
Κοινή συνισταμένη των δύο ερμη-
νειών είναι ότι η Ελλάδα έσπευσε
να αγκιστρωθεί στη ναυαρχίδα της
ΕΟΚ που απομακρυνόταν σταθερά
από το λιμάνι της μεταπολεμικής
ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης. Η
αρχή είχε γίνει ήδη το 1951/52 με
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)
από τη Γαλλία, την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, το Βέλ-
γιο, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία
και την Ιταλία. Με τη δημιουργία
της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ)
το 1957/58, το ιδιότυπο και πρωτό-
γνωρο πολιτικό «πείραμα» παγιω-
νόταν διαφοροποιώντας αυτές τις
«Εξι» χώρες από τις υπόλοιπες έν-
τεκα, με τις οποίες είχαν συνιδρύσει
τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ/OEEC)
το 1948 για την αξιοποίηση του Σχε-
δίου Μάρσαλ. Επί δέκα χρόνια ο
ΟΕΟΣ είχε λειτουργήσει σαν κέντρο
συντονισμού του μοντέλου ανασυγ-
κρότησης και ανάπτυξης που εφάρ-
μοσαν τα μέλη του. Στη λογική του

Οργανισμού -και των ΗΠΑ που είχαν
απαιτήσει τη σύστασή του- δεν απο-
τελούσαν άθροισμα χωρών, αλλά
ενιαία οικονομική και πολιτική σφαί-
ρα. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπό-
σχονταν την τελειοποίηση της αλ-
ληλεξάρτησης με τη μετάβαση από
τον διακυβερνητικό συντονισμό
εθνών-κρατών σε υπερεθνικούς θε-
σμούς και πολιτικές.

Το γεγονός ότι ξεκίνησαν με έξι
δυτικοευρωπαϊκά κράτη οφειλόταν
στο ότι οι υπόλοιπες χώρες του
ΟΕΟΣ είτε δεν ήθελαν είτε δεν μπο-
ρούσαν να ακολουθήσουν. Στη δεύ-
τερη κατηγορία ανήκαν οι οικονο-
μικά ασθενέστερες, οι οποίες συ-
νέβαινε να είναι και γεωπολιτικά
εκτεθειμένες απέναντι στο κομ-
μουνιστικό μπλοκ: Ελλάδα, Τουρκία,
Ιρλανδία, Πορτογαλία - ειδική πε-
ρίπτωση η Ισλανδία.

Στην πρώτη κατηγορία ηγετική
θέση κατείχε η Βρετανία, η οποία
ήθελε αφενός να αποφύγει υπερε-
θνικές παρεμβατικές πολιτικές, αφε-
τέρου να διατηρήσει ευνοϊκούς
όρους εμπορίου για τις πρώην αποι-
κίες της. Μετά το ναυάγιο των δια-
πραγματεύσεων για τη δημιουργία
μιας μεγάλης ζώνης ελεύθερων συ-
ναλλαγών μεταξύ της ΕΟΚ και των
υπολοίπων χωρών του ΟΕΟΣ το
1957-58, η Βρετανία δρομολόγησε,
μαζί με άλλες έξι χώρες (Αυστρία,
Ελβετία, Πορτογαλία, Δανία, Νορ-
βηγία, Σουηδία), τη σύσταση μιας
μικρότερης αυτόνομης τέτοιας ζώ-
νης (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών: ΕΖΕΣ/EFTA) με τη Συν-
θήκη της Στοκχόλμης (3 Μαΐου
1960). Ταυτόχρονα, ο ΟΕΟΣ μετε-
ξελίχθηκε στον Οργανισμό Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ, OECD) κατόπιν προσχώρη-
σης των ΗΠΑ και του Καναδά (14
Δεκεμβρίου 1960).

Οι μετέωρες χώρες
Εν όψει του διαχωρισμού ΕΟΚ-

ΕΖΕΣ το 1957-58, οι τέσσερις «με-
τέωρες» χώρες -Ελλάδα, Τουρκία,
Ιρλανδία και Ισλανδία- ζήτησαν να
μελετηθούν τα ειδικά πολιτικο-οι-
κονομικά τους προβλήματα από ει-
δική επιτροπή του ΟΕΟΣ. Η τελική
έκθεση καταδείκνυε την αδυναμία
τους να εκτεθούν άμεσα στον αν-
ταγωνισμό της μιας ή της άλλης κα-
τεύθυνσης, αλλά και τις καταστρο-
φικές συνέπειες ενός μακροχρόνιου
αποκλεισμού. Για την Ελλάδα, συγ-
κεκριμένα, τονίστηκε ο κίνδυνος
βύθισης στην υπανάπτυξη λόγω
ολοένα μειούμενης δυνατότητας
εξαγωγών στη Δύση, επομένως ο
κίνδυνος εσωτερικής αποσταθερο-
ποίησης και πολιτικής απομάκρυν-
σης από αυτήν. Ηδη το Κυπριακό
υπονόμευε την πίστη πολλών Ελ-
λήνων στον δυτικό προσανατολισμό
ενισχύοντας ουδετερόφιλες τάσεις.
Ταυτόχρονα, η εντυπωσιακή βελ-
τίωση της οικονομίας δεν μεταφρα-
ζόταν σε ανύψωση του επιπέδου
ζωής συγκρίσιμη με εκείνη της Δυ-
τικής Ευρώπης. Το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ των Ελλήνων (240 δολάρια),
παρότι είχε διπλασιαστεί μέσα σε
μία δεκαετία, αντιστοιχούσε στο
25% εκείνου των ανεπτυγμένων χω-
ρών και κατατασσόταν ανάμεσα
στα τρία χαμηλότερα του ΟΕΟΣ και
του ΝΑΤΟ (μαζί με των Τούρκων
και των Πορτογάλων). Οι ελληνικές
εξαγωγές δυσκολεύονταν να τοπο-
θετηθούν σε δυτικές αγορές λόγω

της χαμηλής
τους ποιότη-
τας, οπότε
αναγκαστι-
κά διοχε-
τ ε ύ ο ν τ α ν
στο σοσιαλι-
στικό μπλοκ
(«Ανατολικό

εμπόριο»). Η σύγκριση με τις κοι-
νωνίες της Δυτικής, αλλά και της
Ανατολικής, Ευρώπης σε επίπεδο
απασχόλησης, συνοχής και κράτους
δικαίου δεν άφηνε περιθώρια αι-
σιοδοξίας σε περίπτωση που η Ελ-
λάδα αποκοβόταν σε βάθος χρόνου
από τα πολιτικο-οικονομικά άλματα
που, με τη μία ή την άλλη μορφή,
επιχειρούσαν οι εταίροι της.

<<<<<<

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες
υπόσχονταν την τελειοποίη -
ση της αλληλεξάρτησης 
με τη μετάβαση σε
υπερεθνικές πολιτικές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ*

Ενα ερώτημα που τίθεται συχνά στη δημόσια
ιστορία είναι, αν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή επέλεξε ή υποχρεώθηκε εκ των πραγ-
μάτων να προσδέσει την Ελλάδα στη διαδικασία

της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη Συμφωνία Σύν-
δεσης Ελλάδας-ΕΟΚ του 1961-62. Το επιχείρημα
του μονόδρομου θεμελιώνεται στον δυτικό προ-
σανατολισμό της χώρας: η Σύνδεση επιβαλλόταν
από την οικονομική πορεία της Δυτικής Ευρώπης
ώστε να εμπεδωθεί η συνεργασία με τη Δύση.
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Η απόφαση για Σύνδεση με την ΕΟΚ
Ηταν μονόδρομος για να εμπεδωθεί η συνεργασία της Ελλάδας με τη Δύση ή πολιτική επιλογή με στόχο την ανάπτυξη;

Ο Ξενοφών Ζολώτας υπήρξε ο
στρατηγικός σχεδιαστής της οικονομι-
κής ανάπτυξης μετά το 1955.

11 Σεπτεμβρίου 1959. Στην έναρ-
ξη των συνομιλιών για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την ΕΟΚ αναφέρε-
ται η «Κ» στην κορυφή της τελευ-
ταίας σελίδας.

Προσδοκίες 
για συνολικές
μεταρρυθμίσεις

Η ευρωπαϊκή σύγκλιση
και οι κίνδυνοι
ενός αποκλεισμού

Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή αντέδρασε επιδιώκοντας
άμεση συμμετοχή στις εξελίξεις.
Αρχές του 1959 ελήφθη η απόφαση
να ζητηθεί απευθείας σύνδεση με
την ΕΟΚ. Η Ελλάδα έσπευσε να
είναι η πρώτη «τρίτη χώρα» που
υπέβαλε σχετική αίτηση, στις 8 Ιου-
νίου 1959 (ακολούθησαν Τουρκία,
Μάλτα, Κύπρος). Η πρωτιά θα δι-
ευκόλυνε να διαπραγματευθεί χωρίς
δεσμεύσεις από προτεραιότητες
άλλων ενδιαφερομένων και χωρίς
διαμορφωμένο υπόδειγμα εκ μέρους
της ΕΟΚ. Οι διαπραγματεύσεις άρ-
χισαν στις 10 Σεπτεμβρίου 1959
και διήρκεσαν δύο χρόνια. Η Συμ-
φωνία Σύνδεσης -χαρακτηρίστηκε
«ένταξη εν σμικρώ»- υπεγράφη
στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 1961
και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμ-
βρίου 1962. Ως στόχο έθετε τη μελ-
λοντική πλήρη ένταξη στην ΕΟΚ.

Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής
πλευράς ήταν οι γενναιόδωρες πα-
ραχωρήσεις της ΕΟΚ ως προς τα
χρονοδιαγράμματα, τις εξαιρέσεις
προσαρμογής και την αναπτυξιακή
χρηματοδότηση. Η Κοινότητα θα
μείωνε δασμούς και κάθε είδους
περιορισμούς για τα ελληνικά προ-
ϊόντα στην Κοινή Αγορά εντός 12
ετών, ενώ η Ελλάδα θα έκανε το
ίδιο έναντι της Κοινής Αγοράς εντός
22 ετών. Οι «Εξι» υποσχέθηκαν πα-
ραγωγικές επενδύσεις στο πλαίσιο
του παραλλήλως σχεδιαζόμενου
ελληνικού Πενταετούς Προγράμ-
ματος Οικονομικής Αναπτύξεως
(1959-1964) και χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας με
125.000.000 δολάρια. Οι δύο τελευ-
ταίες ρυθμίσεις έδιναν ανάσα και
προοπτική ενόψει του τερματισμού
της αμερικανικής οικονομικής βοή-
θειας (1962) -ζωτική πηγή δημο-
σιονομικής ισορροπίας από το 1947-
με δεδομένη την έλλειψη πιστολη-
πτικής ικανότητας της χώρας λόγω
εξωτερικού χρέους. Η σταδιακή και
με εξαιρέσεις προσαρμογή δικαίωνε
το επιχείρημα της ελληνικής «ιδι-
αιτερότητας» χωρίς, ωστόσο, να

αναιρεί την υποχρέωση εναρμόνι-
σης πριν από την πλήρη ένταξη.

Σε αυτή την αδήριτη υποχρέωση
βρισκόταν το κλειδί της ευρωπαϊκής
επιλογής. Η ΕΟΚ, σε αντίθεση με
τη βρετανικής εμπνεύσεως ΕΖΕΣ,
αποσκοπούσε στην άσκηση κοινών
πολιτικών σε ολοένα περισσότερα
πεδία. Το κέρδος για μια μικρή χώρα
σε ένα τέτοιο σχήμα ήταν ότι, εφό-

σον τηρούσε τις υποχρεώσεις σύγ-
κλισης, πολλαπλασίαζε την πολιτική
της βαρύτητα στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, ιδιαίτερα στα αρχικά
στάδια της ευρωπαϊκής ενοποίησης
με τις ολιγομελείς κοινότητες και
δεσπόζουσα την αρχή της ομοφω-
νίας στις ψηφοφορίες των οργάνων.
Μακροπρόθεσμο πολιτικοοικονο-
μικό όφελος ήταν οι μεταρρυθμίσεις
που θα της επιβάλλονταν εκ των
πραγμάτων στο σύνολο του κρά-
τους και της οικονομίας για να αν-
ταγωνιστεί την υψηλότερου επι-
πέδου παραγωγή των δυτικοευρω-
παϊκών εταίρων. Η δικαιότερη φο-
ρολόγηση ώστε να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις,
η μείωση της γραφειοκρατίας, το
άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων,
η άρση της προστασίας εγχώριων
βιομηχανιών από τον ξένο αντα-
γωνισμό, ο εκσυγχρονισμός της
τεχνικής και επαγγελματικής εκ-
παίδευσης, η αναβάθμιση και δια-
φοροποίηση των αγροτικών εξα-
γωγών ήταν ορισμένες από τις με-
ταρρυθμίσεις που θα έθετε στο
τραπέζι αργά ή γρήγορα η ΕΟΚ για
την αποτελεσματική συμμετοχή
της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά.

Ο Κων. Καραμανλής (στη φωτ. με τον Ντε Γκωλ) προσδοκούσε ότι η σύνδεση
άνοιγε τον δρόμο για συνολική μεταρρύθμιση των αναχρονιστικών θεσμών και
νοοτροπιών που εμπόδιζαν τον ουσιαστικό εσωτερικό εκδυτικισμό.

56
χρόνια
πριν

Η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 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, Νικόλαος Γαζής και Νίκος Κυριαζίδης.

Ηταν ένα αυτονόητο βήμα. Το επιχείρημα της πο-
λιτικής επιλογής βασίζεται στη διαπίστωση ότι η
γεωστρατηγική σχέση με τη Δύση δεν περνούσε
τότε απαραίτητα μέσα από τον εξευρωπαϊσμό.
Με τη Σύνδεση η Ελλάδα δεσμευόταν σε φιλόδοξο
αναπτυξιακό υπόδειγμα, συμβατό με τις προτε-

ραιότητες των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευ-
ρώπης. Δεν επρόκειτο για οικονομικό βήμα, αλλά
για πολιτικό άλμα. Εκ των υστέρων υιοθετείται
εύκολα η πρώτη ανάγνωση. Από τη σκοπιά της
εποχής, που καθορίζει το βλέμμα του ιστορικού,
επικρατέστερη είναι η δεύτερη.

Ηταν η πρώτη «τρίτη χώρα» 
που υπέβαλε σχετική αίτηση

Αυτή την αλληλουχία αντανα-
κλούσε η προσδοκία του Καρα-
μανλή, ότι η Σύνδεση άνοιγε
τον δρόμο για συνολική μεταρ-
ρύθμιση των αναχρονιστικών
θεσμών και νοοτροπιών που εμ-
πόδιζαν τον ουσιαστικό εσωτε-
ρικό εκδυτικισμό. Η Σύνδεση
δεν βόλευε απαραίτητα κατε-
στημένες πολιτικές και οικονο-
μικές ελίτ, καθώς θα δοκίμαζαν
άμεσα την πίεση του ευρωπαϊ-
κού ανταγωνισμού. Στις εξαιρέ-
σεις προσαρμογής επέμεναν ιδι-
αίτερα ο βιομηχανικός κόσμος,
εμπορικά επιμελητήρια, επαγ-
γελματικές ενώσεις και εργατικά
συνδικάτα (ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΓΣΕΕ
κ.ά.). Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν,
εύλογα, και από την ΕΔΑ, αξιω-
ματική αντιπολίτευση τότε
(1958-1961), η οποία απέρριψε
τη Συμφωνία Σύνδεσης ως επι-
λογή αποικιακού τύπου, ασύμ-
βατη με τα συμφέροντα της αδύ-
ναμης «περιφερειακής» ελληνι-
κής οικονομίας. Ασυμβατότητα
επικαλέστηκε σε ηπιότερους τό-
νους και μέρος του Κέντρου, πα-
ρότι συναίνεσε στη Σύνδεση.
Αντίθετα, το Κόμμα Προοδευ-
τικών του Σπύρου Μαρκεζίνη
αντιπρότεινε άμεση ένταξη στην
ΕΟΚ για δραστικότερη προσαρ-
μογή. Η στάση των πολιτικών
δυνάμεων έμελλε να αντιστραφεί
κατά την κύρωση της Συμφωνίας
Προσχώρησης το 1979, την
οποία απέρριψε το ΠΑΣΟΚ, αλλά
υπερψήφισε μεγάλη μερίδα της
Αριστεράς (ΕΔΑ και ΚΚΕ Εσω-
τερικού).

Η κυβέρνηση Καραμανλή προ-
έκρινε το 1959 τη Σύνδεση ακρι-
βώς για να μην υποστούν τις
παρενέργειες μιας θεραπείας-
σοκ η ελληνική οικονομία και
κοινωνία (πλημμυρίδα εισαγω-
γών, ανεργία, νομισματική απο-

σταθεροποίηση κ.λπ.). Ιδια ήταν
και η εισήγηση της ομάδας δια-
πραγμάτευσης με την ΕΟΚ, στε-
λεχωμένη από ειδικούς που προ-
έρχονταν κυρίως από τον χώρο
του Κέντρου, με επικεφαλής τον
υποδιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Ιωάννη Πεσμαζόγλου.

Χάρη στη Συμφωνία Σύνδεσης
άρχισε έντονη αλληλεπίδραση
ελληνικής οικονομίας-ΕΟΚ, στοι-
χείο κρίσιμο για την ένταξη μετά
τη Μεταπολίτευση - παρά την
αναστολή της Σύνδεσης επί δι-
κτατορίας. Το 1961-62 η ευρω-
παϊκή περιπέτεια είχε αρχίσει.
Σαν νόμισμα με δύο όψεις, η επι-
τυχία της συναρτάτο ήδη τότε
από τον βαθμό στον οποίο θα
εξευρωπαΐζονταν κράτος, οικο-
νομία και κοινωνικές δομές. Το
διατύπωσε με ενάργεια -και κά-
πως προφητικά- ο Παναγής Πα-
παληγούρας, υπουργός Συντο-
νισμού και κυβερνητικός ειση-
γητής στη συζήτηση για την κύ-
ρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης
στη Βουλή τον Ιανουάριο-Φε-
βρουάριο του 1962: «Εις το βάθος
καλούμεθα να αποδείξωμεν ότι
είμεθα αρκούντως ώριμοι διά να
ανθέξωμεν εις το ψυχρόν κλίμα
του οικονομικού ρεαλισμού των
προηγμένων χωρών της Δύσεως.
Από ημάς κυρίως, από όλους μας,
από την κυβέρνησιν και την αν-
τιπολίτευσιν, από την πολιτικήν
ηγεσίαν και από την ηγεσίαν
των παραγωγικών τάξεων και
ένα έκαστον των Ελλήνων ερ-
γαζομένων εξαρτάται εάν θα
αποδειχθεί η σύμβασις σταθμός
προς οικονομικάς επιτεύξεις
πρωτοφανείς, ή αντιθέτως εάν
θα γίνει αρχή μεγάλων οδυνών».

* Η κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου είναι
αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης
Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστή-
μης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου.

<<<<<<

Η επιτυχία συναρτάτο ήδη
τότε από τον βαθμό 
στον οποίο θα εξευρω παΐ -
ζονταν κράτος, οικονομία
και κοινωνικές δομές.

Μακροπρόθεσμο όφελος της έντα-
ξης ήταν οι μεταρρυθμίσεις που θα
επιβάλλονταν στην οικονομία για να
ανταγωνιστεί την υψηλότερου επι-
πέδου παραγωγή των εταίρων.
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