχει η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, και να συμμετέχει (έστω και
ως συνδεδεμένο κράτος) η Τουρκία 147.
Η νέα χιλιετία βρήκε την Ελλάδα μια από τις χώρες του “σκληρού πυρήνα”
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2002 η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος
της ΟΝΕ, υιοθετώντας το νέο νόμισμα, το Ευρώ, ταυτόχρονα με τις άλλες 11 χώρες
μέλη. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του ελληνικού
κράτους που θα δώσουν – μακροπρόθεσμα - μια σημαντική ώθηση στην ελληνική
οικονομία. Η Ελλάδα, μετά την κυβερνητική αλλαγή του Μαρτίου 2004 και την
ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κώστα
Καραμανλή, συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και στην ομοσπονδιακή προοπτική της Ευρώπης, μέσω της έγκρισης
του ευρωπαϊκού Συντάγματος, ενισχύοντας κατά το μέγιστο δυνατό τα ελληνικά
συμφέροντα. Το Μάιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε με τη συμμετοχή
10 νέων χωρών. Η ένταξη της Κύπρου στις χώρες αυτές, συνιστά εκπλήρωση ενός
από τους κυριότερους στόχους της ελληνικής εξωτερικής (ευρωπαϊκής) πολιτικής.148
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Επίλογος
Ο πρωταρχικός, προγραμματικός στόχος της Ένωσης έχει ουσιαστικά
επιτευχθεί. Από την ίδρυση της ΕΚΑΧ έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει πολεμική
σύρραξη μεταξύ κρατών μελών κοινοτικών οργανισμών. Είτε λόγω των κοινών τους
οικονομικών συμφερόντων, είτε λόγω των εσωτερικών πιέσεων από τα ισχυρότερα
μέλη της (εκάστοτε) Ένωσης, υπάρχει μια μακρόχρονη ειρήνη μεταξύ των κρατών
μελών, σε βαθμό τέτοιο που οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι να την θεωρούν πλέον
δεδομένη.
Σε εσωτερικό κοινοτικό επίπεδο η διαπραγματευτική δύναμη της Ελλάδας
παραμένει ισχνή. Παρά την πολύχρονη συμμετοχή της Ελλάδας στα κοινοτικά
όργανα, η οικονομική δύναμη είναι εκείνη που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα, κατά
τα άλλα ισότιμα, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες, ιδιαίτερα τα
τελευταία δέκα χρόνια, λόγω της μακρόχρονης οικονομικής ύφεσης, έχουν
αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ωφελεί τόσο εθνικά, όσο και
οικονομικά. Κυρίως για το εάν τα οφέλη της συμμετοχής μας είναι αρκετά για να
δικαιολογήσουν

τα δύσκολα και

δυσβάσταχτα δημοσιονομικά

μέτρα

που

επιβάλλονται, και ικανά να δικαιολογήσουν την συνεχή εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων.
Εκείνο που συχνά δεν λαμβάνουν υπόψιν τους οι επικριτές είναι ότι πέραν
των

όσων

έχουμε επωφεληθεί στο παρελθόν και

όσων συνεχίζουμε να

επωφελούμαστε ως κράτη μέλη, η θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές πολιτικό
στερέωμα οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ελλάδα βρίσκεται για αυτόν ακριβώς το λόγο στο τραπέζι σημαντικών διεθνών
διασκέψεων και συζητήσεων. Οφείλουμε ωστόσο, να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση παραμένει, δεκαετίες μετά την ένταξη της Ελλάδας, ανεπαρκής απέναντι στο
ελληνοτουρκικό ζήτημα. Φυσικά και η υποστήριξη της Ένωσης είναι, εν μέρει, εκείνο
που διατηρεί τη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία στο επίπεδο που είναι σήμερα
καθώς η Ένωση σε κάθε περίπτωση διακηρύττει την ακράδαντη υποστήριξή της στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι ωστόσο σήμερα, περισσότερο από ποτέ ίσως, κρίσιμο
για τα ελληνικά συμφέροντα η υποστήριξη αυτή να μετουσιωθεί σε “χειροπιαστές”
πράξεις.
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Ενδεχομένως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, εάν ήταν σήμερα στο πολιτικό
προσκήνιο, να είχε φέρει καλύτερα αποτελέσματα με την διπλωματική του ικανότητα.
Και αυτό καθώς, πέρα από το προφανές συμπέρασμα ότι το όραμα, η επιμ ονή και το
πολιτικό θάρρος του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν εκείνα που κατέστησαν δυνατή
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, διαπιστώνει κανείς ότι εκείνο που είχε την
σημαντικότερη επίδραση, εκείνο που εάν έλειπε ενδεχομένως το ιστορικό τοπίο της
Ελλάδας να ήταν άκρως διαφορετικό, ήταν η διαπραγματευτική δεινότητα του
Καραμανλή. Χωρίς να υποβαθμίζεται η σημαντική συμβολή των Ελλήνων
απεσταλμένων και των εκπροσώπων μας στους κοινοτικούς θεσμούς, κοινή
συνισταμένη τόσο κατά την περίοδο προ της Σύνδεσης όσο και κατά την
προενταξιακή περίοδο ήταν οι προσωπικές επαφές και παρεμβάσεις και πιέσεις του
Καραμανλή που φαίνεται να συνετέλεσαν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα.
Προφανώς το ανωτέρω αποτελεί απλώς επισήμανση των διπλωματικών
ικανοτήτων του Κωνσταντίνου Καραμανλή και όχι το τελικό συμπέρασμα που
προκύπτει από το παρόν πόνημα. Αρχικά ο λόγος που γίναμε ευπρόσδεκτοι στην
κοινοτική οικογένεια ήταν, γιατί και η σοβιετική οικογένεια θα μας διεκδικούσε
ευχαρίστως, εάν της δυνόταν η ευκαιρία. Κάθε μέλος του Ψυχρού πολέμου
χρειαζόταν όσους περισσότερους ως συμμάχους μπορούσε και τους δελέαζε με το
Σχέδιο Marshall. Οι ευρωπαϊκοί όμως σχηματισμοί αποτελούνταν από ώριμα κράτη
μέλη. Έθεταν λοιπόν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις προκειμένω να
μπορούν να εξυπηρετηθούν οι σκοποί και να υλοποιηθούν οι στόχοι της Κοινότητας.
Η Ελλάδα έβγαινε από την πιο ταραχώδη περίοδό της στη σύγχρονη ιστορία και οι
πολιτικοί που βρίσκονταν στην ηγεσία της αναγνώριζαν και συνειδητοποιούσαν ότι
μόνο υπό την άμεση αλλά και ηθελημένη επιρροή μίας κοινότητας θα μπορούσαν να
πετύχουν κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Ακόμα και η ίδια η ελληνική
κοινωνία ήταν έτοιμη να αποδεχτεί οριοθετημένη και συγκεκριμένη ρύθμιση εκ των
έξω. Η «επταετία των συνταγματαρχών» που ήταν αποτέλεσμα της εσωτερικής
πολιτικής αστάθειας και του βασιλικού παρεμβατισμού επισφράγισε αυτή τη
πεποίθηση.
Όσο επείγουσα ήταν η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, άλλο τόσο
ήταν και η επανεκκίνηση των προσπαθειών ένταξης στην ΕΟΚ. Η Τουρκία είχε
αποδείξει τις καταστροφικές της προθέσεις και η ευάλωτη Δημοκρατία της Ελλάδας,
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παρά την γενική αποδοχή του Καραμανλή από τη συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων (και της Δύσης) χρειαζόταν την υποστήριξη της Κοινότητας.
Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και σε μια
περίεργη εξέλιξη της ιστορίας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν ήταν ο πρώτος
πρωθυπουργός που θα καθοδηγούσε την Ελλάδα στους κόλπους της ΕΟΚ. Η
Αριστερά κλήθηκε να κυβερνήσει με σύμμαχο τον άλλοτε “εχθρό” της, την ΕΟΚ.
Ενδεχομένως, αυτή η παράξενη αρχή να καθόρισε και την κοινοτική ταυτότητα και
πορεία της Ελλάδας. Το 1981 σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της Κοινοτικής
πορείας της Ελλάδας, με ηγέτη τον ίδιο τον πολέμιό της, και τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή σε θέση δευτεραγωνιστή ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ελληνική
κυβέρνηση έσπευσε να επωφεληθεί της οικονομικής στήριξης που μπορούσε πια πιο
εύκολα να αιτηθεί, άργησε ωστόσο να δρομολογήσει και να εφαρμόσει τις
απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, με την
αγροτική οικονομία να μην μπορεί μέχρι και σήμερα να ανταγωνιστεί σε όγκο την
παραγωγή των λοιπών κρατών μελών.
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά και εκπλήρωση των
στόχων του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πράγματι η Κοινότητα αποτέλεσε το θεσμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο εδραιώθηκε το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Παρά την
εξάρτηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενιαίο νόμισμα και η ελεύθερη
κυκλοφορία των αγαθών και των προσώπων πράγματι συνέδεσαν την Ελλάδα με τη
Δύση. Η ελληνική κοινωνία, αν και έχει ακόμα πολλά βήματα να κάνει, είναι μια πιο
δημοκρατική κοινωνία, που σταδιακά αποδέχεται την διαφορετικότητα και τα
σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως Ευρωπαϊκή χώρα και σε
συνδυασμό με την γεωγραφική της θέση, συμμετέχει στη διεθνή πολιτική σκηνή.
Αξιολογώντας τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγε κανείς ότι
παρά τις ελληνικές αδυναμίες, σε κοινωνικό, παραγωγικό και κοινωνικό επίπεδο,
τόσο κατά τη Σύνδεση όσο κατά την Ένταξη στην ΕΟΚ αλλά και στην Νομισματική
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα,
επιμένει να στηρίζει την παραμονή της Ελλάδας στην ΕΕ, επιβάλλοντας όμως
πάντοτε, έστω και εκ των υστέρων, τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις.
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Ανάπτυξης

ΠΑΣΟΚ

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα
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ΝΑΤΟ
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Περίληψη
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής οραματίστηκε και πραγματοποίησε την
ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ελλάδα ήταν η
πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που το 1959 αιτήθηκε τη Σύνδεσή της με την ΕΟΚ και το
1961 υπογράφεται η Συνθήκη Σύνδεση Ελλάδας ΕΟΚ.. Το 1979 υπογράφηκε η
Συνθήκη Προσχωρήσεως και η Ελλάδα επισφραγίζει ότι παρά την εκτροπή της
επταετίας 1967-1974 είναι Δημοκρατική. Για να γίνει η Ελλάδα κράτος μέλος της
ΕΟΚ, πέραν από την προσωπική διπλωματική παρέμβαση του Καραμανλή στις
δύσκολες διαπραγματεύσεις, χρειάστηκε πάνω από όλα η «δύσκολη» εσωτερική
εξυγίανση της χώρας από τους διχασμούς του παρελθόντος και να αποδείξει ότι πολιτικά και οικονομικά - ανήκει στη Δύση.

