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Θεόδωρος Νημάς 
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων-δρ.φ. 
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Πάρεδρος ε.θ. του τμήματος Αξιο-
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5. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ            
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η αναζήτηση της δυτικοευρωπαϊ-
κής ενότητας. Μετά το 1945 η Ευ-
ρώπη, διαιρεμένη και κυριαρχούμε-
νη από τις δύο υπερδυνάμεις, κα-
λούνταν να αναζητήσει μια νέα θέ-
ση στον κόσμο. Ήδη από τα χρόνια 
του πολέμου υψώνονταν φωνές 
που ζητούσαν μια νέα δημοκρατική 
ευρωπαϊκή συνεργασία μετά την 
ήττα του φασισμού. Την επαύριο 
του πολέμου οι δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες συνειδητοποιούσαν πλέον 
την ανάγκη να ξεπεράσουν τους 
εθνικιστικούς ανταγωνισμούς του 
παρελθόντος, που τόση καταστρο-
φή είχαν φέρει σε ολόκληρη την 
ήπειρο κατά τη διάρκεια των δύο 
παγκόσμιων πολέμων. Τα γιγάντια 

8 / 154 



προβλήματα της ανασυγκρότησης 
και της ανοικοδόμησης, καθώς και 
η ανάγκη για εδραίωση της δημο-
κρατίας απαιτούσαν μια συνεργα-
σία που θα υπερέβαινε τα στενά ε-
θνικά σύνορα. Εξάλλου, η επιτυχία 
του Σχεδίου Μάρσαλ κατέδειξε τα 
οφέλη της κοινής προσπάθειας. 
Τον Μάιο του 1949 ιδρύθηκε το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, διεθνής 
οργανισμός που αποσκοπεί στην 
ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και στην 
προστασία των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων. 

Βέβαια, στα τέλη της δεκαετίας του 
1940, οι ιδέες της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης/ολοκλήρωσης δεν είχαν 
ακόμη μορφοποιηθεί. Από τη μία 
πλευρά, βρίσκονταν οι υποστηρι-
κτές της διακυβερνητικής συνεργα-
σίας, η οποία απαντά στους κλασι-
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κούς διεθνείς οργανισμούς όπως ο 
ΟΗΕ ή το Συμβούλιο της Ευρώπης- 
ωστόσο, οι οργανισμοί αυτοί λει-
τουργούν με βάση την αρχή της 
ομοφωνίας και δεν μπορούν να λει-
τουργήσουν ως μοχλοί ενοποίη-
σης. Από την άλλη πλευρά, διατυ-
πωνόταν η ιδέα της άμεσης δημι-
ουργίας μιας ευρωπαϊκής ομο-
σπονδίας• ωστόσο, δεν υπήρχαν 
ακόμη οι προϋποθέσεις της ενότη-
τας και ιδιαίτερα μια κοινή ευρω-
παϊκή οικονομία: αν αποτύγχανε 
μια τέτοια προσπάθεια, τότε όλη η 
σύλληψη της ευρωπαϊκής ενότητας 
θα κατέρρεε. Για την ευρωπαϊκή ε-
νοποίηση η διακυβερνητική συνερ-
γασία δεν ήταν αρκετή, αλλά και η 
άμεση ομοσπονδιοποίηση δεν ήταν 
εφικτή. 

Υπήρχε όμως και μία τρίτη οδός: ο 
λεγόμενος «λειτουργισμός», που 
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πρέσβευε ότι θα έπρεπε να ενο-
ποιηθούν πρώτα ορισμένοι βασικοί 
τομείς της οικονομίας, ώστε να δη-
μιουργηθούν οι πρακτικές προϋπο-
θέσεις της ενότητας. Η διαδικασία 
αυτή θα συνέβαλε επιπλέον στην 
κατοχύρωση της ευρωπαϊκής ειρή-
νης. Μετά την επιτυχία σε αυτά τα 
πεδία θα ερχόταν στο μέλλον και η 
πολιτική ενότητα. Η αντίληψη αυτή 
τέθηκε σε εφαρμογή με τη δημιουρ-
γία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Οι εκπρόσωποί της, όπως οι Γάλ-

λοι Ρομπέρ Σουμάν και Ζαν Μονέ, 

ο Βέλγος Πολ-Ανρί Σπάακ, ο Γερ-

μανός Κόνραντ Αντενάουερ, έμει-
ναν στην ευρωπαϊκή μνήμη ως 
«πατέρες της Ευρώπης». 
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Ο Ρομπέρ Σουμάν (Robert Schumon) 
και ο Ζαν Μονέ (Jean Monnet), οι 

«πατέρες» της ιδέας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 

Ένας από τους «πατέρες της Ευ-
ρώπης» αναφέρεται στο Σχέδιο  
Σουμάν: απόσπασμα από επιστολή 
του Ζαν Μονέ, που κυκλοφόρησε 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον 
Ιούνιο του 1950. 

«Οι προτάσεις Σουμάν είναι επανα-
στατικές ή δεν είναι τίποτα. Η θεμε-
λιώδης τους αρχή είναι η παραχώ-
ρηση κυριαρχίας σ' έναν περιορι-
σμένο αλλά αποφασιστικό τομέα. 
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Κατά τη γνώμη μου, ένα σχέδιο που 
δεν ξεκινά από την αρχή αυτή δεν 
μπορεί να προσφέρει καμιά συ-
νεισφορά χρήσιμη για τη λύση των 
μεγάλων προβλημάτων που μας 
πλήττουν. Η συνεργασία ανάμεσα 
στα έθνη, όσο κι αν είναι σημαντική, 
δε λύνει τίποτα. Αυτό που πρέπει 
να επιδιώκεται είναι η συνένωση 
συμφερόντων των ευρωπαϊκών 
λαών κι όχι απλώς η διατήρηση της 
ισορροπίας αυτών των συμφερό-
ντων».  

Jean Monnet, Απομνημονεύματα, 
Ροές, Αθήνα 1988, σ. 332. 
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Οι ηγέτες των έξι χωρών υπογράφουν 
τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονο-

μικής Κοινότητας, Ρώμη 1957. 

 

Η σύσταση των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. Η έναρξη της διαδικασίας 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ση-
μειώθηκε τον Μάιο του 1950, όταν ο 
Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρο-
μπέρ Σουμάν πρότεινε ένα σχέδιο 
που είχε εκπονηθεί από τον Ζαν 
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Μονέ, υπεύθυνο του γαλλικού προ-
γράμματος ανασυγκρότησης. Σύμ-

φωνα με το Σχέδιο Σουμάν, θα δη-
μιουργούνταν μία ανώτατη Αρχή 
που θα έλεγχε τις βιομηχανίες άν-
θρακα και χάλυβα της Γαλλίας, της 
Δυτικής Γερμανίας και όσων από 
τις άλλες χώρες ενδιαφέρονταν να 
μετάσχουν. Την πρόταση αποδέ-
χτηκαν η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία 
και οι χώρες της Μπενελούξ* (Βέλ-
γιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), και 
έτσι το 1952 συστάθηκε η Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χά-
λυβα (ΕΚΑΧ). Με τον τρόπο αυτόν, 
ενοποιήθηκε ο πυρήνας της ευρω-
παϊκής βαριάς βιομηχανίας, που 
τέθηκε υπό τον έλεγχο όχι των ε-
θνικών κυβερνήσεων, αλλά μίας 
υπερεθνικής Αρχής. Η υπερε-
θνικότητα, δηλαδή η δυνατότητα 
της ΕΚΑΧ (αλλά και των άλλων   
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Κοινοτήτων και της σημερινής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης) να λαμβάνει 
αποφάσεις δεσμευτικές για τα κρά-
τη-μέλη, είναι το στοιχείο που δια-
φοροποιεί τη   διαδικασία της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης από τους 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, οι 
οποίοι προωθούν την απλή διακυ-
βερνητική συνεργασία. 

Το 1954 απέτυχε μια νέα προσπά-
θεια για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής 
Αμυντικής Κοινότητας. Ωστόσο, το 
1955-56, συστάθηκε μία επιτροπή, 
υπό την προεδρία του Βέλγου πο-
λιτικού Πολ-Ανρί Σπάακ, για να εξε-
τάσει τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
κοινής αγοράς. Οι εργασίες της επι-
τροπής Σπάακ απέφεραν καρ-πούς 
και στις 25 Μαρτίου 1957 υπογρά-

φηκε η Συνθήκη της Ρώμης, που 

ίδρυε την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα (ΕΟΚ), επικεντρωμένη 
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στις βασικές ελευθερίες της δια-
κίνησης προϊόντων, κεφαλαίων και 
ατόμων. Η Συνθήκη της Ρώμης κά-
νει ρητώς αναφορά σε μια «διαρ-
κώς στενότερη ένωση» των ευρω-
παϊκών λαών. Ιδρύθηκε επίσης η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ).  

Η ΕΟΚ σημείωσε μεγάλη οικονομι-
κή επιτυχία από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής της. Άλλωστε, η περίοδος 
από το 1950 έως τις αρχές της δε-
καετίας του 1970 ήταν μια εποχή 
αδιάκοπης οικονομικής ανάπτυξης 
για την Ευρώπη. Στην ΕΟΚ προ-
σχώρησαν το 1973 η Βρετανία, η 
Ιρλανδία και η Δανία («βόρεια διεύ-
ρυνση»), η Ελλάδα το 1981, η Ισπα-
νία και η Πορτογαλία το 1986 («νό-
τια διεύρυνση»). Επίσης, ένα σημα-
ντικό βήμα για την προώθηση της 
ενοποίησης έγινε το 1985, με την 
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έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Πράξης, που προέβλεπε στενότερη 
οικονομική και πολιτική ενότητα.  

 

Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενοποί-
ησης: απόσπασμα από το προοίμιο 
της Συνθήκης «περί Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας» (Ρώμη, 
25 Μαρτίου 1957) 

«Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς 
των Βέλγων, ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ-
μανίας, ο Πρόεδρος της Γαλ-λικής 
Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Ιτα-
λικής Δημοκρατίας, η Αυτής Βασι-
λική Υψηλότης η Μεγάλη Δούκισσα 
του Λουξεμβούργου, η Αυτής Μεγα-
λειότης η Βασίλισσα των Κάτω 
Χωρών,  
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να θέσουν τις 
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βάσεις μιας διαρκώς στενότερης 
ενώσεως των ευρωπαϊκών λαών, 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να εξασφαλίσουν 
με κοινή δράση την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο των χωρών   
τους καταργώντας τους φραγμούς 
που διαιρούν την Ευρώπη. 
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ως κύριο σκοπό των 
προσπαθειών τους τη σταθερή βελ-
τίωση των όρων διαβιώσεως και 
απασχολήσεως των λαών τους, 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εξάλειψη 
των υφισταμένων εμποδίων απαι-
τεί συντονισμένη δράση για να εξα-
σφαλισθεί σταθερότης στην επέ-
κταση της οικονομίας, ισορροπία 
στις συναλλαγές και ευθύνης στον 
ανταγωνισμό,ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ να ε-
νισχύσουν την ενότητα των οικο-
νομιών τους και να προωθήσουν 
την αρμονική τους ανάπτυξη, μειώ-
νοντας τις υφιστάμενες ανισότητες 
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μεταξύ των διαφόρων περιοχών και 
την καθυστέρηση των λιγότερο ευ-
νοημένων, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμ-
βάλουν, ασκώντας κοινή εμπορική 
πολιτική, στην προοδευτική κατάρ-
γηση των περιορισμών στις διε-
θνείς συναλλαγές, 
ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟΙ να εδραιώσουν 
την αλληλεγγύη που συνδέει την 
Ευρώπη με τις υπερπόντιες χώρες 
και επιθυμώντας να εξασφαλίσουν 
την ανάπτυξη της ευημερίας τους 
σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτου 
των Ηνωμένων Εθνών, ΑΠΟΦΑΣΙ-
ΣΜΕΝΟΙ να παγιώσουν, με τη συνέ-
νωση των οικονομικών τους δυνά-
μεων, τη διαφύλαξη της ειρήνης και 
της ελευθερίας και καλώντας τους 
άλλους λαούς της Ευρώπης που 
συμμερίζονται τα ιδεώδη τους να 
συμμετάσχουν στην προσπάθειά 

20 / 156 



τους, 
ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ...». 

Επίσημη ελληνική μετάφραση, ό-
πως παρατίθεται στον Νόμο 945 
της 10/27.7.1979, Περί κυρώσεως 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της 
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότη-
τες. 
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Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης,  
ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική  

Κοινότητα (ΕΟΚ), στην οποία η χώρα 
μας προσχώρησε επίσημα το 1981. Το 
1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη Συν-

θήκη του Άμστερνταμ, ιδρύθηκε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Έ.Ε.), στη θέση 
της ΕΟΚ. Σήμερα η ΕΈ. αριθμεί 25 

κράτη-μέλη. 

Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Πρόκειται για το εκτελεστικό όργα-
νο της Ε.Ε.  

2. Τα Συμβούλια Υπουργών,  
διασκέψεις των αρμόδιων υπουρ-
γών των κρατών-μελών ανά τομέα.  

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,  
δηλαδή η διάσκεψη κορυφής των 
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αρχηγών των κυβερνήσεων και του 
προέδρου της Επιτροπής.  

4. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,  
που εφαρμόζει το Δίκαιο της Ένω-
σης.  

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
η πρώτη κοινή ευρωπαϊκή Βουλή, 
απαρτίζεται από εκλεγμένους αντι-
προσώπους των λαών των κρα-
τών- μελών, αλλά δε διαθέτει ακόμη 
μεγάλες εξουσίες.  

6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, που ιδρύθηκε το 1999, για να 
διαχειριστεί την Οικονομική και Νο-
μισματική Ένωση της Ευρώπης 
(ΟΝΕ).  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη λήξη 
του Ψυχρού Πολέμου έγιναν νέες 
προσπάθειες εμβάθυνσης και διεύ-
ρυνσης. Το 1992 υπογράφηκε η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ, που 
προέβλεπε τη μετεξέλιξη των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων στη σημερι-
νή Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), κα-
θώς και τη σύσταση της Οικονομι-
κής και Νομισματικής Ένωσης της 
Ευρώπης (ΟΝΕ), που θα απέφερε 
τη δημιουργία κοινού νομίσματος. 
Το 1994 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προσχώρησαν η Σουηδία, η Φιν-
λανδία και η Αυστρία, ενώ επιμέ-
ρους αλλαγές στην εσωτερική λει-
τουργία της Ε.Ε. έγιναν με τις Συν-
θήκες του Άμστερνταμ το 1997 και 
της Νίκαιας το 1999. Το 2001 τέθηκε 

σε ισχύ το νέο νόμισμα, το ευρώ, 
ενώ το 2004 στην Ε.Ε. εντάχθηκαν 
δέκα νέα μέλη, κυρίως από τον χώ-
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ρο της παλαιάς Ανατολικής Ευρώ-
πης, αλλά και η Κύπρος. Το 2007 
προσχώρησαν επίσης η Βουλγαρία 
και η Ρουμανία. 

Παρά τα προβλήματα που κατά   
καιρούς εμφανίστηκαν στη διαδι-
κασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
η Ε.Ε. και η αρχή της υπερεθνικότη-
τας εκπροσωπούν μια επανάσταση 
στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και μια 
ελπιδοφόρα αλλαγή του ρου της 
ευρωπαϊκής ιστορίας, μακριά από 
τις εθνικιστικές αντιπαλότητες του 
παρελθόντος και προς την κατεύ-
θυνση της ενότητας. Η ενοποιητική 
διαδικασία κατοχυρώνει τη δημο-
κρατία, επεκτείνει το πεδίο εφαρ-
μογής των ανθρώπινων δικαιωμά-
των, επιτρέπει την άμβλυνση των 
περιφερειακών ανισοτήτων και δί-
νει στην Ευρώπη μια αυξημένη    
επιρροή στις διεθνείς σχέσεις.    

26 / 156 



Ωστόσο, η ένωση της Ευρώπης δεν 
έχει ακόμη επιτευχθεί και αποτελεί 
ένα ζητούμενο για το μέλλον. 

 

Ερωτήσεις 

1. Να επισημάνετε τα αίτια για την 
ανάπτυξη του κινήματος της ευρω-
παϊκής ενοποίησης.  

2. Τι είναι η υπερεθνική συνεργα-
σία; Σε τι διαφέρει από τη συνερ-
γασία στο πλαίσιο των κλασικών 
διακρατικών διεθνών οργανισμών;  

3. Ποια είναι τα όργανα της Ε.Ε.;  
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6. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΤΟ 1974 

Το ανορθωτικό έργο των κυβερ-
νήσεων 1950-1967. Κατά τη δεκα-
ετία του 1940 η Ελλάδα είχε γνω-
ρίσει πόλεμο, τριπλή ξένη κατοχή, 
πείνα, υπερπληθωρισμό και εμφύ-
λιο σπαραγμό. Μετά το 1949 ήταν 
απαραίτητο να υπάρξει πρώτα α-
νοικοδόμηση (δηλ. αποκατάσταση 
των υλικών ζημιών που είχαν προ-
κληθεί κατά την προηγούμενη δε-
καετία) και κατόπιν οικονομική α-
νάπτυξη, η οποία θα διασφάλιζε 
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
του λαού. Οι εκλογές του 1950 και 
του 1951 έφεραν στην εξουσία τον 
συνασπισμό της Εθνικής Προοδευ-
τικής Ένωσης Κέντρου (ΕΠΕΚ), με 

αρχηγό τον στρατηγό Νικόλαο 
Πλαστήρα, και του Κόμματος των 

Φιλελευθέρων, με αρχηγό τον Σο-
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φοκλή Βενιζέλο, γιο του Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου.  

Σημαντικό έργο επιτελέστηκε στον 
οικονομικό τομέα, ιδίως το 1952, 
όταν υπουργός Συντονισμού ήταν ο 
Γεώργιος Καρτάλης. Επίσης, το 
1952 εγκρίθηκε νέο Σύνταγμα, χω-
ρίς όμως να καταργηθούν πολλά 
από τα «έκτακτα μέτρα» της περιό-
δου του Εμφύλιου Πολέμου. Το ίδιο 
έτος εκτελέστηκαν το ηγετικό στέ-

λεχος του ΚΚΕ Νίκος Μπελογιάν-
νης και συνεργάτες του. Στην εξω-
τερική πολιτική οι κυβερνήσεις 
Πλαστήρα-Βενιζέλου σημείωσαν 
μεγάλη επιτυχία, εξασφαλίζοντας 
την ένταξη της Ελλάδας στο NATO, 
τον Φεβρουάριο του 1952.  

Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1952 
επικράτησε το κόμμα του Ελληνι-
κού Συναγερμού, υπό τον στρατάρ-
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χη Αλέξανδρο Παπάγο. Την άνοιξη 
του 1953 η κυβέρνηση, με πρωτο-
βουλία του υπουργού Συντονισμού 

Σπύρου Μαρκεζίνη, προχώρησε 
στην υποτίμηση της δραχμής (κατά 
100%) και έλαβε μια σειρά οικονο-
μικών μέτρων, τα οποία εγκαινία-
σαν το πέρασμα στην ανάπτυξη. 
Ωστόσο, ο Συναγερμός αντιμετώ-
πισε σοβαρά προβλήματα συνο-
χής, ενώ ο Παπάγος πέθανε στις 
αρχές Οκτωβρίου 1955, σε μία 
στιγμή κατά την οποία είχε σημειω-
θεί σοβαρή κρίση στο Κυπριακό 
Πρόβλημα και στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις. Κατόπιν, ο βασιλιάς Παύ-
λος κάλεσε τον υπουργό Δημοσίων 

Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή 
να σχηματίσει κυβέρνηση.  

Ο Καραμανλής ίδρυσε ένα νέο κόμ-
μα, την Εθνική Ριζοσπαστική Ένω-
ση (ΕΡΕ), και παρέμεινε στην εξου-
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σία για οκτώ χρόνια, έως το 1963. 
Κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκε 
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και 
πραγματοποιήθηκαν μεγάλα έργα 
στους τομείς της γεωργίας, στη 
βελτίωση του οδικού δικτύου, στον 
τουρισμό, καθώς και στη βιομηχα-
νία. Το 1955-63 η Ελλάδα είχε τους 
ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης 
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με 
εξαίρεση τη Δυτική Γερμανία. Στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής 
προωθήθηκε η επίλυση του Κυπρι-
ακού, το 1959, με τη δημιουργία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυρίως 
αναζητήθηκε ένας μακροπρόθε-
σμος προσανατολισμός για την ελ-
ληνική οικονομία και κοινωνία, μέ-
σω της σύνδεσης της Ελλάδας με 
την ΕΟΚ.  

Η συμφωνία για τη Σύνδεση της 
Ελλάδας υπογράφηκε στην Αθήνα 
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στις 9 Ιουλίου 1961 και προέβλεπε 
τη μελλοντική πλήρη ένταξη της 
χώρας στην Κοινότητα. Σύμφωνα 
με τους εμπνευστές της πολιτικής 
αυτής, η σύνδεση με την ΕΟΚ θα 
επέφερε την οργανική ενσωμάτωση 
της Ελλάδας στο δυτικοευρωπαϊκό 
οικονομικό και πολιτικό σύστημα, 
θα σταθεροποιούσε τη δημοκρατία, 
θα ενίσχυε την οικονομική ανάπτυ-
ξη της χώρας και, τέλος, θα την ι-
σχυροποιούσε στο διεθνές πεδίο. Η 
Ελλάδα ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό 
κράτος, πλην των αρχικών έξι, που 
αναγνώρισε τη δυναμική της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης και επιζήτη-
σε τη συμμετοχή του σε αυτήν. 
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Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, 
σε ομιλία του προς τους αντιπρο-
σώπους των έξι κρατών-μελών 
της ΕΟΚ, αμέσως μετά την υπο-
γραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, 
στις 9 Ιουλίου 1961, εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους τάσσεται 
η Ελλάδα υπέρ της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης: 

«Εις την συνείδησιν των Ελλήνων, 
η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης 
δεν συνιστά απλώς μίαν οικονομι-
κήν κοινοπραξίαν, αλλά αποτελεί 
οντότητα με ευρυτέραν πολιτικήν 
αποστολήν και σημασίαν. Εάν 
πρώτοι επιδιώξαμεν την μετά της 
Κοινότητος Σύνδεσίν μας, επράξα-
μεν τούτο εμπνεόμενοι από την πί-
στιν ότι η οικονομική ενοποίησις 
της Ευρώπης θα οδηγήση εις την 
ουσιαστικήν ευρωπαίκήν ενότητα 
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και δι' αυτής εις την ενίσχυσιν της 
δημοκρατίας και της ειρήνης εις 
ολόκληρον τον κόσμον. 
Οι ευρωπαϊκοί λαοί επλήρωσαν α-
κριβά εις αίμα και εις καταστροφάς 
τους εθνικούς και οικονομικούς α-
νταγωνισμούς των. Εχρειάσθησαν 
δοκιμασίαι αιώνων διά να συνειδη-
τοποιήσουν την αλήθειαν ότι ουχί 
διά της κυριαρχίας του ενός επί των 
άλλων, αλλά διά της ισοτίμου συ-
νεργασίας και της ενεργού αλ-
ληλεγγύης είναι δυνατόν να ασφα-
λισθεί η επιβίωσις και η ευημερία 
της Ευρώπης. Την οδόν αυτήν, η 
οποία απετέλεσε το μέγιστον μάθη-
μα της ιστορίας του αιώνος μας, 
ηκολούθησαν αι χώραι αι συμπή-
ξασαι την ΕΟΚ».  

 

Οπωσδήποτε όμως εξακολουθού-
σαν να υπάρχουν σημαντικά προ-
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βλήματα. Ένα σημαντικό μέρος του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας 
μετανάστευε κυρίως σε δυτικοευ-
ρωπαϊκές χώρες. Οι πληγές του 
Εμφύλιου Πολέμου δεν είχαν επου-
λωθεί και συχνές ήταν οι καταγγελί-
ες του κόμματος της ΕΔΑ (Ενιαία 
Δημοκρατική Αριστερά) για διακρί-
σεις σε βάρος της. Μάλιστα, τον 
Μάιο του 1963, μια παρακρατική 
οργάνωση*, χωρίς άμεση ή έμμεση 
ανάμειξη της κυβέρνησης, δολοφό-
νησε στη Θεσσαλονίκη τον βουλευ-

τή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. 
Τέλος, το πολιτικό σύστημα έδειχνε 
ανίκανο να μεταρρυθμιστεί: μία 
πρόταση του Καραμανλή για ανα-
θεώρηση του Συντάγματος, το 1963, 
δεν απέφερε καρπούς, αφού τον 
Ιούνιο του έτους αυτού ο πρωθυ-
πουργός εξαναγκάστηκε σε πα-
ραίτηση από τον βασιλιά Παύλο. 
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Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1963 
και του Φεβρουαρίου 1964 επικρά-
τησε το κόμμα της Ένωσης Κέ-
ντρου, που σχημάτισε κυβέρνηση 

με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Πα-

πανδρέου. Η κυβέρνηση της Ένω-
σης Κέντρου προσπάθησε, στο 
λίγο χρονικό διάστημα που έμεινε 
στην εξουσία, να εκδημοκρατίσει 
περαιτέρω την Ελλάδα, ενώ πραγ-
ματοποίησε και σημαντική εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση. 

Στα επόμενα χρόνια εντάθηκε η 
πολιτική κρίση και τα πολιτικά πά-
θη αναζωπυρώθηκαν. Η κυβέρνηση 
του Γεωργίου Παπανδρέου ανα-
τράπηκε μετά από αντισυνταγματι-
κή παρέμβαση του νέου βασιλιά 
Κωνσταντίνου Β', τον Ιούλιο του 
1965' κυβέρνηση σχημάτισαν πρώ-
ην βουλευτές της Ένωσης Κέντρου, 
που έμειναν γνωστοί ως «αποστά-
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τες». Η πολιτική κρίση συνεχίστηκε 
με αμείωτη ένταση, έως ότου την 
21η Απριλίου 1967 συνωμότες αξι-
ωματικοί κατέλυσαν το δημοκρατι-
κό πολίτευμα, επιβάλλοντας δικτα-
τορία.  

 

Γεώργιος Παπανδρέου 
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Ένας Έλληνας διανοούμενος 
γράφει, το 1958, για τη συμμετο-
χή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή 
ενοποίηση: 

«Όταν λέμε πως είμαστε Ευρωπαί-
οι, δεν εννοούμε, απλώς και μόνο, 
ότι συμβαίνει να κατοικούμε στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. Εννοούμε κάτι 
βαθύτερο: ότι η παράδοση μας, ο 
χαρακτήρας μας, η νοοτροπία μας, 
ολόκληρη η συλλογική υπόσταση 
μας έχουν σχηματιστεί από τα ίδια 
βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η αρχαία 
σκέψη γεννήθηκε στον τόπο μας, 
διατηρήθηκε ζωντανή στο Ελληνικό 
Βυζάντιο και, κατά μέγιστο μέρος, 
μεταβιβάστηκε στη Δυτική Ευρώπη 
[από]   τους λογίους μας της Ανα-
γέννησης. Όσον αφορά τα δύο άλ-
λα κύρια συνθετικά του ευρωπαϊ-
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κού πνεύματος, που μας ήρθαν το 
ένα από τη Ρώμη και το άλλο από 
την Ιουδαία, ρίζωσαν στην Ελλάδα 
πριν από δύο χιλιετηρίδες, αφο-
μοιώθηκαν βαθύτατα και καλλιερ-
γήθηκαν και πλουτίστηκαν εδώ ό-
σον ίσως πουθενά αλλού. Παράλ-
ληλα προς την κλασσική μας παι-
δεία, το πνεύμα των πατέρων της 
εκκλησίας και η επεξεργασία του 
ρωμαϊκού δικαίου από τους βυζα-
ντινούς νομικούς συνέβαλαν ανυ-
πολόγιστα στη διαμόρφωση της 
Ευρώπης των νεωτέρων χρόνων.  

Ώστε δεν είναι δυνατό να νοηθεί η 
Ευρώπη σαν κάτι έξω από εμάς. 
Ευρώπη γνησιότατη είμαστε κι ε-
μείς. Η Ευρώπη είναι το μεγάλο 
σπίτι μας, σπίτι που πολύ δουλέ-
ψαμε, στο παρελθόν, για να στηθεί. 
Εκεί είναι φυσικό να ενταχθούμε, 
γιατί εκεί βρίσκουμε κοινότητα πο-
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λιτιστικών παραδόσεων, συγγένει-
ες του πνεύματος και του χαρακτή-
ρα, δυνατότητες για μια βαθύτερη 
συνεννόηση, εκεί ως έθνος έχουμε 
σημασία και ιστορικά δικαιώματα, 
ενώ έξω από εκεί, όπου αλλού κι αν 
πάμε, θα είμαστε ξεριζωμένοι και 
χαμένοι. 

Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την 
Ευρώπη δίχως την Ελλάδα και δί-
χως το δίδαγμα και τον θρύλο της 
Ελλάδος. Αυτό όλη η Ευρώπη το 
ξέρει και το παραδέχεται και θα ή-
ταν για μας, αληθινά, μια εκδήλωση 
απίθανου ομαδικού παραλογισμού 
να το αγνοήσουμε και να παρα-
γνωρίσουμε τα ηθικά ωφελήματα 
που προσπορίζει στον τόπο μας το 
γεγονός αυτό. Αλλά, από την άλλη 
μεριά, κι η Ελλάδα δεν βλέπει κα-
νείς πώς θα κατόρθωνε να έχει κά-
ποιαν υπόσταση σαν εθνική και 
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πολιτιστική μονάδα, αν χωριζότανε 
από τον ευρωπαϊκό κορμό».  

Γιώργος Θεοτοκάς, Στοχασμοί και 
θέσεις: πολιτικά κείμενα, 1925-1966, 
τ. Β', 1950-1966, επιμ. Νίκος Κ. Αλι-
βιζάτος και Μιχάλης Τσαπόγας,     
Εστία, Αθήνα 1996, σ. 823-824. 

 

 

Η δικτατορία των συνταγματαρ-
χών, 1967-1974. Η δικτατορία βρι-
σκόταν υπό την ηγεσία των συ-
νταγματαρχών Γεωργίου Παπαδό-
πουλου και Νικολάου Μακαρέζου 
και του ταξίαρχου Στυλιανού Πατ-
τακού. Σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα οι δικτάτορες απέκτησαν τον έ-
λεγχο του κρατικού μηχανισμού και 
του στρατού. Καταπατώντας τα δη-
μοκρατικά δικαιώματα των πολι-
τών, η δικτατορία αποτέλεσε μια 
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οδυνηρή περίοδο της ελληνικής     
ιστορίας. Επίσης, η χώρα απομο-
νώθηκε διεθνώς, ιδίως στην Ευρώ-
πη: η σύνδεση με την ΕΟΚ «πάγω-
σε» και η Ελλάδα εκ-διώχτηκε από 
το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μόνον 
οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να τηρούν 
μια στάση ανοχής προς τους δικτά-
τορες. Αυτό προκάλεσε την αντί-
δραση του ελληνικού λαού, που 
απέδωσε στις ΗΠΑ την επιβολή και 
την επιβίωση του τυραννικού καθε-
στώτος. 

Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος αντι-
τάχθηκε έντονα και αντιστάθηκε στη 
δικτατορία, με πρωτοστάτες τον 
Γεώργιο Παπανδρέου (η κηδεία  
του, το 1968, μετατράπηκε σε συλ-
λαλητήριο κατά του καθεστώτος), 
τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον 
Γεώργιο   Μαύρο, τον Γεώργιο Ράλ-
λη. Ο Καραμανλής, αυτοεξόριστος 
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στο Παρίσι, κατήγγειλε τη δικτατο-
ρία. Στο εξωτερικό, επίσης, ανέπτυ-
ξαν αντιστασιακή δράση ο Ανδρέας 
Παπανδρέου (αρχηγός του ΠΑΚ), ο 
συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, η 
Μελίνα Μερκούρη. Από τις πράξεις 
αντίστασης στο εσωτερικό ξεχωρί-
ζει η απόπειρα του Αλέκου Πανα-
γούλη να σκοτώσει τον δικτάτορα 
Γεώργιο Παπαδόπουλο- ο Πανα-
γούλης συνελήφθη και βασανίστηκε 
άγρια. Τον Μάιο του 1973 απέτυχε 
προσπάθεια του Πολεμικού Ναυτι-
κού να ανατρέψει τους δικτάτορες. 
Κορύφωση του αντιστασιακού ρεύ-
ματος αποτέλεσαν οι φοιτητικές ε-
ξεγέρσεις της Νομικής Σχολής στην 
Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 1973, 
και του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο 

του ίδιου έτους. Η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου κατεστάλη από 
στρατιωτικές δυνάμεις τη νύχτα της 
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17ης Νοεμβρίου 1973: πολλοί πολί-
τες βρήκαν τον θάνατο, ενώ άλλοι 
συνελήφθησαν και υπέστησαν βα-
σανισμούς.  

Στις 25 Νοεμβρίου 1973 ο ταξίαρχος 
Δημήτριος Ιωαννίδης, με νέο πρα-
ξικόπημα, εγκαθίδρυσε το δικό του, 
ακόμη σκληρότερο, δικτατορικό 
καθεστώς. Τον Ιούλιο του 1974 ο 
Ιωαννίδης προσπάθησε να ανα-
τρέψει τον πρόεδρο Μακάριο στην 
Κύπρο. Ακολούθησε η τουρκική  
εισβολή στη Μεγαλόνησο, ύστερα 
από την οποία η δικτατορία κατέρ-
ρευσε και οι αρχηγοί των ενόπλων 
δυνάμεων κάλεσαν τον Κων. Καρα-
μανλή να αναλάβει την εξουσία.  
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Οι φοιτητές πρωτοστάτησαν στον α-
ντιδικτατορικό αγώνα. Η μαζική κατά-
ληψη της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, στις 22 Φεβρουα-
ρίου 1973, βρήκε εντυπωσιακή λαϊκή 
ανταπόκριση. Στη φωτογραφία, φοι-

τητές στην ταράτσα της Νομικής δια-
δηλώνουν κατά της δικτατορίας. 
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Το άρμα μάχης λίγο πριν παραβιάσει 
την πύλη του Πολυτεχνείου. Η εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου (14-17 Νο-
εμβρίου 1973), αποκορύφωμα των   

λαϊκών κινητοποιήσεων κατά του δι-
κτατορικού καθεστώτος, και η βίαιη 
καταστολή της αποτέλεσαν σύμβολο 
στον αγώνα για την εδραίωση της δη-
μοκρατίας. Τις πρώτες μεταμεσονύ-
κτιες ώρες της 17ης Νοεμβρίου ένα 
άρμα μάχης γκρέμισε την κεντρική 

πύλη του Πολυτεχνείου και έδωσε το 
σύνθημα για έφοδο στρατιωτικών και 
αστυνομικών δυνάμεων στο εσωτερι-
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κό του. Οι συμπλοκές που ακολούθη-
σαν στον χώρο του ιδρύματος, αλλά 
και στις γύρω περιοχές τις επόμενες 

ώρες και την άλλη ημέρα έγραψαν τον 
αιματηρό επίλογο της εξέγερσης. 

 

Η 21η Απριλίου 1967 - Η εμπειρία 
του Ηλία Ηλιού 

«Του ζήτησα να μου πει για τη σύλ-
ληψή του και την κακομεταχείριση 
που του επιφύλαξαν -αν βέβαια τον 
κακομεταχειρίστηκαν. Είπε ότι δεν νό-
μιζε ότι ήταν σπουδαίο να μιλήσουμε 
για την προσωπική του εμπειρία, όσο 
επώδυνη και αν ήταν. Καθώς όμως 
επέμεινα, μου μίλησε για την πρώτη 
βραδιά της σύλληψής του. Ο ίδιος, μα-
ζί με άλλους 6.000 που συνελήφθησαν 
εκείνη τη νύχτα, κρατήθηκε σε ένα γή-
πεδο. Οι φρουροί τους (λίγοι σε σύ-
γκριση με  τους συλληφθέντες) ήταν 
πολύ νευρικοί και πολύ φοβισμένοι. 
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Φαίνεται, μάλλον, ότι κάποιος από αυ-
τούς έριξε την ιδέα ότι θα βοηθούσε να 
κρατήσουν το πλήθος υπό έλεγχο, αν 
χτυπούσαν κάποιον σημαντικό. Έτσι 
τον "εκακοποίησαν". Τον κακομετα-
χειρίστηκαν αρκετά, προκειμένου να 
ελέγξουν το πλήθος». 

Θεόδωρος Α. Κουλουμπής, ...71 ...74: 
Σημειώσεις ενός πανεπιστημιακού, 
μτφρ. Νικηφόρος Σταματάκης, Πατά-
κης, Αθήνα 2002, σ. 121. 
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Ερωτήσεις 

1. Ποια ήταν η επιρροή της έξαψης 
των πολιτικών παθών στην ελληνι-
κή πολιτική ιστορία από το 1945 
έως το 1967;  

2. Αναφέρετε τους βασικούς άξονες 
της αντίστασης στη δικτατορία.  
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7. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩ-
ΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Η Μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής ανέλαβε την εξουσία 
τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου 
1974 και ξεκίνησε τη διαδικασία 
που αποκλήθηκε «Μεταπολίτευση», 
όρος που περιγράφει τη μετάβαση 
από τη δικτατορία σε ένα σύγχρο-
νο, ευρωπαϊκό δημοκρατικό καθε-
στώς. Το εγχείρημα παρουσίαζε 
μεγάλες δυσκολίες: στο εσωτερικό 
ο στρατός ελεγχόταν σε μεγάλο 
βαθμό από τους νοσταλγούς της 
δικτατορίας, έτοιμους να ανατρέ-
ψουν τη νέα κυβέρνηση. Παράλλη-
λα, στο εξωτερικό, ο Καραμανλής 
έπρεπε να αντιμετωπίσει την τερά-
στια κρίση που είχε προκληθεί από 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο 
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και από τη διατύπωση     τουρκικών 
διεκδικήσεων στον χώρο του Αι-
γαίου και κυρίως στο ζήτημα της 
υφαλοκρηπίδας* (δηλαδή του βυ-
θού της θάλασσας και του υπεδά-
φους του, πέραν των χωρικών υδά-
των). Μάλιστα, μετά τη   δεύτερη 
φάση της τουρκικής εισβολής στην 
Κύπρο, τον Αύγουστο του 1974, ο 
Καραμανλής ανακοίνωσε την απο-
χώρηση της Ελλάδας από το στρα-
τιωτικό σκέλος του NATO. 

Ο Καραμανλής σχημάτισε κυβέρ-
νηση εθνικής ενότητας, με υπουργό 
Εξωτερικών τον κεντρώο ηγέτη 
Γεώργιο Μαύρο, και με ταχύτητα 
προχώρησε στην αποκατάσταση 
της δημοκρατικής ομαλότητας: α-
ποκατέστησε τον πολιτικό έλεγχο 
στον στρατό και στη διοίκηση, νο-
μιμοποίησε το ΚΚΕ και προετοίμα-
σε εκλογές. Σύντομα ιδρύθηκαν νέα 
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κόμματα: το Πανελλήνιο Σοσιαλι-
στικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) υπό τον 

Ανδρέα Παπανδρέου, η Νέα Δημο-
κρατία υπό τον Κωνσταντίνο Κα-

ραμανλή, η Ένωση Κέντρου-Νέες 

Δυνάμεις υπό τον Γεώργιο Μαύρο. 
Οι εκλογές έγιναν στις 17 Νοεμβρί-
ου 1974, ακριβώς στην πρώτη επέ-
τειο της εξέγερσης του Πολυτεχνεί-
ου, και νικήτρια από αυτές εξήλθε η 
Νέα Δημοκρατία. Ακολούθησε, τον 
Δεκέμβριο, δημοψήφισμα για τη 
μορφή του πολιτεύματος, στο ο-
ποίο επικράτησαν οι    υποστηρι-
κτές της αβασίλευτης δημοκρατίας 
και το οποίο επέλυσε, για πρώτη 
φορά με τρόπο οριστικό και μη αμ-
φισβητήσιμο, το πολιτειακό ζήτη-
μα*, που είχε προκαλέσει τόσα πά-
θη στην ελληνική ιστορία. Νέο Σύ-
νταγμα εγκρίθηκε από τη Βουλή τον 
Ιούνιο του 1975 και Πρόεδρος της 
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Δημοκρατίας εκλέχτηκε ο Κωνστα-
ντίνος Τσάτσος. Η επιτυχής, ταχεία 
και αναίμακτη αποκατάσταση της 
δημοκρατίας εντυπωσίασε τη διε-
θνή κοινή γνώμη. Μάλιστα ο διε-
θνής Τύπος αποκάλεσε τη διαδικα-
σία αυτή «ελληνικό θαύμα». 
 

Το πολιτικό κλίμα μετά την πτώση 
της δικτατορίας. Σχόλια και ελπί-
δες που διατυπώνει ο Τύπος. 

● «Η ορκωμοσία πολιτικής Κυβερ-
νήσεως ελπίζεται ότι θα αποτελέση 
απαρχή επανόδου σε συνταγματική 
τάξη, ύστερα από την παρένθεση 
επτάμισι περίπου ετών αποτυχη-
μένων πειραματισμών και παρεκ-
κλίσεων. Και λογίζεται βέβαια 
μόνον σαν απαρχή, γιατί η συνταγ-
ματική τάξη συνδέεται άρρηκτα με 
διενέργεια ελευθέρων εκλογών, αί-
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τημα που δεν έπαυσαν να προβάλ-
λουν οι δημοκρατικά σκεπτόμενοι 
Έλληνες».  
Εφημερίδα Το Βήμα, φύλλο 24ης 
Ιουλίου 1974.  

● «Η διακυβέρνηση της χώρας ανε-
τέθη στους πολιτικούς, εκλήθη ο 
Καραμανλής, ήλθε, ωρκίσθηκε 
πρωθυπουργός και ανέλαβε την ε-
ξουσία. Μαζί με την αλλαγή και τον 
Καραμανλή ήλθε ο άνεμος της δη-
μοκρατίας, το χαμόγελο - ο ξέφρε-
νος παλλαϊκός πανηγυρισμός».  
Εφημερίδα Απογευματινή, φύλλο 
24ης Ιουλίου 1974.  

Εφημερίδα Αθηναϊκή, φύλλο 24ης 
Ιουλίου 1974.  

Διάγγελμα του πρωθυπουργού Κ. 
Καραμανλή στις 25 Ιουλίου 1974, 
αμέσως μετά την ορκωμοσία του 
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πρώτου κλιμακίου της κυβέρνη-
σης εθνικής ενότητας 

"Ελληνίδες, Έλληνες, 
Αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυ-
βερνήσεως της χώρας υπό συνθή-
κας κρίσιμους και δι' αυτήν και δι' 
ολόκληρον τον Ελληνισμόν. Με 
στηρίζει όμως η πεποίθησις ότι και 
αι μεγαλύτεροι δυσχέρειαι ημπο-
ρούν να αντιμετωπισθούν με την 
επιστράτευσιν όλων των δυνάμεων 
και των αρετών του Έθνους  
Προς τούτο, απευθύνομαι προς ό-
λους σας και ιδιαίτερα προς την νε-
ολαίαν και τας Ενόπλους Δυνάμεις 
της χώρας, με πρωτοβουλία των 
οποίων ήνοιξεν ο δρόμος προς την 
ομαλότητα. Και σας ζητώ να     
εξαρθήτε εις το ύφος των περιστά-
σεων. Η ομόνοια, η σύμπνοια, η 
συναδέλφωσις λαού και στρατού, 
αποτελούν εθνικήν επιταγήν. Είναι 
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επίσης αυτήν την ώραν εθνική επι-
ταγή η σωφροσύνη, η ψυχραιμία, η 
συνειδητοποίηση των ευθυνών.  
Η κυβέρνησις, ο σχηματισμός της 
οποίας ολοκληρώνεται αύριον, έχει 
πρώτον και υπέρτατον χρέος να α-
ντιμετώπιση όλους τους εξωτερι-
κούς κινδύνους που επεσωρεύθη-
σαν από τα πρόσφατα, δραματικά 
γεγονότα. Την ώραν αυτήν η σκέψις 
μου στρέφεται πρωτίστως προς 
την δοκιμαζομένην Μεγαλόνησον, 
της οποίας την ανεξαρτησίαν και 
ακεραιότητα θα προασπίσωμεν δι' 
όλων μας των δυνάμεων με σταθε-
ρότητα και με πίστιν εις τας αρχάς 
του δικαίου και τας παραδόσεις της 
Ιστορίας μας.  
Εις την εθνικήν αυτήν αποστολήν 
θα αφιερώση η κυβέρνησις εις 
πρώτον στάδιον τας δυνάμεις της. 
Διά τούτο δεν έχει ούτε κομματικόν 
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ούτε πολιτικόν χαρακτήρα. Έχει 
χαρακτήρα σαφώς εθνικόν. Όταν, 
συν Θεώ -και θέλω να ελπίζω συ-
ντομότατα- θα έχει αντιμετωπισθεί 
το εθνικόν θέμα, που συνταράσσει 
ολόκληρον τον Ελληνισμόν, η κυ-
βέρνησις, ενισχυομένη με τας νέας 
δυνάμεις, θα ασχοληθή με τα πιε-
στικώτερα προβλήματα του τόπου. 
Και το κυριώτερον εξ αυτών είναι η 
ταχεία χάραξις της διαδικασίας που 
θα οδηγήση στην θεμελίωσιν μιας 
πραγματικής και προοδευτικής δη-
μοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας 
θα έχουν θέσιν όλοι οι Έλληνες.  

Εις την ζωήν όλων των Εθνών     
υπάρχουν στιγμαί που επιβάλλουν 
έξαρσιν ηθικήν και εθνικήν. Είναι αι 
στιγμαί εκείναι κατά τας οποίας έ-
νας λαός, απογοητευμένος από το 
πρόσφατον και απώτερον παρελ-
θόν, αναζητεί με αγωνίαν τον δρό-
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μον του. Και τας στιγμάς αυτάς α-
κριβώς ζη σήμερον η χώρα μας. 
Το στάδιον που μεσολαβεί μεταξύ 
της δικτατορίας και της πλήρους 
αποκαταστάσεως της δημοκρατίας 
είναι πάντοτε κρίσιμον. Για να αξι-
οποιηθεί ωφέλιμα, χρειάζεται πολι-
τική ωριμότης. Είμαι βέβαιος ότι οι 
Έλληνες και αι Ελληνίδες, μετά την 
οδυνηρήν δοκιμασίαν των τελευ-
ταίων ετών, θα αποδείξουν ότι κα-
τέχουν την βασικήν αυτήν πολιτι-
κήν αρετήν. Και ότι θα την ασκή-
σουν κατά τρόπον ώστε να διανοί-
γει, αποφασιστικά πλέον, ο δρόμος 
για την ελευθερίαν, την δημοκρατί-
αν και την ευημερίαν του Έθνους».  
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Το Σύνταγμα της Ελλάδας, 
1975/1986/2001 

«Μέρος Πρώτο Βασικές Διατάξεις  
Τμήμα Α'  
Μορφή Πολιτεύματος 

Άρθρο 1 Άρθρο 2 

1.Το πολίτευμα 
της Ελλάδας εί-
ναι Προεδρευό-
μενη Κοινοβου-
λευτική Δημο 

κρατία 

2.Θεμέλιο του 
πολιτεύματος εί-
ναι η λαϊκή κυρι-
αρχία.  

3.Όλες οι εξουσί-
ες πηγάζουν από 
τον Λαό, υπάρ-
χουν υπέρ αυτού 

1.Ο σεβασμός και 
η προστασία της 
αξίας του ανθρώ-
που αποτελούν 
την πρωταρχική 
υποχρέωση της 
Πολιτείας.  

2.Η Ελλάδα, ακο-
λουθώντας τους 
γενικά αναγνωρι-
σμένους κανόνες 
του διεθνούς δι-
καίου, επιδιώκει 
την εμπέδωση της 
ειρήνης, της δι-
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και του Έθνους 
και ασκούνται 
όπως ορίζει το 
Σύνταγμα.  

καιοσύνης, καθώς 
και την ανάπτυξη 
των φιλικών σχέ-
σεων μεταξύ των 
λαών και των 
κρατών».  

 

 

Η Ελλάδα στην Ευρώπη. Η Νέα 
Δημοκρατία επικράτησε και πάλι 
στις εκλογές του 1977. Το 1980 ο 
Καραμανλής εκλέχτηκε Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Την ηγεσία της 
Νέας Δημοκρατίας και τη θέση του 
πρωθυπουργού ανέλαβε ο Γεώργι-
ος Ράλλης. Στα χρόνια αυτά η Ελ-
λάδα ανέπτυξε επίσης μια πολυ-
διάστατη εξωτερική πολιτική: καλ-
λιέργησε τις σχέσεις της με τους 
Άραβες και τον σοβιετικό συνα-
σπισμό (ο Καραμανλής επισκέφτη-
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κε τη Μόσχα και το Πεκίνο το 1979), 
ανέλαβε πρωτοβουλία για θεσμοθέ-
τηση πολυμερούς βαλκανικής συ-
νεργασίας, αντιμετώπισε το πρό-
βλημα των τουρκικών διεκδικήσε-
ων στο Αιγαίο (μάλιστα οι δύο χώ-
ρες έφθασαν στα πρόθυρα του πο-
λέμου το καλοκαίρι του 1976), δια-
μόρφωσε μια πιο ισόρροπη σχέση 
με τις ΗΠΑ. Η χώρα επανήλθε στο 
στρατιωτικό σκέλος του NATO το 
1980. 

Ωστόσο, η σημαντικότερη πρωτο-
βουλία αφορούσε την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ ως πλήρους μέ-
λους. Οι στόχοι της χώρας αφο-
ρούσαν κυρίως το πολιτικό πεδίο: 
την οργανική ένταξη σε μια μεγάλη 
διεθνή συσσωμάτωση, την εξισορ-
ρόπηση των διεθνών σχέσεων της 
χώρας, αλλά και την εδραίωση του 
νεαρού δημοκρατικού πολιτεύ-
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ματος μέσω της συμμετοχής σε μια 
Κοινότητα δημοκρατικών κρατών. 
Παράλληλα, στο οικονομικό πεδίο, 
με την ένταξη στην ΕΟΚ επιδιωκό-
ταν ο αποτελεσματικότερος εκσυγ-
χρονισμός της ελληνικής οικονομί-
ας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι 
διαπραγματεύσεις διήρκεσαν από 
το 1976 έως τον Δεκέμβριο του 
1978. Την ελληνική ένταξη υποστή-

ριξαν ο Γάλλος πρόεδρος Βαλερύ 
Ζισκάρ ντ' Εσταίν και ο Δυτικογερ-

μανός καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ. 
Η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελ-
λάδας στην ΕΟΚ υπογράφηκε στο 
Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα, στις 
28 Μαΐου 1979. Η Ελλάδα έγινε 
πλήρες μέλος της Κοινότητας την 
1η Ιανουαρίου 1981. 
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Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Κα-
ραμανλής υπογράφει, στο Ζάππειο 
Μέγαρο, την Πράξη Προσχώρησης 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, πλαισι-
ωμένος από τους Γ. Ράλλη, υπουργό 
Εξωτερικών, και Γ. Κοντογεώργη, υ-
πουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου, αρμό-

διο για τις σχέσεις με τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες (28 Μαίου 19/91. Την 1η 
Ιανουαρίου 1981 η Ελλάδα έγινε επί-
σημα το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητας. 
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Απόσπασμα από την αγόρευση 
του πρωθυπουργού Ανδρέα Πα-
πανδρέου στη Βουλή σχετικά με 
την αναγνώριση της Εθνικής     
Αντίστασης (Αύγουστος 1982) 

«Ήλθε τώρα η ώρα, δίπλα στους 
ήρωες του 1821, να τοποθετήσουμε 
στην εθνική μας μνήμη ενωμένους 
αυτούς που έπεσαν το 1940-1944: 
τα στρατευμένα παιδιά του λαού, 
που έγραψαν σελίδες δόξας στον 
μεγάλο αμυντικό πόλεμο, πόλεμο 
στον οποίο τελικά οφείλεται η 
πτώση της ναζιστικής δικτατορίας, 
του ναζισμού αυτούς επίσης που 
συνέχισαν τον αγώνα στα βουνά 
και στις πόλεις, φτιάχνοντας ένα 
μαζικό λαϊκό κίνημα με πολυβόλα 
και συλλαλητήρια με περιφρόνηση 
προς τον θάνατο, με πάθος για τη 
λευτεριά, με άμετρη αυτοθυσία, 
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άνδρες και γυναίκες στην Πίνδο και 
στη Ρούμελη, στον Γοργοπόταμο, 
στην Αθήνα, στην Κοκκινιά, στο  
Χαϊδάρι, στην Καισαριανή, στα Κα-
λάβρυτα, στο Δίστομο, στις πόλεις, 
στα χωριά, στην Ελλάδα, στη Μέση 
Ανατολή, στα γερμανικά στρατόπε-
δα. 

Δεν είναι μόνο η πολιτική θέληση 
που καθοδηγεί το χρέος μας, δεν 
είναι μόνο η ανάγκη να φανούμε 
συνεπείς προς τις υποσχέσεις μας, 
είναι κυρίως η ηθική επιταγή να 
αποδώσουμε στον Ελληνικό Λαό 
ένα μεγάλο ακόμα σύμβολο θυσιών 
και αγώνων που του ανήκει, ένα 
σύμβολο εθνικής ενότητας απαραί-
τητης, όσο ποτέ άλλοτε, για έναν 
Λαό που αγωνίζεται να κατοχυρώ-
σει την εθνική του ανεξαρτησία και 
να περιφρουρήσει την εδαφική του 
ακεραιότητα». 
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Στις εκλογές του 1981 και του 1985 
επικράτησε το ΠΑΣΟΚ υπό την η-

γεσία του Ανδρέα Παπανδρέου. Η 
νέα κυβέρνηση επικέντρωσε τις 
προσπάθειές της σε ζητήματα κοι-
νωνικά, όπως στη μεταρρύθμιση 
του Οικογενειακού Δικαίου που ε-
πέφερε την εξίσωση και νομικά των 
δύο φύλων, στη δημιουργία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην 
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστα-
σης και στην αναδιανομή του εθνι-
κού εισοδήματος. Η επέκταση των 
δημόσιων δαπανών αντιμετωπί-
στηκε με το πρόγραμμα σταθερο-
ποίησης της οικονομίας, που ε-
φάρμοσε ο υπουργός Εθνικής Οι-
κονομίας (μετέπειτα πρωθυπουρ-

γός) Κωνσταντίνος Σημίτης. Στο 
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής οι 
κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπαν-
δρέου διατήρησαν τη χώρα στον 
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δυτικό κόσμο, υποστηρίζοντας πά-
ντως τη μείωση του ψυχροπολεμι-
κού ανταγωνισμού, τον πυρηνικό 
αφοπλισμό και την αναδιανομή των 
πόρων προς όφελος του δοκιμαζό-
μενου Τρίτου Κόσμου. Με αυτόν τον 
τρόπο οι κυβερνήσεις του 1981-
1989 κατέδειξαν τη σταθερότητα της 
ελληνικής δημοκρατίας και τη δια-
μόρφωση, σταδιακά, μιας συναίνε-
σης για τη θέση της Ελ-λάδας στον 
κόσμο. 

Μετά από μια περίοδο κυβερνητι-
κής αστάθειας, το 1989-1990, κυ-
βέρνηση σχημάτισε η Νέα Δημο-

κρατία, με πρωθυπουργό τον Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη. Η κυβέρνη-
ση αυτή υπέγραψε τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ και προσπάθησε να ενι-
σχύσει την οικονομία. Το 1993-1995 
επανήλθε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ 
και ο Ανδρέας                 Παπανδρέ-
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ου, ο οποίος όμως -λόγω των προ-
βλημάτων υγείας που α-
ντιμετώπιζε- στις αρχές του 1996 
αντικαταστάθηκε στην πρωθυ-
πουργία από τον Κ. Σημίτη, που 
παρέμεινε στο αξίωμα αυτό έως τις 
εκλογές του 2004. Το κυριότερο ε-
πίτευγμα αυτής της περιόδου είναι 

η συμμετοχή της χώρας στην Οικο-

νομική και Νομισματική Ένωση 
(ΟΝΕ) της Ευρώπης και η υιοθέτη-
ση του ευρώ, το 2001. 

Η πορεία της Ελλάδας στη μεταπο-
λεμική εποχή ήταν δύσκολη αλλά 
επιτυχημένη. Η χώρα πλέον έχει 
ξεπεράσει τα πολιτικά πάθη και  
τους επώδυνους διχασμούς του 
παρελθόντος, έχει γνωρίσει αξιόλο-
γη οικονομική ανάπτυξη, διαθέτει 
μια εδραιωμένη σύγχρονη δημο-
κρατία και μετέχει δημιουργικά, ως 
πλήρες μέλος, στην Ευρωπαϊκή 

68 / 162 



Ένωση. Επίσης, διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
σταθεροποίησης των Βαλκανίων. 
Τα επιτεύγματα αυτά ωστόσο ήρ-
θαν μετά από μεγάλες προσπάθει-
ες, αγώνες και θυσίες του ελληνικού 
λαού. 

 

 

    

 Ανδρέας Παπανδρέου. 
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 Κωνσταντίνος Σημίτης. 

 

  

Κωνσταντίνος Καραμανλής. 

 

   

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 
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Ερωτήσεις 

1. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί και οικο-
νομικοί στόχοι της ένταξης της Ελ-
λάδας στην ΕΟΚ;  

2. Να αναφέρετε τις ελληνικές κυ-
βερνήσεις από το 1974 έως το 1989 
και να επισημάνετε τη συμβολή κα-
θεμιάς στην ανάπτυξη της σύγχρο-
νης ελληνικής δημοκρατίας.  

3. Να περιγράψετε τις συνθήκες 
υπό τις οποίες έγινε η Μεταπολί-
τευση στην Ελλάδα.  
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8. ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η «Αγγλοκρατία». Η Κύπρος κα-
τοικείται από πληθυσμό, στη συ-
ντριπτική πλειονότητά του, ελληνι-
κό: ήδη μετά τη σύναψη της Συνθή-
κης της Λωζάννης οι Έλληνες Κύ-
πριοι αποτελούσαν το 80% περί-
που του πληθυσμού, ενώ υπήρχε 
και μια ευάριθμη μειονότητα Τούρ-
κων Κυπρίων (18%). Ωστόσο, η 
Μεγαλόνησος γνώρισε μεγάλες πε-
ριπέτειες, ακριβώς λόγω της στρα-
τηγικής της σημασίας στον χώρο 
της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής. Από το 1878, την 
επαύριο του ρωσοτουρκικού πολέ-
μου, οι Οθωμανοί είχαν παραχω-
ρήσει στη Βρετανία τη διοίκηση της 
Κύπρου, για να εξασφαλίσουν βρε-
τανική προστασία έναντι της Ρωσί-
ας. Οι Βρετανοί βρήκαν στην Κύ-
προ ένα ανεπτυγμένο εθνικό κίνημα 
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των Ελλήνων Κυπρίων. Οι τελευ-
ταίοι αρχικά υποδέχτηκαν θετικά τη 
βρετανική κατοχή, την οποία εξέ-
λαβαν ως βήμα για την τελική ένω-
ση της νήσου με την Ελλάδα, στο 
πρότυπο των Επτανήσων, αλλά οι 
ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν. Το 
1914 η Βρετανία προσάρτησε την 
Κύπρο και το 1915 την προσέφερε 
στην Ελλάδα ως αντάλλαγμα για 
την έξοδό της στον πόλεμο- ωστό-
σο, η τότε ουδετερόφιλη ελληνική 
κυβέρνηση δε δέχτηκε την προ-
σφορά. Το 1925 η νήσος έγινε και 
επίσημα αποικία του Βρετανικού 
Στέμματος, αλλά τον Οκτώβριο του 
1931 εκδηλώθηκε μια αυθόρμητη 
εξέγερση των Ελλήνων Κυπρίων, η 
οποία κατεστάλη από τους Βρετα-
νούς. Κατόπιν η Βρετανία επέβαλε 
ένα σκληρό αυταρχικό καθεστώς, 
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που διατηρήθηκε ως τον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο.  

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ανα-
ζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για ένω-
ση, αλλά μετά το 1945 η Βρετανία 
αποφάσισε να κρατήσει την Κύπρο, 
λόγω της στρατηγικής σημασίας 
της. Αυτό προκάλεσε έντονη αγα-
νάκτηση στον ευρύτερο ελληνισμό, 
που αισθάνθηκε προσβεβλημένος 
από τη διατήρηση της νήσου υπό 
αποικιακό καθεστώς - και μάλιστα 
την επαύριο ενός ακόμη κοινού 
αγώνα Ελλήνων και Βρετανών για 
την ελευθερία. Έτσι, το κυπριακό 
ενωτικό κίνημα προσανατολίστηκε 
στη δυναμική διεκδίκηση της ένω-
σης. 

Ο κυπριακός αγώνας. Το 1950 η 
Εκκλησία της Κύπρου οργάνωσε 
δημοψήφισμα, στο οποίο το 95,7% 
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των Ελλήνων Κυπρίων τάχτηκε  
υπέρ της ένωσης. Το ίδιο έτος     
εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
ο χαρισματικός Μακάριος Γ, ο     
οποίος πίεσε την Αθήνα να προ-
σφύγει στον ΟΗΕ με αίτημα την  
άσκηση του δικαιώματος της αυτο-
διάθεσης από τους Κυπρίους. Η 
Βρετανία όμως ενέμεινε στην α-
διάλλακτη θέση της, και μάλιστα το 
καλοκαίρι του 1954 ο υφυπουργός 
Αποικιών, Χένρυ Χόπκινσον, δή-
λωσε ότι η Κύπρος ανήκε στις πε-
ριοχές που «ουδέποτε» θα γίνονταν 
ανεξάρτητες. Το ίδιο έτος η ελληνι-
κή κυβέρνηση του Α. Παπάγου 
προσέφυγε στον ΟΗΕ, χωρίς όμως 
θετικό αποτέλεσμα. 

Την 1η Απριλίου 1955 άρχισε ο κυ-
πριακός ένοπλος αγώνας από την 

ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων 
Αγωνιστών). Ανώτατος πολιτικός 
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ηγέτης του αγώνα ήταν ο Μακάριος. 
Στρατιωτικός ηγέτης ήταν ο κυπρι-
ακής καταγωγής αρχηγός της    

ΕΟΚΑ, συνταγματάρχης Γεώργιος 
Γρίβας, γνωστός με το ψευδώνυμο 
«Διγενής». Το 1955-1959 έχασαν τη 
ζωή τους, πολεμώντας για την ε-
λευθερία, πολλοί νέοι Έλληνες Κύ-

πριοι, όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου 

και ο Κυριάκος Μάτσης (το 1957 

και 1958 αντίστοιχα) ή ο Μιχάλης 
Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρί-
ου (οι πρώτοι που απαγχονίστηκαν 
από τους Βρετανούς το 1956). Ο ί-
διος ο Μακάριος εξορίστηκε από 
τους Βρετανούς στις  Σεϋχέλλες τον 
Μάρτιο του 1956. Η Τουρκία, από 
την πλευρά της, διεκδίκησε τη διχο-
τόμηση της νήσου. Τον Φεβρουάριο 
του 1959 η ελληνική κυβέρνηση του 
Κ. Καραμανλή, με υπουργό Εξωτε-
ρικών τον Ευάγγελο Αβέρωφ-
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Τοσίτσα, διαπραγματεύτηκε με την 
Τουρκία τις Συμφωνίες Ζυρίχης και 
Λονδίνου, που δημιουργούσαν ένα 
ανεξάρτητο κυπριακό κράτος, απο-
κλείοντας και την ένωση και τη δι-
χοτόμηση. Η Βρετανία διατήρησε 
δύο στρατιωτικές βάσεις στη νήσο. 
Πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εκλέχτηκε ο Μακάριος. Η ανακήρυ-
ξη της κυπριακής ανεξαρτησίας έγι-
νε τον Αύγουστο του 1960. 
 

Απόσπασμα από το Παγκύπριο 
Υπόμνημα της 26ης Ιουλίου 1895 
προς τη βρετανική κυβέρνηση 

«Από των πρώτων ημερών της επ' 
αγαθαίς επαγγελίαις αγγλικής κα-
τοχής, ο ελληνικός πληθυσμός της 
νήσου εξεδήλωσεν ον απ' αιώνων 
έτρεφε μύχιον πόθον υπέρ της    
εθνικής αυτού αποκαταστάσεως. 
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Τον πόθον τούτον δεν έλειψε να 
δηλώση και εις πάντα τα μετά ταύ-
τα υποβληθέντα υπομνήματα, δια-
κηρύξας, ότι την εκπλήρωσιν δι-
καιώματος τοσούτον νομίμου εδι-
καιούτο να βασίση και επί της εύ-
νοιας του γενναιόφρονος αγγλικού 
έθνους. Και εν τη παρούση περι-
στάσει ο ελληνικός λαός, ο αποτε-
λών τα τέσσαρα πέμπτα του όλου 
πληθυσμού της νήσου, από άκρου 
εις άκρον εξέπεμψε φωνήν ότι έναν 
και μόνον έχει πόθον, την μετά της 
μητρός αυτού Ελλάδος ένωσιν, α-
πόφασιν έχων διά πάντων και αυ-
τών των εσχάτων μέσων ν' αντιστή 
εις πάσαν ετέραν λύσιν του κυπρι-
ακού ζητήματος. Ουδεμίαν δ' έχει 
αμφιβολίαν ο λαός ούτος ότι και η 
Κυβέρνηοις της σεπτής Ανάσσης, η 
εν πλείσταις περιστάσεσι την πρω-
τοβουλίαν λαβούσα υπέρ της απε-
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λευθερώσεως καταδυναστευομέ-
νων λαών, δεν θέλει παραδεχθή 
αλλοίαν του ζητήματος λύσιν. 
Επί τη στερρά ταύτη ελπίδι, και μέ-
χρις εκπληρώσεως των πόθων αυ-
τού, στέργων την αγγλικήν προ-
στασίαν θεωρεί ανυπερθέτως ανα-
γκαίον, όπως και της παρούσης 
αυτού  δεινής καταστάσεως εκζη-
τήση την σύντονον θεραπείαν». 
[Ακολουθούν αιτήματα σχετικά με 
τη διοίκηση της νήσου.]  

Φίλιος Ζαννέτος, Ιστορία της νήσου 
Κύπρου από της αγγλικής κατοχής 
μέχρι σήμερον, Φιλοκαλία, Λάρνα-
κα 1911, ο. 853. 
 

79 / 163 



  

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο 
Γ'. 

Από την ανεξαρτησία στην τουρ-
κική εισβολή. Τον Νοέμβριο του 
1963, λόγω δυσλειτουργιών στο 
κυπριακό πολίτευμα, ο Μακάριος 
πρότεινε τα «Δεκατρία Σημεία» για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος. 
Η Τουρκία απέρριψε την πρόταση 
και λίγο μετά ακολούθησαν τουρ-
κοκυπριακή εξέγερση και διακοι-
νοτικές συγκρούσεις. Το 1964 
στάλθηκε στη νήσο δύναμη του 
ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ειρή-
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νη, ενώ η κυβέρνηση του Γ. Πα-
πανδρέου απέστειλε στην Κύπρο 
μία μεραρχία, για να τη θωρακίσει 
από το ενδεχόμενο τουρκικής ει-
σβολής. Αρχιστράτηγος των ελλη-
νικών δυνάμεων Κύπρου ορίστηκε 
ο Γεώργιος Γρίβας, πρώην αρχη-
γός της ΕΟΚΑ. Ωστόσο, το Κυπρια-
κό δε λύθηκε μέχρι το 1967.  

Η δικτατορία των συνταγματαρχών 
έβλεπε τον Μακάριο, εκλεγμένο και 
λαοφιλή ηγέτη ενός τμήματος του 
ελληνισμού, με μεγάλη καχυποψία. 
Μετά από μία νέα ελληνοτουρκική 
κρίση, στα τέλη του 1967, η δικτα-
τορία απέσυρε την ελληνική μεραρ-
χία από τη νήσο. Πάντως οι δικτά-
τορες φαίνεται ότι ενθάρρυναν τον 
Γρίβα να επιστρέψει στην Κύπρο 
και να οργανώσει ένοπλη προσπά-
θεια ανατροπής του Μακαρίου μέ-
σω της οργάνωσης ΕΟΚΑ Β', το 
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1972-74. Στις 15 Ιουλίου 1974 ο δι-
κτάτορας Ιωαννίδης οργάνωσε 
πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, 
το οποίο όμως έδωσε στην Τουρκία 
το πρόσχημα να εισβάλει παράνο-
μα στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου (ε-
πιχείρηση «Αττίλας»), Στις 14 Αυ-
γούστου 1974 τα  τουρκικά στρα-
τεύματα εξαπέλυσαν δεύτερη ει-
σβολή (επιχείρηση «Αττίλας 2») και 
κατέλαβαν το 38% του νησιού, εκ-
διώκοντας από τις εστίες τους πε-
ρίπου 200.000 Έλληνες Κυπρίους. 
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Απόσπασμα από την ομιλία του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον 
Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης, 
στη Λευκωσία, στις 28 Αυγούστου 
1954 (ο «όρκος της Φανερωμέ-
νης») 

«Στώμεν καλώς. Ουδείς ας ορρω-
δήση. Ουδείς ας προδώση τας αρ-
χάς και τας πεποιθήσεις του. Είμε-
θα Έλληνες και μετά των Ελλήνων 
επιθυμούμεν να ζήσωμεν. Υπό τους 
ιερούς αυτούς θόλους ας δώσωμεν 
τον άγιον όρκον: θα παραμείνωμεν 
πιστοί έως θανάτου εις το εθνικόν 
αίτημα. Άνευ υποχωρήσεων! Άνευ 
παραχωρήσεων! Άνευ συμβιβα-
σμών! Θα περιφρονήσωμεν την  
βίαν και την τυραννίαν. Με θάρρος 
θα υψώσωμεν το ηθικόν παράστη-
μά μας, εν και μόνον επιδιώκοντες, 
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εις εν και μόνον αποβλέποντες: την 
Ένωσιν και μόνον την Ένωσιν». 

Απόσπασμα από το ποίημα του    
Γιάννη Ρίτσου «Αποχαιρετισμός» 
(για τον θάνατο του Γρηγόρη Αυ-
ξεντίου, Μάρτιος 1957) 

«Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώ-
μα μου και το αίμα μου 
- το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη 
Αυξεντίου, 
Ενός φτωχόπαιδου, 29 χρονώ, απ' 
το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το   
επάγγελμα, 
πού μαθε στη Μεγάλη Σχολή του 
Αγώνα τόσα μόνο γράμματα 
όσα να φτιάχνουν τη λέξη ελευθερία 
και που σήμερα, 2 του Μάρτη 1957, 
κάηκε ζωντανός στη σπηλιά της 
Μονής Μαχαιρά 
και σήμερα ακριβώς, 2 του Μάρτη, 
μέρα Σάββατο -μην το ξεχάστε,    
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σύντροφοι-στις 2 η ώρα μετά τα 
μεσάνυχτα, και 3 πρώτα λεπτά, 
γεννήθηκε ο μικρός Γρηγόρης α-
νάμεσα στα ματωμένα γόνατα της 
πλάσης». 

 

Το Κυπριακό μετά την τουρκική 
εισβολή. Οι προκλήσεις για τις    
ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ήταν τεράστιες: χιλιά-
δες πρόσφυγες έπρεπε να αποκα-
τασταθούν και ανέκυπτε κίνδυνος 
για την ίδια την επιβίωση του ελλη-
νισμού στη Μεγαλόνησο. Ωστόσο, 
η Δημοκρατία αντιμετώπισε την κα-
τάσταση με επιτυχία. Από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 η Κύπρος 
γνώρισε ραγδαία οικονομική ανά-
πτυξη, που χαρακτηρίστηκε διε-
θνώς κυπριακό «οικονομικό      
θαύμα». Παράλληλα, παρά το 
πλήγμα του θανάτου του Μακαρίου, 
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το 1977, οι επόμενες κυβερνήσεις 
υπό τους προέδρους Σπύρο Κυ-
πριανού (1977-88), Γιώργο Βασιλεί-
ου (1988-93), Γλαύκο Κληρίδη 
(1993-2003) και Τάσο Παπαδόπου-
λο (2003) έκαναν σημαντικά βήματα 
για την εμβάθυνση της δημοκρα-
τίας.  

Το πρόβλημα όμως της κατοχής δε 
λύθηκε. Παρά την καταδίκη της κα-
τοχής από τον ΟΗΕ και άλλους διε-
θνείς οργανισμούς, η τουρκική   
πλευρά δε συνεισέφερε στην επί-
λυση του Κυπριακού κατά τη διάρ-
κεια διαδοχικών γύρων διακοινοτι-
κών συνομιλιών, ενώ, κατά παρά-
βαση κάθε αρχής του Διεθνούς    
Δικαίου, προχώρησε στον εποικι-
σμό της Κύπρου, μεταφέροντας στη 
νήσο Τούρκους από την Ανατολία. 
Το 1983 ο κατοχικός ηγέτης Ραούφ 
Ντενκτάς, με την αρωγή της Άγκυ-
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ρας, ανακήρυξε παράνομα την «α-
νεξαρτησία» της κατεχόμενης Κύ-
πρου. Το «ψευδοκράτος» δεν έχει 
αναγνωριστεί από κανένα μέλος 
της διεθνούς κοινότητας πλην της 
Τουρκίας.  

Σημαντικές ελπίδες για το μέλλον 
προσφέρει η πλήρης ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Μάιο 
του 2004, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου 
μπορεί να κατοχυρώσει την ασφά-
λεια, την ευημερία και τα δικαιώμα-
τα όλων των πολιτών της, Ελλήνων 
και Τούρκων. Ωστόσο, η παράλλη-
λη προσπάθεια επίλυσης του Κυ-
πριακού μέσω του Σχεδίου Ανάν 
δεν κατέληξε σε επιτυχία, μετά την 
απόρριψη του σχεδίου από τα τρία 
τέταρτα των Ελλήνων Κυπρίων. 
Μέχρι την επίλυσή του πάντως το 
Κυπριακό θα εξακολουθήσει να 
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αποτελεί μια οδυνηρή ανοικτή πλη-
γή για ολόκληρο το ελληνικό έθνος.  

 

Απόσπασμα από βαρυσήμαντη  
ομιλία του Μακαρίου προς τον 
κυπριακό λαό (6 Δεκεμβρίου 
1974) 

«Η επάνοδος μου σημαίνει αποκα-
τάστασιν της συνταγματικής τάξε-
ως, την οποία ανέτρεφεν η χούντα 
και εξεμεταλλεύθη η Τουρκία. Προέ-
βαλεν η Τουρκία διεθνώς το πρό-
σχημα ότι διά της στρατιωτικής ε-
πεμβάσεώς της εις την νήσον επε-
δίωκεν ως μία των Εγγυητριών Δυ-
νάμεων την επαναφοράν της συ-
νταγματικής τάξεως [...] η κατάλη-
φις υπό της Τουρκίας μεγάλου τμή-
ματος του κυπριακού εδάφους, η 
εκρίζωσις χιλιάδων Ελλήνων και η 
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μακρά άλυσος άλλων γεγονότων 
ουδεμίαν έχουν σχέσιν με την απο-
κατάστασιν της συνταγματικής τά-
ξεως. Καταφανώς αποσκοπούν οι 
Τούρκοι εις την δημιουργίαν τετε-
λεσμένων γεγονότων διά της δυνά-
μεως της βίας. Και ενώπιον κατά-
στάσεως τετελεσμένων γεγονότων 
ήδη ευρισκόμεθα. Aλλ' εν ουδεμιά 
περιπτώσει οι Έλληνες Κύπριοι εί-
μεθα διατεθειμένοι να αναγνωρί-
σωμεν και να δεχθώμεν τα διά 
στρατιωτικών επιχειρήσεων τετε-
λεσμένα γεγονότα». 
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Σύζυγοι και μητέρες των αγνοουμέ-
νων της Κύπρου, μετά την τουρκική 

εισβολή στο νησί. Ο αριθμός των    
αγνοουμένων θα φτάσει τελικά τους 

1.619 και η τύχη τους θα μείνει        
αδιευκρίνιστη έως τις μέρες μας. 
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Χάρτης που απεικονίζει την παράνομη 
κατοχή από την Τουρκία του 38% του 

κυπριακού εδάφους. 
 

Ερωτήσεις 

1. Να σκιαγραφήσετε με συντομία 
την προσωπικότητα του Μακαρίου.  

2. Ποια ήταν τα αίτια του κυπριακού 
αγώνα του 1955-1959;  
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