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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Charles de Gaulle ήταν ηγέτης της Γαλλίας τη χρονική περίοδο 1959-69, 

οπότε πραγµατοποιούνταν οι διεργασίες για τη διαµόρφωση της πολιτικής 

φυσιογνωµίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρώπης. Οι εξουσίες 

που του παρείχε το Σύνταγµα της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας ήταν µεγάλες 

και έτσι οι θέσεις του και η στάση του αποτελούσαν την πολιτική έκφραση 

της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή χώρο. 

Ο Πρόεδρος De Gaulle, εξαρχής και έως το τέλος, ήταν υποστηρικτής της 

διαµόρφωσης µιας Ευρώπης Κρατών Εθνών [“Europe des États Nations”] 

και κατηγορηµατικά αντίθετος στη συγκρότηση µιας υπερεθνικής Ευρώπης 

[“Europe supranationale”] που µε επιµονή προωθούσαν ο Jean Monnet, ο 

Robert Schuman, και οι άλλοι Πατέρες της σηµερινής Ευρώπης. 

Δεν πρόκειται απλά και µόνο για διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις ή διαφο-

ρετικές αντιλήψεις, αλλά για βαθύτατα διαφορετικές πολιτικές επιλογές µε 

αντίστοιχες επιπτώσεις στο απώτερο µέλλον των λαών της Ευρώπης.  

Οι Monnet, Schuman, Adenauer, Gasperi, Spaak, από την πρώτη στιγµή 

της σύλληψης της ευρωπαϊκής τους ιδέας, εµφορούνταν από µια υπερεθ-

νική ιδεολογία η οποία, όπως πίστευαν, θα οδηγούσε στη σφυρηλάτηση 

µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, µε επακόλουθο την πλήρη ευρωπαϊκή συµ-

φιλίωση και αµέριστη συνεργασία των λαών της Ευρώπης. Ο απώτερος 

σκοπός τους ήταν η δηµιουργία µιας οµόσπονδης ευρωπαϊκής ένωσης και 

η θέσπιση των Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης [États Unis d’Europe]. 

Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε προωθούσε τις ευρωπαϊκές χώρες 

και ο Winston Churchill, δηλώνοντας όµως εξαρχής τη µη ένταξη της Μ. 

Βρετανίας, αλλά και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Ο De Gaulle ήταν κατηγορηµατικός στο ότι τα έθνη που συγκρότησαν τα 

υπάρχοντα Κράτη της Ευρώπης, µε τις µακραίωνες ιστορικές και πολιτι-
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σµικές ρίζες τους, µε τα εθνικά τους χαρακτηριστικά και τις ιδιοµορφίες 

τους, είναι αδιανόητο να συγχωνευθούν σε ένα υπερεθνικό οµοσπονδιακό 

µόρφωµα, εκχωρώντας σε αυτό τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατά τους. Η 

θέση και πρότασή του συνίστανται στη συγκρότηση µιας συνοµοσπονδίας 

των ευρωπαϊκών κρατών που θα άφηνε άθικτες τις εθνικές ταυτότητες. 

Για να καταστήσει σαφή αυτή τη διαφορά και να κάνει αντιληπτό τον πολι-

τικό λόγο της εναντίωσής του στη συγκρότηση Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

[“Europe Fédérale”], δηλώνει επανειληµµένως στις συνεντεύξεις του και 

στους διαλόγους του µε τα πολυπληθέστατα ακροατήρια δηµοσιογράφων:  

"Pour construire un système fédéral, il faut un fédérateur. Dans cette Eu-

rope, il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas Européen.". 6 

Αυτή ακριβώς η φράση ορίζει το κεντρικό αντικείµενο της µελέτης µας: η 

εµβάθυνση στο πολιτικό νόηµα του όρου “fédérateur”, και η ανάδειξη της 

επίπτωσής του στην πολιτική, αµυντική, οικονοµική, κοινωνική πραγµατι-

κότητα της σηµερινής Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρηµα, αλλά 

θα τολµήσουµε να επιδιώξουµε µια διείσδυση στον προβληµατισµό του.  

Η δοµή της µελέτης θέτει σε παραλληλία αφενός την αντίληψη και πολιτική 

στάση και πρακτική του De Gaulle ως προς το ζήτηµα της Ευρώπης και 

αφετέρου τα πραγµατικά περιστατικά που διαδραµατίστηκαν µετά την απο-

χώρησή του από την πολιτική ζωή και τη ζωή. Έτσι, στην κατάληξη της 

εργασίας θα µας δοθεί η δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών συµπερασµά-

των ως προς εκείνο που οραµατιζόταν και αυτό που ισχύει σήµερα. 

Αυτό που επιδιώκουµε σε αυτή την εργασία δεν είναι να περιγράψουµε το 

πώς έγιναν τα γεγονότα, αλλά γιατί έγιναν, µε ποιον επιδιωκόµενο σκοπό 

και ποια επίπτωση είχαν στην εξέλιξη της Ευρώπης. Επίσης, θέλουµε να 

αναδειχθούν οι επιπτώσεις του πλέγµατος των διεθνών σχέσεων και επι-

διώξεων στην εξέλιξη της Ευρώπης. 
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Οι βιβλιογραφικές πηγές στο συγκεκριµένο ζήτηµα που αποτελεί επίκεν-

τρο της προσπάθειάς µας, δηλαδή των “Federators of Europe”, µε το βαθύ-

τερο και εξελισσόµενο πολιτικό του νόηµα, ίσως δεν είναι άµεσα ευδιάκρι-

τες, αλλά υπάρχουν και δίνονται επακριβώς στη βιβλιογραφία µας. 

Πριν αρχίσω αυτή τη µελέτη, η επίσκεψή µου στην “Fondation Charles de 

Gaulle” στο Παρίσι, ήταν καθοριστική, αφού άλλωστε αυτή προσέφερε το 

κίνητρο για να τολµήσω µια διείσδυση σε αυτό το ζήτηµα. Επίσης, αναζή-

τησα τη γνήσια πηγή αυθεντικών κειµένων των πολιτικών ηγετών που επη-

ρέασαν ή καθόρισαν την πορεία της Ευρώπης, αποσπάσµατα των οποίων 

παρατίθενται στην εργασία. Εντούτοις, νοιώθω την ανάγκη να πω ότι αυτό 

δεν θα συνέβαινε αν δεν µου είχαν δοθεί οι γνώσεις, που διαµόρφωσαν το 

γνωστικό µου υπόβαθρο, από το µαθήµατα που διδάχτηκα στο Μεταπτυ-

χιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Πανεπιστηµίου µου: Κοινές Πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ασφάλεια, Θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων και Πολιτική Οικονοµία Διεθνών Σχέσεων, κ.α. 

Ευχαριστώ τον καθηγητή µου, κ. Παναγιώτη Ήφαιστο, που µε εµπιστεύτη-

κε και δέχτηκε να επιβλέψει την εργασία µου. Άλλωστε, πρωταρχική πηγή 

της µάθησής µου υπήρξαν τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατά του: 

• Διπλωµατία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάµεων, 41 
• Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 40 

αλλά και τα συγγράµµατα που µου υπέδειξε να µελετήσω: 

• Kenneth N. Waltz, Man, the State and War: Α Theoretical Analysis, 43 
• John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. 42 

Ευχαριστώ και όλους τους καθηγητές µου για όσα µου δίδαξαν κατά τη δι-

ετή διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών µου στο Πρόγραµµα Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πειραιά. 

Στέφανος Πνευµατικός 
Ιούνιος 2013 
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(1890-1970) 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

"THE FEDERATORS OF EUROPE" 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ Α: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Charles de Gaulle: 

1. Η αντίληψη του Charles de Gaulle για την Ευρώπη. ................... σ. 11 

2. Η πολιτική πρακτική του Charles de Gaulle  
για την Ευρωπαϊκή προοπτική. .................................................... σ. 16 

3. Η στάση της Γαλλίας ως προς την εισδοχή  
της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ........................... σ. 26 

4. Η στάση της Μ. Βρετανίας ως προς την εισδοχή της  
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ......................................................... σ. 32 

5. Η αντίληψη του Charles de Gaulle για τους 
“fédérateurs” της Ευρώπης. .......................................................... σ. 38 

 
ΜΕΡΟΣ Β: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Charles de Gaulle: 

6. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
µετά τον Charles de Gaulle. ........................................................... σ. 48 

7. Η απόρριψη του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος 
για την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. ..................... σ. 86 

8. Η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών δοµών 
στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. ............................... σ. 96 

 
ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

9. Από την ευρωπαϊκή προοπτική του Charles de Gaulle  
στους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. ..... σ. 116 

10. Οι χαµένες προσδοκίες των λαών της Ευρώπης. ..................... σ. 134 

Βιβλιογραφία. ................................................................................... σ. 156 
 



 10 

 



 11 

1. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

"Du moment que je suis français je suis européen,  

étant donné que nous sommes en Europe, 

et je dirais même que la France a toujours été  

une partie essentielle si non capitale de l’Europe ; 

par conséquent bien sûr je suis européen." 

Charles De Gaulle, 14.12.1965. 11 

 

- Είστε Ευρωπαίος; ρώτησε ο δηµοσιογράφος τον Ντε Γκωλ.  

- Εφόσον είµαι Γάλλος, είµαι Ευρωπαίος, απάντησε εκείνος. 

Ο διάλογος αυτός έγινε κατά τη διάρκεια µιας περίφηµης συνέντευξης τύ-

που στο Παρίσι [14.12.’65]. Παραθέτουµε δυο αποσπάσµατα διαδοχικών 

δηλώσεων του Ντε Γκωλ από τα οποία αναδεικνύεται η αντίληψή του για 

τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών που συγκροτούν την Ευρώπη: 

"Σκοπός είναι η Ευρώπη, µητέρα του σύγχρονου πολιτισµού,  

να εδραιωθεί από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια,  

µέσα στην οµόνοια και µέσα στη συνεργασία,  

µε ζητούµενο την ανάπτυξη των τεράστιων αποθεµάτων της,  

έτσι ώστε να διαδραµατίσει, µαζί µε την Αµερική, την κόρη της,  

το ρόλο που της αναλογεί ως προς την πρόοδο  

των δυο δισεκατοµµυρίων ανθρώπων  

που το έχουν φοβερά ανάγκη." [4.2.’65]. 9 

"Πρέπει να πάρουµε τα πράγµατα όπως είναι. Πώς είναι;  

Έχετε µια χώρα, τη Γαλλία, δεν τίθεται σε συζήτηση, υπάρχει.  

Έχετε µια χώρα, τη Γερµανία, δεν τίθεται σε συζήτηση, υπάρχει. 
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Έχετε µια χώρα την Ιταλία, έχετε µια χώρα το Βέλγιο,  

έχετε µια χώρα την Ολλανδία,  

έχετε µια χώρα το Λουξεµβούργο.  

Και λίγο πιο µακριά, µια χώρα την Αγγλία,  

και έχετε µια χώρα την Ισπανία, κλπ. 

Είναι χώρες, έχουν την ιστορία τους, έχουν τη γλώσσα τους,  

έχουν το δικό τους τρόπο ζωής. Και είναι Γάλλοι, Γερµανοί, 

Ιταλοί, Άγγλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι, Ισπανοί, Λουξεµβούργιοι. 

Και είναι αυτές οι χώρες που πρέπει σταδιακά να συνηθίσουν  

να ζουν µαζί και να δρουν µαζί." [14.12.’65]. 11 

Πριν περάσουµε στην ανάλυση των πολιτικών θέσεων του Ντε Γκωλ για 

την Ευρώπη, κρίνουµε σκόπιµο να δώσουµε κάποια χαρακτηριστικά στοι-

χεία των κοινωνικών και εθνικών δοµών των λαών της. Τα δεδοµένα αυτά 

θα µας βοηθήσουν να αντιληφθούµε τη διαφορά της πολιτικής πρότασης 

για την Ευρώπη των Κρατών-Εθνών που υποστήριζε ο Ντε Γκωλ και της 

υπερεθνικής Ευρώπης στην οποία ήταν αντίθετος. Πάντως και οι δυο αυ-

τές θέσεις είχαν ως ζητούµενο την ισχυροποίηση της ενότητας των συστα-

τικών δυνάµεων της Ευρώπης, προσβλέποντας στην εσωτερική συσπεί-

ρωσή της και στο ρόλο της µέσα στον παγκόσµιο χώρο.   

 
Η µνήµη των λαών και το ευρωπαϊκό συλλογικό υποσυνείδητο. 

Πιστεύουµε ότι το να λες ότι είσαι Ευρωπαίος είναι κατά βάθος κάτι σαν 

αυτό που ο Henri Bergson ονόµαζε: «άµεσο συνειδησιακό δεδοµένο». 24  

Ο Sigmund Freud έλεγε ότι η συµπεριφορά κάθε ανθρώπου στην ώριµη 

ηλικία καθορίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τα γεγονότα που βίωσε στα 

νεανικά του χρόνια, ακόµη και από τότε που δεν είχε φτάσει στο κατώφλι 

της συνειδητής του µνήµης. Αυτό ισχύει σε ατοµικό επίπεδο, αλλά διευρύ-
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νεται σε συλλογικό επίπεδο και εκεί, η εγγραφή στο συλλογικό υποσυνεί-

δητο, έχει ένα όνοµα: Ιστορία. 

Κάθε χώρα της Ευρώπης έχει την ιστορία της. Για παράδειγµα: Πώς θα 

αντιληφθούµε την Ισπανία χωρίς να αναλογιστούµε την επίδραση που δέ-

χτηκε από την ισλαµική κυριαρχία κατά το Μεσαίωνα; Πώς θα αντιλη-

φθούµε την Ελλάδα χωρίς να σκεφτούµε τους τέσσερις αιώνες υποταγής 

της στην οθωµανική αυτοκρατορία; Πώς θα κατανοήσουµε την Ιρλανδία 

χωρίς να θυµηθούµε τον Cromwell; Πώς θα κατανοήσουµε τη Ρωσία αν 

ξεχάσουµε το ότι για πολλούς αιώνες την είχαν κατακτήσει οι Μογγόλοι; 

Όλα αυτά τα στοιχεία του παρελθόντος είναι καταγεγραµµένα σε ένα συλ-

λογικό υποσυνείδητο: στη µνήµη των λαών. 24  

Ποια όµως είναι η κοινή συλλογική µνήµη των λαών της Ευρώπης; Ποια 

είναι η Ιστορία της; Όταν αναφερόµαστε στην Ευρώπη, υποσυνείδητα επι-

καλούµαστε το παρελθόν της, το οποίο αποκτά ισχυρό αντίκρισµα όταν 

βρισκόµαστε εκτός του γεωγραφικού της χώρου. Μήπως όµως δεν είναι 

απλά ο γεωγραφικός χώρος που οδηγεί σε αυτό το φαινόµενο, αλλά πρό-

κειται για µια ευρωπαϊκή πολιτισµική συνοχή;  

Όταν µιλάµε για Πολιτισµό έρχονται στη σκέψη µας τα Γράµµατα, οι Επι-

στήµες, οι Τέχνες. Όµως το βαθύτερο νόηµά του βρίσκεται στις κοινωνικές 

και πολιτικές δοµές, τις ιδέες που ζωογονούν τη συλλογική µας ύπαρξη, το 

σύνολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη συλλογική µας παρουσία και 

την πορεία µας στο χρόνο.  

Συνεπώς, για να ερµηνεύσουµε την ευρωπαϊκή πολιτισµική συνοχή δεν 

αρκεί η απλή παράθεση ιστορικών γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στον 

ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο κατά τη διάρκεια των αιώνων, αλλά το τι 

έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ευρωπαίων, το τι έχει 

χαραχθεί στη συλλογική ευρωπαϊκή µνήµη.  
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Πρόκειται για µια πραγµατικότητα ψυχολογική, ανθρώπινη και αναµφισβή-

τητα υπαρκτή. Γιατί αν ο ευρωπαϊκός πολιτισµός δεν ήταν υπαρκτός, ανά-

µεσα σε όλους τους άλλους, αυτό θα σήµαινε ανυπαρξία της Ευρώπης. 

Όταν στρέψουµε το βλέµµα µας στο εσωτερικό της Ευρώπης διαπιστώ-

νουµε τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα αλλά και από περιοχή σε 

περιοχή. Παραδόξως, αυτό ακριβώς το στοιχείο που διαφοροποιεί τους 

λαούς, ο Πολιτισµός, είναι δυνατόν να αναδειχθεί ως στέρεη δίοδος επι-

κοινωνίας τους. Μέσα στη ρευστότητα των κοινωνικών, των πολιτικών και 

οικονοµικών δοµών που προκαλούν τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις, η 

συνιστώσα του πολιτισµού µπορεί να αναδειχθεί ως θεµελιακό µέσο ουσι-

αστικής επαφής. 

Η ευρωπαϊκή πολιτισµική συνοχή καθορίζει τη στάση και συµπεριφορά 

των Ευρωπαίων στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Επιπλέον, βρίσκει την έκφρα-

σή της και στην πολιτική στάση τους στο πέρασµα των χρόνων. Για παρά-

δειγµα, στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι καταγεγραµµένο, µε διάφορες εκ-

φάνσεις, το φαινόµενο ενός εργατικού σοσιαλισµού µε ιδεολογική πηγή 

την πάλη των τάξεων. Πράγµατι, κάποια στιγµή της ευρωπαϊκής ιστορίας, 

το προλεταριάτο ξεσηκώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο υψώνοντας το κόκ-

κινο λάβαρο µιας κάποιας µαρξιστικής ιδεολογικής ύφανσης. Αλλά, στην 

Αµερική δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι µεταλλωρύχοι του Ντιτρόιτ είχαν ίδιες 

συνθήκες ζωής και παρόµοια συµφέροντα µε εκείνα των συντρόφων τους 

στη Boulogne-Billancourt ή στο Έσσεν, όµως δεν διανοήθηκαν να δηµι-

ουργήσουν σοσιαλιστικό κόµµα. Έφτιαξαν συνδικάτα, οργάνωσαν µεγάλες 

και σκληρές απεργίες, αλλά δεν ήθελαν να ακούσουν για “σοσιαλισµό”. 24  

Άραγε γιατί; Πολλές ερµηνείες µπορούν να δοθούν, όµως ας αρκεστούµε 

να σηµειώσουµε ότι δεν πρόκειται για φαινόµενο οικονοµικό ή τεχνικό αλ-

λά για γεγονός πολιτισµικό.  
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Το να ανήκεις λοιπόν στην Ευρώπη σηµαίνει ότι ανήκεις σε ένα συγκε-

κριµένο τρόπο αντίληψης, πολιτισµού και ζωής. Και ο Πολιτισµός δεν ζει 

και δεν εξελίσσεται στο κενό αλλά αναπτύσσεται µέσα στις συλλογικές δο-

µές µε τις οποίες αλληλεπιδρά. Αυτό είναι το θεµελιακό ενοποιητικό στοι-

χείο των λαών της Ευρώπης στο οποίο θα µπορούσε να οικοδοµηθεί η 

κοινή ευρωπαϊκή δράση ως προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στο εσωτερικό 

της και ως προς τον ρόλο της στον παγκόσµιο χώρο. Χρειάζεται όµως να 

ληφθούν υπόψη κάποιοι επιπλέον παράγοντες, αυτοί που καθόρισαν την 

πολιτική στάση του Ντε Γκωλ και τις αντιθέσεις του ως προς την επιχει-

ρούµενη ευρωπαϊκή ενοποίηση.  

Ένα µέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης αποδεχόταν τον Ντε Γκωλ ως 

υπερασπιστή της Ευρώπης, όµως ένα άλλο µέρος είχε αποδεχτεί και του 

είχε αποδώσει την εικόνα του αντιευρωπαϊστή που λειτούργησε ανασταλ-

τικά στην επιχειρούµενη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ποια είναι η αλήθεια; 
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2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

 

"Il faut prendre les choses comme elles sont,  

car on fait pas de politique autrement que sur les réalités. 

 Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri  

en disant l’Europe, l’Europe, l’Europe,  

mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien." 

Charles De Gaulle, 14.12.1965. 11 

 

1947: Με τη Συνθήκη της Δουνκέρκης επιχειρείται, από τη Γαλλία και τη 

Μεγάλη Βρετανία, ο πρώτος µεταπολεµικός συνασπισµός µε επιδίωξη την 

αποτροπή οποιασδήποτε στρατιωτικής ανασυγκρότησης της Γερµανίας. 

1948: Με τη Συνθήκη των Βρυξελλών επιχειρείται, από τη Γαλλία, τη Μεγά-

λη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεµβούργο, ο πρώτος ευ-

ρύτερος µεταπολεµικός ευρωπαϊκός συνασπισµός, υπερεθνικής δοµής, µε 

επιδίωξη την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική συνεργασία και σύµπραξη 

στην Άµυνα και Ασφάλεια. Όµως, η ανησυχία Σοβιετικής απειλής στρέφει 

τις χώρες προς τις ΗΠΑ και οδηγεί στην ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949. Το 

1954, η Συνθήκη µετουσιώνεται στην Ένωση Δυτικής Ευρώπης (Western 

European Union: WEU) και εντάσσονται η Ιταλία και η Δ. Γερµανία. 

1950: Με το Σχέδιο του Γάλλου Πρωθυπουργού René Pleven επιχειρείται 

η ίδρυση της Κοινότητας Ευρωπαϊκής Άµυνας (EDC: European Defence 

Community:), µε σκοπό τη συγκρότηση ευρωπαϊκού υπερεθνικού στρατού 

υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ κατόπιν απαίτησης των ΗΠΑ. Το 1954, η Δ. 

Γερµανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο επικυρώνουν τη 

συµφωνία, η οποία όµως απορρίπτεται από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση 

παρά την επίµονη προσπάθεια του Jean Monnet.  
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1951: Με τη Συνθήκη των Παρισίων ιδρύεται, από τη Γαλλία, την Ιταλία, το 

Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεµβούργο και τη Δ. Γερµανία, η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα (CECA). Πρόκειται για το πρώτο βήµα προς 

την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση υπερεθνικού χαρακτήρα, µε εµπνευστές τον 

Robert Schuman (1886-1963) και τον Jean Monnet (1888-1979) που είπε: 

“Σκοπός δεν είναι να συνασπιστούν κράτη αλλά να συνενωθούν λαοί.”. 22 

1957: Με τη Συνθήκη της Ρώµης ακολούθησε το επόµενο βήµα προς την 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση υπερεθνικού χαρακτήρα που πραγµατώθηκε από 

τις 6 χώρες µε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (CEE) 

και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (CEEA). Σκοπός ήταν 

η διαµόρφωση και ισχυροποίηση των προϋποθέσεων ανάπτυξης της οι-

κονοµικής συνεργασίας αναδεικνύοντας την ύπαρξη κοινών συµφερόντων 

µε ζητούµενο την ευηµερία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι 

εκπρόσωποι των χωρών που υπέγραψαν αυτή τη συνθήκη ήταν:  

• Για το Βέλγιο: Paul-Henri Spaak και J. Ch. Snoy, d'Oppuers. 

• Για τη Γερµανία: Konrad Adenauer και Walter Hallstein. 

• Για τη Γαλλία: Christian Pineau και Maurice Faure. 

• Για την Ιταλία: Antonio Segni και Gaetano Martino. 

• Για το Λουξεµβούργο: Joseph Bech και Lambert Schaus. 

• Για την Ολλανδία: Joseph Luns και J. Linthorst Homan. 

Η ηµεροµηνία της 9.5.1950, οπότε έγινε η διακήρυξη του Schuman για την 

ίδρυση τη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θεωρείται γενέθλια ηµέρα της Ευρω-

παϊκής Ενοποίησης.  

Ένα χρόνο αργότερα εισέρχεται στην πολιτική σκηνή ο Ντε Γκωλ και ιδρύει 

την 5η Γαλλική Δηµοκρατία. 
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Η στάση του Ντε Γκωλ ως προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. 

Ο Ντε Γκωλ ήταν προσηλωµένος σε µια συγκεκριµένη ιδέα για την Ευρώπη. 

Οραµατίζεται µια Ευρώπη κυρίαρχων Κρατών απορρίπτοντας την εκχώ-

ρηση των εθνικών δικαιωµάτων σε µια υπερεθνική ευρωπαϊκή δοµή. Την 

Ευρώπη την αντιλαµβάνεται ως πολιτικό χώρο αλληλοϋποστήριξης και 

αλληλεγγύης, όπου καµία χώρα της δεν εκχωρεί την εθνική της ταυτότητα, 

ούτε τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώµατα. Οραµατίζεται µια µελλοντική 

πορεία των ευρωπαϊκών εθνών σε µια ειρηνική και ευηµερούσα Ευρώπη, 

ενωµένη απέναντι στα διεθνή διακυβεύµατα του παρόντος και αφήνοντας 

πίσω τους δραµατικούς πολέµους του παρελθόντος. Από πολύ νωρίς είχε 

δηλώσει ξεκάθαρα την αντίληψή και παρέµεινε αµετακίνητος µέχρι τέλους: 

"Για να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε ισχύουσες λύσεις πρέπει να λά-

βουµε υπόψη µας την πραγµατικότητα. Η πολιτική είναι η τέχνη της πραγ-

µατικότητας. Η πραγµατικότητα είναι ότι η σηµερινή Ευρώπη συγκροτείται 

από έθνη και πρέπει να την οργανώσουµε ξεκινώντας από αυτά τα έθνη 

και αν χρειαστεί να την υπερασπιστούµε." [23.2.’53]. 2 

Επιπλέον, είχε δώσει το στίγµα της θεσµικής δοµής της Ευρώπης: 

"Πρέπει να οικοδοµήσουµε µία Συνοµοσπονδία, δηλαδή έναν κοινό οργα-

νισµό των διαφόρων κρατών που, χωρίς να χαθεί το σώµα τους, η ψυχή 

τους, η µορφή τους, θα εκχωρήσουν ένα µέρος της κυριαρχίας τους ως 

προς την στρατηγική, την οικονοµία, την κουλτούρα. Αλλά σ’αυτή τη Συνο-

µοσπονδία, πρέπει να δώσουµε λαϊκή και δηµοκρατική βάση. Στους λαούς 

εναπόκειται να τη δηµιουργήσουν. Ακόµα, πρέπει οι λαοί να ερωτηθούν. 

Το πρώτο στάδιο πρέπει να είναι ένα ευρύ δηµοψήφισµα, οργανωµένο ταυ-

τόχρονα σε όλες τις ενδιαφερόµενες χώρες." [23.2.’53]. 2 

"Η γνώµη µου είναι ότι οι συνοµοσπονδιακοί θεσµοί πρέπει να περιέχουν: 

το Συµβούλιο των Πρωθυπουργών, ένα Κοινοβούλιο που θα συγκροτηθεί 
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µε καθολική ψήφο και ένας θεσµός που θα εκπροσωπεί τις περιφερειακές 

οικονοµικές, πνευµατικές, ηθικές πραγµατικότητες των συµµετεχόντων χω-

ρών. Τέλος, ένα Δικαστήριο µε πάγια µέλη επιλεγµένα µεταξύ δικαστών 

των συµµετεχόντων χωρών. Έτσι, οι θεσµοί αυτοί θα συµβιώσουν σε οµαλή 

συνεργασία και θα οργανώσουν τους λαούς της Ευρώπης. Ο χρόνος και 

τα γεγονότα θα αναλάβουν να κάνουν το υπόλοιπο έργο. Πιστεύω ότι θα το 

κάνουν γιατί, εκτός καταστροφής, πορευόµενοι προς την ενότητα της Ευρώ-

πης, βαδίζουµε προς το νόηµα της Ιστορίας’’.  [23.2.’53]. 2  

Ο Ντε Γκωλ, µε την ίδρυση της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας to ‘58, εκλέγεται 

µε καθολική ψηφοφορία Πρόεδρος και αναλαµβάνει τα καθήκοντά του στις 

8.1.’59. Η στάση της Γαλλίας ως προς την προοπτική της Ευρώπης χαρα-

κτηρίζεται πλέον από τις πολιτικές θέσεις και επιλογές του Προέδρου της. 

Λίγο µετά την ανάληψη των καθηκόντων του έρχεται σε συνεννόηση µε 

τον Καγκελάριο της Δ. Γερµανίας Konrad Adenauer, µε επιδίωξη την πολι-

τική µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας που είχε ιδρυθεί 

µε τη Συνθήκη της Ρώµης.  

Το πολιτικό έναυσµα για την ανάπτυξη µιας τέτοιας πρωτοβουλίας προ-

σφέρθηκε στον Ντε Γκωλ από την παταγώδη αποτυχία της συνάντησης 

των «4 µεγάλων», τον Μάιο του 1960 στο Παρίσι, για τον αφοπλισµό και 

το ζήτηµα του Βερολίνου, όπου ο Σοβιετικός ηγέτης Nikita Khroutchtchev, 

κατηγορώντας τον Αµερικανό ηγέτη Dwight Eisenhower για υπόθεση κα-

τασκοπίας, εγκατέλειψε τη σύσκεψη πριν καν αυτή αρχίσει.  

Οι ηγέτες των 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µετά 

από διαδοχικές συναντήσεις, συγκρότησαν Επιτροπή εκπροσώπων τους, 

υπό την προεδρία του Γάλλου πρεσβευτή Christian Fouchet, µε εντολή τη 

σύνταξη Σχεδίου διακρατικής σύµπραξης που θα προσέδιδε «θεσµικό χα-

ρακτήρα στην ένωση των λαών τους», (Βόννη, 18.7.’61), και, όπως είπε ο 
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Ντε Γκωλ, θα ήταν «πιο κάτω από µια οµοσπονδία και πιο πάνω από µια 

συµµαχία.». 

Το 1ο Σχέδιο Fouchet παρουσιάστηκε στις 2.11.’61, έχοντας ως βάση την 

εγκαθίδρυση µιας Ένωσης θεµελιωµένης στο: 

«Σεβασµό της προσωπικότητας των λαών και των Κρατών Μελών». 

Ο σκοπός αυτού του Σχεδίου ορίστηκε ως εξής: 

• Την επίτευξη κοινής εξωτερικής πολιτικής ως προς τα ζητήµατα που 

παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα Κράτη µέλη. 

• Την διασφάλιση, µε στενή συνεργασία µεταξύ των Κρατών µελών στον 

τοµέα της επιστήµης και της κουλτούρας, της ανάδειξης της κοινής 

κληρονοµιάς και τη διαφύλαξη των αξιών που αποδίδουν τιµή στον 

πολιτισµό τους. 

• Την συµβολή, κατ’αυτό τον τρόπο µέσα στα Κράτη µέλη, στην υπε-

ράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, των Θεµελιωδών Ελευθερι-

ών και της Δηµοκρατίας. 

• Την ισχυροποίηση, σε συνεργασία µε τα άλλα ελεύθερα έθνη, της ασ-

φάλειας των Κρατών µελών ενάντια κάθε βιαιότητας χάρη στην υιοθέ-

τηση µιας κοινής αµυντικής πολιτικής.  

Το Σχέδιο προέβλεπε το σχηµατισµό των εξής θεσµικών οργάνων: 

• Συµβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. 

• Επιτροπές Υπουργών: Εξωτερικών, Άµυνας, Παιδείας. 

• Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συµβουλευτική Συνέλευση.   

• Πολιτική Επιτροπή συγκροτηµένη από Διπλωµάτες. 

Πίσω από τους γενικούς όρους του Σχεδίου διαφαινόταν η γκωλική αντί-

ληψη της «Ευρώπης των Εθνών», εγείροντας έτσι ερωτηµατικά και ανη-

συχίες στους υπέρµαχους µιας «Υπερεθνικής Ευρώπης».  
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Επιπλέον, οι στενοί σύµµαχοι των ΗΠΑ, γνωρίζοντας τις γκωλικές αντιρ-

ρήσεις προς την Ατλαντική Συµµαχία, έθεσαν θέµα ως προς την διαφαινό-

µενη ανεξάρτητη αµυντική πολιτική της Ένωσης σε σχέση µε το ΝΑΤΟ. 

Πρωτεργάτες της αντίθεσης προς το Σχέδιο Fouchet ήταν το Βέλγιο και η 

Ολλανδία. 

Το 2ο Σχέδιο Fouchet παρουσιάζεται στις 18.1.’62 και αυτή τη φορά δεν 

περιλαµβάνει ζητήµατα που θα ήταν ικανά να εγείρουν υποψίες αµφισβή-

τησης του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, παρέχεται οικονοµική ισχύς στην Ένωση, που 

αρχικά ανήκε αποκλειστικά στα Κράτη, και προβλέπεται θεσµοθέτηση Δι-

αρκούς Γραµµατείας υπερεθνικού χαρακτήρα, ώστε να καµφθούν οι αντιρ-

ρήσεις των υποστηρικτών του σουπρανατιοναλισµού. Όµως, δεν εξαλεί-

φονται οι βασικές αρχές που προσδίδουν κυρίαρχο ρόλο στα Κράτη Μέλη. 

Το Βέλγιο και η Ολλανδία δεν ικανοποιούνται και επιπρόσθετα θέτουν 

ζήτηµα εισδοχής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση. Ο 

Christian Fouchet αντικαθίσταται στην προεδρία της Επιτροπής από τον 

Emilio Cattani, Γενικό Γραµµατέα Εξωτερικών της Ιταλίας. Η Γαλλία, αντι-

τιθέµενη στον υπερεθνικό χαρακτήρα της Ένωσης, παραµένει σταθερή στη 

θέση της ως προς τον κυρίαρχο ρόλο των Κρατών. Ο Ντε Γκωλ διαγράφει 

τη φράση που δήλωνε ότι η αναδιοργάνωση των θεσµών θα γινόταν «µε 

σεβασµό στις προβλεπόµενες δοµές από τις συνθήκες των Παρισίων και 

της Ρώµης που ίδρυσαν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες» και επιµένει σε απε-

ξαρτοποίηση από τις κατευθυντήριες γραµµές του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, δεν 

αποδέχεται το δίληµµα που έθεσε το Βέλγιο µε τον Paul-Henri Spaak:  

«Αν δεν θέλετε την Ολοκλήρωση τότε πρέπει να δεχτείτε τη Μεγάλη Βρετα-

νία και αν δεν θέλετε τη Μεγάλη Βρετανία τότε πρέπει να δεχτείτε την Ολο-

κλήρωση. Πρέπει ή το ένα ή το άλλο. Δεν µπορούµε να βρεθούµε χωρίς 

Ολοκλήρωση, ούτε χωρίς Μεγάλη Βρετανία.».  
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O Spaak, σε όλη την πολιτική του πορεία υπερασπίστηκε την Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση και την ανεξάρτητη υπερεθνική λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Κατά την εναντίωσή του στο Σχέδιο Fouchet δηλώνει:  

«Η αυριανή Ευρώπη πρέπει να είναι µια υπερεθνική Ευρώπη.». 

Στις 17.3.1962, οι Υπουργοί Εξωτερικών των 6 χωρών, στη συνάντησή 

τους στο Λουξεµβούργο, δηλώνουν αδυναµία επίτευξης συµφωνίας ως 

προς το ρόλο των ευρωπαϊκών θεσµών, ως προς το ζήτηµα του ΝΑΤΟ 

και ως προς την υποψηφιότητα της Μεγάλης Βρετανίας.  

Οι ιδεολογικοί αντίπαλοι του Ντε Γκωλ ανέµεναν την πτώση του από την 

προεδρία της Γαλλικής Δηµοκρατίας εξαιτίας του ζητήµατος της Αλγερίας. 

Εκείνος κλείνει αυτό το θέµα µε τη Συµφωνία Evian στις 18.3.’62 και αµέ-

σως µετά, στις 15.5.’62, σφραγίζει επίσηµα τη λήξη των συνοµιλιών για το 

Σχέδιο Fouchet των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την ίδια µέρα στο Παρίσι, κατηγο-

ρεί τη Βρετανία και τις ΗΠΑ για το παιχνίδι που επιχείρησαν να στήσουν 

και καταδικάζει αυτούς που µε τις τακτικές τους επεδίωκαν τη συγκρότηση 

υπερεθνικής Ευρώπης (Europe supranationale) στην οποία θα υποτάσσο-

νταν τα Κράτη-Έθνη. Υποστηρίζει κατηγορηµατικά την ιδέα της ανεξάρτη-

της Ευρωπαϊκής Ευρώπης (Europe Européenne). 6 

Ο Ντε Γκωλ ήξερε πλέον ότι η µόνη εφικτή πραγµατικότητα στην οποία θα 

µπορούσε να βασιστεί η ευρωπαϊκή προοπτική του βρισκόταν στο δίπολο 

Παρισίων και Βόννης. Άλλωστε, πάντα πίστευε ότι η οικοδόµηση µιας ευ-

ρωπαϊκής πολιτικής δοµής ήταν αλληλένδετη µε τη Γερµανία:  

" Το µόνο νοητό σχήµα για να µην επανέλθουν τα ευρωπαϊκά κράτη στους 

δαίµονες του παρελθόντος ήταν να δηµιουργηθεί µια πανευρωπαϊκή δοµή 

στην οποία θα είναι πλήρως ενσωµατωµένη η Γερµανία.". 
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"Το αν η Ευρώπη θα γίνει ή όχι πραγµατικότητα εξαρτάται από τη συµφιλί-

ωση ή όχι της Γαλλίας και της Γερµανίας. Στη βάση αυτή θα οικοδοµηθεί η 

ένωση της Ευρώπης. Είναι η Ευρώπη σας.», είπε απευθυνόµενος στη 

Γερµανική νεολαία κατά τη µεγαλειώδη υποδοχή που του επιφύλαξαν όταν 

επισκέφθηκε τη Γερµανία στις 9.9.’62.". 7 

Ο Ντε Γκωλ προτείνει στον Αντενάουερ τη σύναψη µιας Συνθήκης Φιλίας 

και Συνεργασίας µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας, η οποία προέβλεπε την 

ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τοµείς του εξοπλισµού, του πολιτισµού, 

των διπλωµατικών σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής. Στο περιεχόµενό 

της αντανακλούσε το πνεύµα του Σχεδίου Fouchet και στη διµερή αυτή 

σύµπραξη θα µπορούσαν να ενταχθούν και άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Άλλωστε, για τον Ντε Γκωλ η Γερµανία ήταν αδιαχώριστη από την ευρω-

παϊκή του θέληση για την οικοδόµηση της Ευρώπης.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη στενή εξάρτηση της Δ. Γερµανίας από τις ΗΠΑ, 

ήταν αναµενόµενο ότι η Συνθήκη αυτή δεν θα µπορούσε να να επικυρω-

θεί χωρίς την αµερικανική συγκατάθεση. Έτσι, δεν προκάλεσε έκπληξη το 

ότι, κατά την επικύρωσή της, η Γερµανική Βουλή ζήτησε κάποιες ριζικές 

αλλαγές που τελικά κατέληξαν στην ενσωµάτωση ενός προλόγου µε τους 

βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Δ. Γερµανιας, αναφορικά 

προς τη συνεργασία Ευρώπης-ΗΠΑ, της κοινής αµυντικής πολιτικής ως 

προς το ΝΑΤΟ και τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χωρών της Ευρώ-

πης, εννοώντας φυσικά και τη Μεγάλη Βρετανία.  

Η Γαλλογερµανική Συνθήκη υπεγράφη στο Élysée στις 22.1.1963, αλλά οι 

ενσωµατωµένοι περιοριστικοί όροι την αποδυνάµωσαν και στην πράξη το 

µόνο τµήµα που αναπτύχθηκε επιτυχώς ήταν αυτό που αφορούσε στη 

δηµιουργία προϋποθέσεων για µια στενή πολιτιστική και εκπαιδευτική συ-

νεργασία µεταξύ των νέων της Γερµανίας και της Γαλλίας.   
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Η στάση του Ντε Γκωλ ως προς την ανεξαρτησία της Ευρώπης. 

Η Ευρώπη, όπως την αντιλαµβάνεται ο Ντε Γκωλ, οφείλει να είναι καταξι-

ωµένη στον παγκόσµιο χώρο, αρνούµενη οποιαδήποτε µορφή εξωτερικής 

ηγεµονίας. Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο, τα ευρωπαϊκά κράτη εξασφά-

λιζαν την άµυνά τους όντας ενταγµένα στο Βορειατλαντικό Σύµφωνο ή στο 

Σύµφωνο της Βαρσοβίας. Ο µακροπρόθεσµος στόχος του ήταν η διάλυση 

των δύο στρατιωτικών συνασπισµών που εξυπηρετούσαν αντίστοιχα τα 

συµφέροντα ισχύος των δυο υπερδυνάµεων ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Εντούτοις, 

σε αυτό το διπολικό σύστηµα, αναγνώριζε την αναγκαιότητα της Ατλαντι-

κής Συµµαχίας στην οποία ήταν ενταγµένη η Γαλλία και ουδέποτε αµφισ-

βήτησε τις αµοιβαίες υποχρεώσεις που απέρρεαν από το Βορειοατλαντικό 

Σύµφωνο. Ήταν όµως πεπεισµένος ότι οι χώρες της Δ. Ευρώπης λανθασ-

µένα είχαν εκχωρήσει την άµυνά τους ολοκληρωτικά στο ΝΑΤΟ, το οποίο 

λειτουργούσε κάτω από την αµερικανική επικυριαρχία. Μόλις ανέλαβε την 

Προεδρία της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας δήλωσε:  

"Το ουσιώδες για να διαδραµατίσει κάποιος διεθνή ρόλο είναι να υπάρχει 

αφεαυτού, στο δικό του χώρο. Δεν υπάρχει διεθνή πραγµατικότητα που να 

µην είναι πρώτα εθνική πραγµατικότητα." [13.12.’59]. 4 

Διακηρύσσοντας το δικαίωµα και την υποχρέωση των ευρωπαϊκών χωρών 

να έχουν τη δική τους εθνική άµυνα, δηλώνει το ‘61:  

«Είναι απαράδεκτο για µια µεγάλη δύναµη, όπως η Γαλλία, να εκχωρήσει 

την άµυνά της και τη µοίρα της σε ένα άλλο κράτος.». 5  

Αρχικά επιδίωξε τη µεταρρύθµιση της Συµµαχίας αναµένοντας την αλλαγή 

του ευρύτερου συστηµικού πλαισίου των σχέσεων Ανατολής και Δύσης. 

Όταν επεδίωκε τη σύναψη Γαλογερµανικής Συνθήκης φιλίας και συνεργα-

σίας, πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο John Kennedy, που είχε διαδεχτεί τον D. 

Eisenhower το 1961. Ο Kennedy, υλοποιώντας τους στρατιωτικούς σχεδι-
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ασµούς του προκατόχου του, εγκαθιστά πυρηνικούς πυραύλους Jupiter 

στην Ιταλία και Τουρκία που είχαν την ικανότητα να χτυπήσουν την ΕΣΣΔ. 

Λίγο πριν είχε ξεκινήσει η κρίση της Κούβας και η Μόσχα ετοιµαζόταν να 

εγκαταστήσει τους δικούς της πυρηνικούς πυραύλους στην Κούβα.  

Οι ΗΠΑ άρχισαν να προετοιµάζουν το περίφηµο "partnership atlantic" για 

δηµιουργία πολυµερούς νατοϊκής δύναµης, την οποία έβλεπαν ως όχηµα 

για αύξηση της αµερικανικής επιρροής στην Ευρώπη. Η στρατηγική των 

ΗΠΑ προωθούσε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα ισχύος, διαµέ-

σου της Μ. Βρετανίας, άρρηκτα συνδεδεµένου µαζί τους και την έθεσε σε 

εφαρµογή µε την υπογραφή της αµερικανοβρετανικής Συµφωνίας Nassau. 

Η στρατηγική του Ντε Γκωλ προωθούσε τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου 

ευρωπαϊκού πυλώνα βασισµένου στο δίπολο Γαλλίας-Γερµανίας, όµως το 

Σχέδιο Fouchet, µε το οποίο αποσκοπούσε στην αποδυνάµωση της νατοϊ-

κής επιρροής στην Ευρώπη, δεν γίνεται τελικά δεκτό από τους Ευρωπαί-

ους Εταίρους υπό την άσκηση της αµερικανικής επιρροής.  

Ο Ντε Γκωλ εµποδίζει την εισδοχή της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Οι-

κονοµική Κοινότητα, διαµέσου της οποίας, όπως το αντιλαµβανόταν, θα 

περνούσε η αµερικανική εξάρτηση της Ευρώπης. Λίγο αργότερα, αποσύ-

ρει τη Γαλλία από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Άλλωστε, από πολύ 

νωρίς είχε κατηγορηµατικά δηλώσει:  

«To NATO δεν είναι πλέον συµµαχία, είναι υποδούλωση.» [1958]. 
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3. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ  
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
"Il est très possible que l’évolution propre de la Grande Bretagne et 

l'évolution de l'univers portent peu à peu les anglais vers le continent, 

quelque soit le délais que puisse demander l'aboutissement. 

Et pour ma part, c’est ca que je crois volontiers". 

Charles De Gaulle, 14.1.1963 8 

 

Ο Ντε Γκωλ στη συνάντησή του µε τον Winston Churchill στο Marrakech, 

το 1942, είχε δώσει την προοπτική του για την µεταπολεµική Ευρώπη: Μια 

ευρωπαϊκή κοινότητα στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυσσόταν η συνερ-

γασία των ευρωπαϊκών κρατών, συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας. Ο 

Churchill τον διαβεβαίωσε για τη βρετανική συναίνεση σε ένα τέτοιο εγχεί-

ρηµα, στο οποίο όµως, όπως είπε, η Βρετανία θα παρέµενε αµέτοχη. 23 

Πράγµατι, η Βρετανία παρέµεινε αµέτοχη στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης έως τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Η στάση αυτή δεν ήταν πα-

ράδοξη, λαµβάνοντας υπόψη την βρετανική ιδιοσυγκρασία και γεωπολιτι-

κή δοµή και ιστορία της Βρετανίας. Εντούτοις, µε την πάροδο του χρόνου 

οι Βρετανοί έβλεπαν, µε µια κάποια επιθυµία συµµετοχής, την ταχεία οικο-

νοµική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, 

αλλά και, µε µια κάποια ανησυχία, την ενδεχόµενη αποστασιοποίηση της 

χώρας τους από τα οικονοµικά και πολιτικά δρώµενα της Ευρώπης. Δεν 

θα ριψοκινδύνευαν όµως να χάσουν τον ενδιάµεσο συνδετικό ρόλο µεταξύ 

Ευρώπης και Αµερικής που ιστορικά τους ισχυροποιούσε µετά την κατάρ-

ρευση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 
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Στις 31.7.’61, ο Βρετανός πρωθυπουργός Harold Macmillan, έχοντας τη 

συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε επίσηµα την βρετανική πρό-

θεση έναρξης διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της χώρας του στην Ευ-

ρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Προηγουµένως είχε επισκεφθεί στο Λευκό 

Οίκο τον J.F. Kennedy, από τον οποίο έλαβε συναίνεση και ενθάρρυνση. 

Κατόπιν, περιοδεύοντας στις πρωτεύουσες των Κρατών Μελών της Ευρω-

παϊκής Κοινότητας εισέπραξε το ότι ήταν έτοιµες να δεχτούν την ένταξη 

της χώρας του. Μαζί µε τη Μ. Βρετανία καταθέτουν υποψηφιότητα έντα-

ξης η Ιρλανδία, η Δανία και η Νορβηγία. Οι διαπραγµατεύσεις ένταξης 

άρχισαν στις 10.10.’61. 

Ο Ντε Γκωλ κατέστησε σαφές στον Βρετανό πρωθυπουργό, σε δυο διαδο-

χικές συναντήσεις τους, τον Ιούνιο και Δεκέµβριο ’62, ότι για να συναινέσει 

πρέπει να γίνουν δεκτοί κάποιοι όροι που θα διασφάλιζαν την ευρωπαϊκή 

ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων.  

Για να γίνει αντιληπτή η στάση του χρειάζεται να θυµηθούµε ότι ακριβώς 

εκείνη την εποχή είχε απορριφθεί το Σχέδιο Fouchet το οποίο στην ουσία 

επεδίωκε την αποδυνάµωση της επιρροής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Επι-

πλέον, είχε ξεσπάσει η κρίση της Κούβας και είχε υπογραφεί η Συµφωνία 

Nassau στις Μπαχάµες µεταξύ Μ. Βρετανίας και ΗΠΑ. Με τη Συµφωνία 

αυτή οι ΗΠΑ έδωσαν τους πυραύλους Polaris στους Βρετανούς οι οποίοι, 

σε αντιστάθµισµα, αποποιήθηκαν την αυτόνοµη εθνική χρήση πυρηνικού 

οπλισµού χωρίς την αµερικανική συναίνεση. Ο Ντε Γκωλ είχε αρνηθεί τη 

σύµπραξη της Γαλλίας στη Συµφωνία Nassau, αφού ήθελε την Ευρώπη, 

και τη χώρα του, να ασκούν ανεξάρτητη αµυντική πολιτική απέναντι στις 

υπερδυνάµεις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Για τον Ντε Γκωλ, η ένταξη της Βρετανίας, 

ακολουθούµενης από µέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Ανταλλα-

γών EFTA (AELE) που είχε συγκροτηθεί το 1959 από τη Μ. Βρετανία, την 

Αυστρία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, 
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θα κατέληγε σε µια τεράστια ατλαντική κοινότητα εξαρτηµένη και κατευθυ-

νόµενη από τις ΗΠΑ, η οποία τελικά θα απορροφούσε την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Επιπρόσθετα, η βρετανική ένταξη πολύ πιθανό θα µετέβαλε τα 

ισχύοντα δεδοµένα ως προς την κοινή αγροτική πολιτική που ευνοούσε τα 

γαλλικά συµφέροντα και η οποία είχε θεσπιστεί χωρίς να έχει τεθεί ακόµη 

σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αγροτική αυτή πολιτική είχε 

βαρύνουσα σηµασία για τη Γαλλία, σε αντίθεση µε τη Βρετανία η οποία 

βασιζόµενη κυρίως στις εισαγωγές, ήθελε την απελευθέρωση της αγοράς. 

Τέλος, υπήρχε σοβαρό ενδεχόµενο να επηρεαστούν αρνητικά οι γαλλο-

γερµανικές σχέσεις αφού µε τη βρετανική εισδοχή θα χανόταν η υφιστάµε-

νη ισορροπία µεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο 

Ντε Γκωλ, επιλέγει λοιπόν την πολιτική της εµβάθυνσης και επιτάχυνσης 

του εγχειρήµατος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και όχι την δι-

εύρυνσή της µε την εισδοχή των υποψήφιων χωρών. 

Στις 14.1.’63, ο Ντε Γκωλ ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου στο Παρίσι 

την απόφασή του για µη αποδοχή της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Κοι-

νότητα, προκαλώντας έκπληξη και ανησυχία στους άλλους Εταίρους και 

στους υπουργούς της κυβέρνησής του. Πέντε από τους υπουργούς του 

παραιτούνται γιατί είχαν δηλώσει υποστηρικτές της βρετανικής ένταξης. 

Αµφισβητεί το ευρωπαϊκό πνεύµα της Βρετανίας, δηλώνοντας ασυµβατό-

τητα των οικονοµικών συµφερόντων της µε εκείνα της Ευρώπης: 

”Η φύση, η δοµή, οι πολιτικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την Αγγλία δι-

αφέρουν από εκείνες των ηπειρωτικών κρατών.” 8 

Κατακρίνει την εξάρτηση της Μ. Βρετανίας από τις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας 

ότι λειτουργεί ως Δούρειος Ίππος ενάντια στην ανεξαρτησία της Ευρώπης 

και δηλώνοντας: «Την Αγγλία τη θέλω γυµνή». 13 
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Στις 28.1.’63, η Γαλλική Κυβέρνηση ασκεί βέτο στην ένταξη των τριών χω-

ρών στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Έτσι, οι σχέσεις της Γαλλίας 

µε τη Μ. Βρετανία και τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εισέρχονται σε 

περίοδο έντονης κρίσης. Ο Ντε Γκωλ κρατά σταθερή τη θέση του κατά µιας 

“Europe supranationale” και υπέρ µιας “Europe Européenne”. 

Η κρίση κορυφώνεται όταν οι Εταίροι, προκειµένου να αποµονώσουν τη 

Γαλλία, απαιτούν την κατάργηση της αρχής της οµοφωνίας και την αποδο-

χή της αρχής της πλειοψηφίας. Οι υπέρµαχοι της υπερεθνικής Ευρώπης, 

µαζί και οι Jean Monnet και Robert Schuman που θεωρούνται Πατέρες 

της Ευρώπης, εναντιώνονται στο Ντε Γκωλ ο οποίος επιλέγει την τακτική 

της «chaise vide» (30.1.’65) που εκφράζεται µε την αποχή της Γαλλίας 

από τα Συµβούλια Υπουργών της Κοινότητας. Καµία από τις επικυρωµένες 

αποφάσεις δεν µπορεί να τροποποιηθεί, αλλά και καµία απόφαση δεν εί-

ναι πλέον εφικτό να ληφθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η 

αντιµετώπιση αυτής της εµπλοκής που προκαλούσε τη µη λειτουργία των 

κοινοτικών οργάνων, δεν προβλεπόταν στα θεσµικά κείµενα. Η λύση 

δόθηκε µετά ένα έτος µε τον περίφηµο Συµβιβασµό του Λουξεµβούργου 

(29.1.’66): Για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε ζήτηµα χαρακτηριζό-

ταν ως ζωτικού συµφέροντος από κάποιο Κράτος Μέλος θα ήταν απαραί-

τητη η οµοφωνία και έως την επίτευξη συµβιβασµού θα συνεχίζονταν οι 

διαπραγµατεύσεις. Όµως, οποιοδήποτε ζήτηµα θα µπορούσε να χαρακτη-

ριστεί από κάποιο Κράτος Μέλος ως ζωτικού ενδιαφέροντος, µε αποτέλε-

σµα την αποδυνάµωση της «Europe supranationale» και την ενδυνάµωση 

της «Europe des États» που επεδίωκε ο Ντε Γκωλ ! 67 

Η εξέλιξη των γεγονότων στο διεθνές περιβάλλον οδηγούν τον Ντε Γκωλ 

να αποσύρει τη Γαλλία από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ (7.3.’67), 

αµφισβητώντας έτσι την ηγετική κυριαρχία της Ατλαντικής Συµµαχίας. Την 

περίοδο εκείνη πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Lyndon Johnson. 
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Στις 29.9.’67, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προτείνει να αρ-

χίσουν εκ νέου άµεσα οι διαπραγµατεύσεις ένταξης του Ηνωµένου Βασι-

λείου, της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας. Την εποχή εκείνη, η Βρε-

τανία βρισκόταν σε δεινή οικονοµική κατάσταση και η βρετανική κυβέρνηση 

υποχρεώνεται να υποτιµήσει την αγγλική λίρα στις 18.11.’67. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Harold Wilson εντείνει τις προσπάθειές του 

για την επίτευξη της ένταξης, έχοντας την υποστήριξη των Κρατών Μελών 

εκτός της Γαλλίας. Όµως, διατηρεί ακέραιες τις βρετανικές κατευθυντήριες 

γραµµές ως προς την εξωτερική και αµυντική πολιτική της χώρας του σε 

σχέση µε το ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για τη δηµιουργία ευρω-

παϊκής πυρηνικής δύναµης και υποστηρίζοντας ανεπιφύλακτα την ανάγκη 

εµπλοκής των Ηνωµένων Πολιτειών στην άµυνα της Ευρώπης.  

Ο Ντε Γκωλ, έχοντας προωθήσει σηµαντικά τον πυρηνικό εξοπλισµό της 

Γαλλίας, θεωρεί ότι η βρετανική ένταξη θα απέβαινε σε βάρος της χώρας 

του, όχι µόνο οικονοµικά αλλά και στρατιωτικά αφού θα άνοιγε διάπλατα 

την είσοδο ώστε οι Ηνωµένες Πολιτείες να ασκήσουν την αµυντική πολιτι-

κή τους στην Ευρώπη. Στις 27.11.’67, πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγµα-

τεύσεις, ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου την άρνησή του για την ένταξη 

της Μ. Βρετανίας, προβάλλοντας ότι η βρετανική οικονοµία δεν είναι έτοιµη 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας.  

Οι Εταίροι της Γαλλίας δεν αποδέχονται αυτή τη µονοµερή απόφαση και 

εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους αναζητούν διεξόδους για τη διατήρηση 

της προοπτικής της ένταξης των υποψήφιων χωρών. Όλες οι εναλλακτικές 

προτάσεις προσκρούουν στην αντίδραση του Ντε Γκωλ, ο οποίος έφτασε 

σε σηµείο απειλής για αποχώρηση της Γαλλίας από την Κοινότητα. Οι επι-

πτώσεις στις δραστηριότητες της Κοινότητας αρχίζουν να γίνονται εµφα-

νείς και η ανάγκη ανεύρεσης λύσης είναι πλέον επιτακτική. 
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Στο µεταξύ, ο Ντε Γκωλ είχε να αντιµετωπίσει εξαιρετικά δύσκολα προβλή-

µατα στο εσωτερικό της Γαλλίας µε κυριότερο τα γεγονότα του Μαίου ’68. 

Η καχυποψία των 5 Εταίρων ως προς τις προθέσεις του Ντε Γκωλ απένα-

ντι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενισχύεται από ένα περιστατικό που συνέ-

βη στο Παρίσι στις αρχές του ‘69, την περίφηµη υπόθεση Soames η οποία 

προκάλεσε µια τεράστια διπλωµατική κρίση εις βάρος του Ντε Γκωλ. 

Τον Φεβρουάριο του ’69, ο νεοαφιχθείς Βρετανός πρεσβευτής, Christopher 

Soames, ζήτησε ακρόαση από τον Πρόεδρο Ντε Γκωλ, κατά την οποία 

ανταλλάχτηκαν άτυπες σκέψεις και απόψεις για τη διέξοδο από την κρίση. 

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το ενδεχόµενο συγκρότησης µιας 

ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων ανταλλαγών, στην οποία θα µπορούσε να 

ενταχθεί η Μ. Βρετανία και οι υποψήφιες χώρες. Ο Βρετανός διπλωµάτης 

διαβίβασε την αναφορά του στην ιεραρχία του και η πρόταση απορρίφθη-

κε αµέσως από τον Harold Wilson. Εντούτοις, το περιεχόµενό της σκόπι-

µα διαστρεβλωµένο από το Foreign Office, κατά την γαλλική άποψη, δια-

βιβάστηκε, πέρα από κάθε διπλωµατική δεοντολογία, σε Ουάσινγκτον και 

Βόννη µε επιδίωξη την πολιτική εξουδετέρωση του Ντε Γκωλ, αποδίδο-

ντάς του σκοπιµότητα αποδυνάµωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 70 

Τον Απρίλιο του ’69, πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία εθνικό δηµοψήφισµα 

για την διοικητική της αποκέντρωση. Ο Ντε Γκωλ απέδιδε υψίστη πολιτική 

σηµασία σε αυτή τη µεταρρύθµιση και σε διάγγελµά του προς τον Γαλλικό 

λαό είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση απόρριψης θα εγκατέλειπε την Προ-

εδρία. Η πρότασή του καταψηφίστηκε και το µεσηµέρι της 28ης Απριλίου ο 

Ντε Γκωλ παραιτήθηκε από την Προεδρία της Γαλλικής Δηµοκρατίας. 
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4. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
"Η Βρετανία είναι µαζί µε τους Ευρωπαίους,  

αλλά όχι ένας από αυτούς." 

Winston Churchill, 1946, Οµιλία Ζυρίχης. 14 
 

Η διαχρονική ευρωπαϊκή πολιτική του Ηνωµένου Βασιλείου γίνεται αντιλη-

πτή αν κατανοήσουµε την πολιτική, γεωπολιτική και πολιτισµική διάσταση 

των θέσεων που παρουσίασε ο Τσώρτσιλ κατά την οµιλία του στο Πανεπι-

στήµιο της Ζυρίχης (19.9.’46) µετά το τέλος του παγκοσµίου πολέµου. 

Το 1942, ο Τσώρτσιλ είχε διαβεβαιώσει τον Ντε Γκωλ για τη βρετανική συ-

ναίνεση ως προς τη µεταπολεµική προοπτική συγκρότησης µιας ευρωπαϊ-

κής κοινότητας στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυσσόταν η συνεργασία 

των ευρωπαϊκών κρατών, µαζί µε τη Γερµανία, στην οποία όµως η Βρετα-

νία θα παρέµενε αµέτοχη. Στην οµιλία του της Ζυρίχης, το 1946, δηλώνει: 

"Το πρώτο βήµα προς ένα νέο σχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικογένειας 

πρέπει να βασιστεί στη συνεργασία της Γαλλίας µε τη Γερµανία. Μόνο έτσι 

η Γαλλία θα ξαναπάρει την καθοδήγηση της Ευρώπης. Δεν µπορούµε να 

φανταστούµε µια αναγέννηση της Ευρώπης χωρίς µια πνευµατικά µεγάλη 

Γαλλία και χωρίς µια πνευµατικά µεγάλη Γερµανία. Αν θέλουµε ειλικρινά να 

να προχωρήσει προς το καλό το έργο της οικοδόµησης των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Ευρώπης, η δοµή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην 

έχει καµιά σηµασία η υλική ισχύς του κάθε Κράτους. Οι µικρές χώρες θα 

έχουν ίδια βαρύτητα µε τις µεγάλες και θα εξασφαλίζουν το σεβασµό µε τη 

συµβολή τους στο κοινό ιδεώδες. Τα παλαιότερα Κράτη και τα πριγκιπάτα 

της Γερµανίας, ενωµένα µε αµοιβαίες συµφωνίες σε ένα οµοσπονδιακό σύ-

στηµα, θα έχουν τη θέση τους µέσα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης." 
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Πρώτη φορά γινόταν αναφορά σε Ηνωµένες Πολιτείες Ευρώπης και επι-

πλέον δόθηκε το βρετανικό στίγµα ως προς τη σχέση του ευρωπαϊκού οι-

κοδοµήµατος µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: 

"Με βαθιά ικανοποίηση διάβασα πριν δυο µέρες στον τύπο ότι ο φίλος µου 

πρόεδρος Τρούµαν εξέφρασε το ενδιαφέρον και την συµπάθειά του γι’αυτό 

το µεγαλειώδες σχέδιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθει η οργάνωση 

της Ευρώπης σε διένεξη καθ’οποιονδήποτε τρόπο µε την παγκόσµια Οργά-

νωση των Ηνωµένων Εθνών. Αντίθετα, πιστεύω ότι η γενική οργάνωση 

δεν µπορεί να υπαρξει παρά µόνο αν στηρίζεται σε φυσικά συγχωνευµένες 

οµαδοποιήσεις. Τέτοιες οµαδοποιήσεις Κρατών υπάρχουν στο δυτικό ηµι-

σφαίριο. Εµείς οι Βρετανοί έχουµε την Κοινοπολιτεία. Η οργάνωση του 

κόσµου δεν θα εξασθενίσει αλλά αντίθετα θα ισχυροποιηθεί [...]. Και γιατί 

να µην υπάρξει µια ευρωπαϊκή οµαδοποίηση που θα έδινε σε αποµακρυσ-

µένους λαούς, οι µεν προς τους δε, το αίσθηµα ενός ευρύτερου πατριωτι-

σµού και κατά κάποιο τρόπο µια κοινή εθνικότητα; Και γιατί µια ευρωπαϊκή 

οµαδοποίηση δεν θα έπρεπε να πάρει τη θέση που της αναλογεί µεταξύ 

των άλλων µεγάλων οµαδοποιήσεων και να συνεχίσει να διευθύνει την 

τράπεζα της ανθρωπότητας; [...]. Δεν θέλω να δοκιµάσω να επεξεργαστώ 

στις λεπτοµέρειες ένα πρόγραµµα για εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπι-

νων όντων που θέλουν να ζουν ευτυχισµένα και ελεύθερα, στο καταφύγιο 

της ανάγκης και του κινδύνου, που επιθυµούν να απολαύσουν τις τέσσερις 

ελευθερίες για τις οποίες µιλούσε ο µεγάλος πρόεδρος Ρούσβελτ και που 

ζητούν να ζήσουν σύµφωνα µε τις αρχές του Ατλαντικού Χάρτη. Αν αυτή 

είναι η επιθυµία τους, δεν έχουν παρά να το πουν και θα βρούµε σίγουρα 

τον τρόπο να πραγµατοποιήσουµε εξολοκλήρου αυτή την επιθυµία. [...]. Η 

Μεγάλη Βρετανία, η Κοινοπολιτεία των βρετανικών εθνών, η ισχυρή Αµε-

ρική, και, ελπίζω η Σοβιετική Ρωσία, αφού όλα θα έχουν επιλυθεί, οφείλουν 
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να είναι φίλοι και προστάτες της νέας Ευρώπης και να υπερασπιστούν το 

δικαίωµά της στη ζωή και στην ευηµερία." 14 

Παραθέσαµε αυτά τα αποσπάσµατα της οµιλίας του Τσώρτσιλ γιατί είναι 

αποκαλυπτικά των βρετανικών προθέσεων για τη µελλοντική πορεία της 

Ευρώπης. Ακριβώς αυτό θα γινόταν αργότερα πηγή αντιπαράθεσης του 

Ντε Γκωλ µε τους υποστηρικτές της υπερεθνικής Ευρώπης. 

Με την πάροδο του χρόνου, τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητα και τις εξελίξεις στον παγκόσµιο χώρο διαµορφώθηκαν νέα πο-

λιτικά δεδοµένα, οικονοµικές ανάγκες και διεθνείς ισορροπίες, που οδήγη-

σαν τη Μ. Βρετανία να ζητήσει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Το 1961, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Μακµίλαν ανακοινώνει 

την πρόθεση έναρξης διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της χώρας του 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πληροφορούµαστε από τον Geoffrey Howe 

το σκεπτικό που οδήγησε σε αυτή την απόφαση.41    

"Αν µείνουµε εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µού φαίνεται ότι οι πραγ-

µατικότητες στο επίπεδο της ισχύος θα υποχρεώσουν τους Αµερικανούς 

φίλους µας να προσδώσουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις απόψεις και τα 

συµφέροντα της Κοινότητας και λιγότερη προσοχή στα δικά µας. Θα µπο-

ρούσαµε να δούµε, ακόµη, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Κοινότητα να 

συντονίζονται και να συνεργάζονται σε σηµαντικά ζητήµατα και θα είχαν 

πολύ λίγα κίνητρα για τη διασφάλιση των συµφωνιών µας ή έστω απλώς 

να ζητήσουν τη συµβουλή µας. Εάν χάσουµε ταυτόχρονα την επιρροή µας 

στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον, τότε κάτι τέτοιο θα υπονοµεύσει και 

θα φθείρει σοβαρά τη διεθνή µας θέση.". 

Ο Π. Ήφαιστος, στο βιβλίο του Διπλωµατία και Στρατηγική των Μεγάλων 

Ευρωπαϊκών Δυνάµεων, κάνει µία διαφωτιστική ερµηνεία και ανάλυση της 

βρετανικής στάσης την οποία παραθέτουµε αυτούσια: 41 
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"Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η γεωπολιτική αντίληψη πολλών Βρε-

τανών, βάσει της οποίας το συµφέρον επιβίωσης της Βρετανίας τίθεται σε 

κίνδυνο εάν µία ή περισσότερες χώρες κυριαρχήσουν στην ηπειρωτική 

Ευρώπη, είναι προσδιοριστικός παράγοντας στη χάραξη της βρετανικής 

εθνικής στρατηγικής. Με ιστορικούς όρους και σύµφωνα µε πολλούς Βρε-

τανούς, το βασικό ευρωπαϊκό δίληµµα της Βρετανίας είναι διττού χαρακτή-

ρα: Πρώτον, αν δεν συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, αναπτύσ-

σονται ισχυρές ενοποιητικές τάσεις, οι οποίες είναι δυνατό να αποκτήσουν 

χαρακτήρα αντιβρετανικής συσπείρωσης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο, µέχρι και τη δεκαετία του 1960, το Ηνωµένο Βασίλειο είχε τη δυ-

νατότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις στην ηπειρωτική Ευρώπη, λόγω της 

ειδικής προνοµιακής σχέσης µε τις Η.Π.Α., κάτι που διασφαλιζόταν πρωτί-

στως µε την πρωτοκαθεδρία της Ατλαντικής Συµµαχίας στον ευρωατλα-

ντικό χώρο. Έκτοτε, όµως, η σχέση αυτή υπόκειται αφενός στις συνέπειες 

των διακυµάνσεων της αµερικανικής πολιτικής και αφετέρου στους περι-

ορισµούς λόγω ενδεχόµενης αυτονόµησης της ενοποιητικής διαδικασίας. 

Δεύτερον, εάν συµµετέχει µε στόχο να ελέγξει τη διαδικασία εκ των ένδον, 

είναι υποχρεωµένη, όπως συµβαίνει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, να επω-

µίζεται διαρκώς το πολιτικό κόστος της αντίθεσής της σε περαιτέρω ουσι-

αστικά ενοποιητικά βήµατα. Έτσι, φαίνεται πως η Βρετανία δεν επιθυµού-

σε να αποτελέσει µέρος αυτής της νέας προσπάθειας, αλλά ήθελε να δια-

τηρήσει ανεξάρτητο ρόλο πάντα σε συνεργασία µε τις ΗΠΑ ώστε να προ-

ασπίσει τα δικά της συµφέροντα.". 

Τον Δεκέµβριο του 1962 ο Μακµίλαν υπογράφει τη Συµφωνία Nassau, µε 

την οποία οι ΗΠΑ παραχωρούν πυραύλους Polaris στους Βρετανούς και 

αυτοί αποποιούνται τη χρήση του πυρηνικού οπλισµού τους χωρίς αµερι-

κανική συγκατάθεση. Ο Ντε Γκωλ αρνήθηκε την αµερικανική πρόταση την 

οποία εξέλαβε ως πρόταση εθνικής υποταγής στις ΗΠΑ. 
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Τον Ιανουάριο του 1963 ο Ντε Γκωλ ασκεί βέτο στην ένταξη της Βρετανίας 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, αναµφίβολα, η Συµφωνία Nassau έπαιξε 

µεταξύ άλλων κύριο ρόλο στη λήψη της απόφασής του. Οι βρετανικές αντι-

δράσεις είναι άµεσες. Ο Μακµίλαν δηλώνει στο Υπουργικό του Συµβούλιο 

ότι αποκλειστική αιτία της αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων ένταξης πρέ-

πει να θεωρείται η άρνηση της Γαλλικής Κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρω-

θυπουργός γράφει στο ηµερολόγιό του: "Η γαλλική κυριαρχία στην Ευρώ-

πη είναι το νέο και ανησυχητικό χαρακτηριστικό." Και ο Βρετανός πρέσβης 

στη Γαλλία, Pierce Dixon, διαµαρτύρεται για τις "ψευδείς" κατηγορίες του 

Προέδρου Ντε Γκωλ εναντίον του Ηνωµένου Βασιλείου, τονίζοντας στην 

αναφορά του, στις 2.5.’63, προς το Foreign Office: "Ο βασικός στόχος του 

Προέδρου είναι η διαπρεπής θέση της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο και 

ένας επιφανής ρόλος της χώρας του που ταυτίζεται µε έναν παγκόσµιο 

επιφανή ρόλο για τον ίδιο προσωπικά.". Ο Βρετανός πρέσβης, σε επιστο-

λή του προς το Foreign Office, το φθινόπωρο του ‘63, δε δίστασε να χαρα-

κτηρίσει τον Ντε Γκωλ ως " πολύ επικίνδυνο άνθρωπο". 

Η εξέλιξη της βρετανικής οικονοµίας έφτασε να είναι ούτε στο µισό µε εκεί-

νη της Γερµανίας ή της Γαλλίας. Ο νέος πρωθυπουργός Harold Wilson 

δεν ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει την κρίση και η αδυναµία εξεύρεσης 

λύσης οδήγησε σε υποτίµηση της λίρας, το ‘67.  

Οι οικονοµικοί αναλυτές αποδίδουν αυτή την πτώση στο συνδυασµό έλ-

λειψης ανταγωνισµού και ανεπαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης, δηλώ-

νοντας ότι η αποτυχία της κυβέρνησης οφείλεται στην κακή κατανόηση 

της οικονοµικής θεωρίας. Τα δύο πολιτικά κόµµατα καταλήγουν στο συµ-

πέρασµα ότι η Βρετανία προκειµένου να αναζωογονήσει την οικονοµία της 

χρειαζόταν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. 
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Το 1967, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Harold Wilson ανακοινώνει την 

πρόθεση επανέναρξης διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της χώρας του 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. H Βρετανία ξεκίνησε τις διαδικασίες για την 

ένταξή της αφού τα κράτη µέλη εξελίσσονταν στον οικονοµικό τοµέα, την 

στιγµή που η ίδια δεν µπορούσε να συνεχίσει να τις ανταγωνίζεται.  

Πριν καν αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις ο Ντε Γκωλ δηλώνει την άρνησή 

του µε την περίφηµη συνέντευξη τύπου στο Παρίσι στις 27.11.’67. Ο 

Βρετανός Πρωθυπουργός θέλησε να αντικρούσει επισήµως, ένα προς ένα, 

τα δεκαέξι επιχειρήµατα του Ντε Γκωλ, µε τα οποία αρνήθηκε για δεύτερη 

φορά την ένταξη. Αυτή τη φορά, οι Βρετανοί ήταν προετοιµασµένοι για την 

άρνηση της Γαλλίας και οι βρετανικές αντιδράσεις ήταν πιο σφοδρές εξαι-

τίας του εκνευρισµού που προκάλεσε η στάση του Γάλλου Προέδρου. 

Ο δρόµος της ένταξης της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοι-

νότητα άνοιξε, ένα περίπου χρόνο αργότερα, µε την αποχώρηση του Ντε 

Γκωλ από την Προεδρία της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας. 
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5. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ “FEDERATEURS” ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
"Pour construire un système fédéral, il faut un fédérateur. 

Dans cette Europe, il y aurait peut-être un fédérateur,  

mais il ne serait pas Européen." 

Charles De Gaulle, 15.5.1962. 6 

 

Ο Ντε Γκωλ, όταν αναφερόταν στην προτεινόµενη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρω-

ση, χρησιµοποιούσε συχνά µια λέξη το πολιτικό νόηµα της οποίας πρέπει 

µάλλον να διαδραµάτιζε υποκείµενο καθοριστικό ρόλο, υπαγορεύοντας τις 

πολιτικές του επιλογές και τις θέσεις του ως προς το µέλλον της Ευρώπης. 

Πρόκειται για τη λέξη fédérateur : 

" Για την οικοδόµηση ενός οµοσπονδιακού συστήµατος (système fédéral) 

απαιτείται ένας fédérateur. Μέσα σε αυτή την Ευρώπη, θα υπάρξει ίσως 

ένας fédérateur, αλλά δεν θα είναι Ευρωπαίος." [15.5.’62]. 6 

Πάντως ο Ντε Γκωλ µε τον όρο αυτό δεν επικαλείται ένα πρόσωπο ή ένα 

στοιχείο και αφήνει να αντιληφθούµε ότι ένας fédérateur, εξωτερικός ή εσω-

τερικός, θα µπορούσε να αποκτήσει την ισχύ ώστε να κατευθύνει το µέλλον 

των ευρωπαϊκών χωρών σύµφωνα µε το δικό του συµφέρον και όχι σύµ-

φωνα µε το δικό τους συµφέρον. 

Μπορεί ο Ντε Γκωλ να µην έδωσε ένα σαφή πολιτικό ορισµό σε αυτό τον 

όρο, απ’ότι τουλάχιστο γνωρίζω, όµως ήταν πολιτικά σαφής: 

"Θα ήθελα να µιλήσω ειδικότερα για την αντίρρηση στην Ολοκλήρωση. Μας 

αντιτίθενται λέγοντας, ας θεµελιώσουµε, µαζί τα έξι Κράτη, µια υπερεθνική 

οντότητα. Έτσι, θα είναι πολύ απλό και πολύ πρακτικό. Αυτή την εθνική ον-

τότητα δεν την προτείνουµε γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας fédérateur 
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σήµερα - στην Ευρώπη - που να έχει επαρκή ισχύ, φερεγγυότητα, αποδοχή. 

Έτσι, καταλήγοντας σε ένα είδος υβριδίου, θα πει κάποιος: Εντάξει, το λιγό-

τερο, τα έξι Κράτη, ας δεχτούν, ας δεσµευτούν να υποταχθούν σε αυτό που 

θα αποφασιστεί από µια κάποια πλειοψηφία. Την ίδια στιγµή λέει: Υπάρχουν 

ήδη έξι ευρωπαϊκά κοινοβούλια - ακριβέστερα έξι εθνικά κοινοβούλια –, ένα 

ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και επιπλέον το κοινοβούλιο του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, το οποίο, είναι αλήθεια, προηγείται της αντίληψης των Έξι και 

το οποίο, απ’ότι λέγεται, πεθαίνει εκεί στην άκρη που έχει αφεθεί. Λοιπόν, 

παρολαυτά, ας εκλέξουµε επιπλέον ένα κοινοβούλιο, που θα το ονοµάσου-

µε ευρωπαϊκό και το οποίο θα καθορίσει το νόµο στα έξι Κράτη. Είναι ιδέες 

που θα µπορούσαν ίσως να γοητεύσουν κάποια πνεύµατα, αλλά δεν βλέπω 

καθόλου το πώς θα µπορούσαµε να τις πραγµατοποιήσουµε πρακτικά, βά-

ζοντας απλά και µόνο έξι υπογραφές στο κάτω µέρος ενός χαρτιού. Υπάρ-

χει µια Γαλλία, υπάρχει µια Γερµανία, υπάρχει µια Ιταλία, υπάρχει µια Ολ-

λανδία, υπάρχει ένα Βέλγιο, υπάρχει ένα Λουξεµβούργο, που θα ήταν έτοι-

µοι να αποδεχτούν κάτι το οποίο θα τους φαινόταν άσχηµο, σε ένα σηµαν-

τικό γι’αυτούς εθνικό ή διεθνές ζήτηµα, επειδή θα τους είχε δοθεί η διαταγή 

από άλλους; Ο γαλλικός λαός, ο γερµανικός λαός, ο ιταλικός, ο ολλανδικός, 

ο βελγικός, ο λουξεµβούργιος λαός, είναι έτοιµοι να υποταχτούν σε νόµους 

που θα είχαν ψηφιστεί από ξένους βουλευτές, παρότι αυτοί οι νόµοι θα πή-

γαιναν ενάντια στη βαθιά τους βούληση; Αλλά, δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρ-

χει τρόπος, στις µέρες µας, να γίνει έτσι ώστε µια πλειοψηφία, µια ξένη πλει-

οψηφία, να µπορέσει να εξαναγκάσει σθεναρά αντιστεκόµενα έθνη. Είναι 

αλήθεια ότι µέσα σε αυτή την «Ολοκληρωµένη Ευρώπη», όπως την λένε, 

ίσως δεν θα υπήρχε καθόλου πολιτική. Θα απλούστευε πολύ τα πράγµατα. 

Και κατόπιν, πράγµατι, αφού δεν θα υπήρχε Γαλλία, ούτε Ευρώπη που θα 

είχε πολιτική, θα µπορούσε να επιβληθεί µια σε καθένα από τα έξι Κράτη 

και έτσι δεν θα καταλήγαµε στην αποχή µας από την πολιτική. Αλλά τότε, 
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ίσως, όλος ο κόσµος θα έµπαινε πίσω από κάποιον, που εκείνος θα είχε 

πολιτική. Θα υπήρχε ίσως ένας fédérateur, αλλά δεν θα ήταν Ευρωπαίος. 

Και δεν θα ήταν η «Ολοκληρωµένη Ευρώπη», θα ήταν κάτι τελείως διαφο-

ρετικό, πολύ πιο ευρύ και πολύ πιο εκτεταµένο και, το επαναλαµβάνω, µε 

έναν fédérateur.’’. [15.5.’62]. 6 

Ο Ντε Γκωλ ήταν κατηγορηµατικά αντίθετος στην αποδοχή µιας υπερεθνι-

κής οντότητας που θα οδηγούσε σε Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία. Δεν ήθελε τις 

«Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης» για τις οποίες είχε µιλήσει ο Τσώρτσιλ 

το 1946, και από πολύ νωρίς είχε δηλώσει:   

"Πρέπει να οικοδοµήσουµε µία Συνοµοσπονδία, δηλαδή έναν κοινό οργα-

νισµό των διαφόρων κρατών που, χωρίς να χαθεί το σώµα τους, η ψυχή 

τους, η µορφή τους, θα εκχωρήσουν ένα µέρος της κυριαρχίας τους ως 

προς την στρατηγική, την οικονοµία, την κουλτούρα. Αλλά σ’αυτή τη Συνο-

µοσπονδία, πρέπει να δώσουµε λαϊκή και δηµοκρατική βάση. Στους λαούς 

εναπόκειται να τη δηµιουργήσουν." [23.2.’53]. 2 

Οµοσπονδία (Fédération) και Συνοµοσπονδία (Confédération) είναι όροι 

που σηµατοδοτούν συγκεκριµένες πολιτικές ρυθµίσεις ως προς την συνέ-

νωση ή σύµπραξη Κρατών. Η διαφορά τους διευκρινίζεται ανατρέχοντας 

στη βιβλιογραφία του Διεθνούς Δικαίου: 55,56,57 

Συνοµοσπονδία Κρατών είναι η βασισµένη σε συνθήκη Διεθνούς Δικαίου 

σύµπραξη κυρίαρχων κρατών για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων σκο-

πών, χωρίς θεσµοθέτηση υπερκείµενης έννοµης τάξης. Τα Κράτη που την 

συγκροτούν συνεργάζονται για την επίτευξη των συµφωνηµένων σκοπών 

οικονοµικής, αµυντικής ή άλλης φύσης, διατηρώντας ακέραια την εθνική 

τους υπόσταση, ταυτότητα και κυριαρχία. Ο συντονισµός των κοινών δρα-

στηριοτήτων είναι έργο οργάνων που συγκροτούνται από εκπροσώπους 

των Κρατών, µε κατά κανόνα αποδεκτό το δικαίωµα της αρνησικυρίας.  
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Η Συνοµοσπονδία διέπεται από οριζόντια λογική ισότιµων ανεξάρτητων 

κρατών, ενώ η Οµοσπονδία διέπεται από κάθετη λογική όπου τα κράτη 

εκχωρούν θεµελιώδη κυριαρχικά δικαιώµατά τους σε έναν υπερεθνικό 

υπερκείµενο θεσµό, αποδεχόµενα ένα κοινό Σύνταγµα. Η ασφάλεια των 

οµόσπονδων χωρών, η άµυνα και το κοινό νόµισµα εκχωρούνται στην αρ-

µοδιότητα του υπερεθνικού θεσµού που µετουσιώνεται θεσµικά σε κεντρι-

κή κυρίαρχη κυβέρνηση. Έτσι, τα κράτη προχωρούν σε µια συγχωνευτική 

µεταλλακτική διαδικασία των εθνικών χαρακτηριστικών τους. 

Για τον Ντε Γκωλ ήταν αδιανόητη µια Οµόσπονδη Ευρώπη, αφού γι’αυτόν 

η εθνική ταυτότητα της Γαλλίας αποτελούσε απαράγραπτη αξία και το ίδιο 

ζητούσε για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το ότι υπάρχουν οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής ως οµοσπονδιακή οντότητα δεν σηµαίνει ότι οι ευρω-

παϊκές χώρες πρέπει να συγκροτηθούν σε οµοσπονδία και να προκύψουν 

οι Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει τη δική της Ιστορία η 

οποία συντίθεται από τις εθνικές ιστορίες των χωρών που την συγκροτούν, 

µε ρίζες που οδηγούν χιλιάδες χρόνια πίσω στο παρελθόν. Αν οι Πολιτείες 

της Arizona, του Texas, της Louisiana, της Iowa, του Mississippi, κλπ, 

είχαν χίλια χρόνια ιστορίας, θα µπορούσαν να συγχωνευθούν στο φεντε-

ραλιστικό σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής;  

Οι Πατέρες της Ευρώπης, θεµελιωτές της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ενοποίη-

σης, είχαν φεντεραλιστική αντίληψη: ο Konrad Adenauer πρώτος Καγκε-

λάριος της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, ο Joseph Bech 

Δικηγόρος και Πολιτικός του Λουξεµβούργου, ο Johan Willem Beyen τρα-

πεζίτης, διπλωµάτης και Πολιτικός της Ολλανδίας, ο Alcide Gasperi πολι-

τικός της Ιταλίας, ο Paul-Henri Spaak πολιτικός του Βελγίου και οι Γάλλοι 

Jean Monnet και Robert Schuman. Επιπλέον, ήταν σαφής η πολιτική επι-

λογή τους για σύµπραξη υπό τη σκέπη της Ατλαντικής Συµµαχίας, όπως 

άλλωστε το είχε υποδείξει ο Τσώρτσιλ και το επιθυµούσαν οι ΗΠΑ. 
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Ο Ντε Γκωλ αντιµαχόταν σθεναρά την φεντεραλιστική αντίληψη ως προς 

το µέλλον της Ευρώπης και επιπλέον ήταν ανυποχώρητος ως προς την 

ανεξαρτησία της στην αµυντική της πολιτική σε σχέση µε το ΝΑΤΟ. Δεν 

επρόκειτο µόνο για πολιτική ή στρατηγική επιλογή του, αλλά ήταν το βαθύ 

του πιστεύω ως προς την Ευρώπη και ως προς το µέλλον της χώρας του 

και κάθε άλλης χώρας µέσα στην Ευρώπη. Κατηγορηµατικά είχε δηλώσει:  

«To NATO δεν είναι πλέον συµµαχία, είναι υποδούλωση.» [1958]. 

Ο Ντε Γκωλ, κατά την επίσηµη επίσκεψη του νέου Προέδρου των ΗΠΑ 

J.F. Kennedy στο Παρίσι [1.6.1961] δηλώνει ευθέως: 

«Η ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να διασφαλίζεται από τις ευρωπαϊκές 

χώρες, όχι χωρίς τις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά όχι αποκλειστικά από τις 

Ηνωµένες Πολιτείες.». Πρόκειται για δήλωση στρατηγικής άρα πολιτικής 

ανεξαρτησίας της Ευρώπης που συνοψίζεται ως εξής: "Σύµµαχοι αλλά όχι 

υποτελείς". Και ο Kennedy απαντά: «Για την Αµερική, η ασφάλεια της Ευ-

ρώπης και η ασφάλεια της Αµερικής, είναι το ίδιο.». 21  

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι λίγο πριν είχε ξεκινήσει η κρίση της Κούβας 

[17.4.1961] και οι ΗΠΑ προετοίµαζαν το περίφηµο "partnership atlantic" το 

οποίο θα παρουσίαζε ο Αµερικανός Πρόεδρος στη Φιλαδέλφεια [4.7.1962]. 

Την ίδια εποχή είχε απορριφθεί από τους Ευρωπαίους Εταίρους το Σχέδιο 

Fouchet µε το οποίο ο Ντε Γκωλ επεδίωκε την αποδυνάµωση της επιρ-

ροής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. 

Ο Ντε Γκωλ δεν ανταποκρίθηκε λοιπόν στην αµερικανική πρόσκληση για 

επέκταση της επιρροής του ΝΑΤΟ και, µάλλον από τυπικότητα, είπε ότι 

δεν αµφισβητεί την ειλικρίνεια των προθέσεων του Αµερικανού Προέδρου, 

αλλά δεν µπορεί να δεσµεύσει αυτούς που θα τον διαδεχτούν. Εντούτοις, 

ο Kennedy, σαν να µην ήθελε να αντιληφθεί την κατηγορηµατικότητα των 

εκφρασµένων λόγων και θέσεων, λίγους µήνες αργότερα δήλωσε ότι ο Ντε 
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Γκωλ, «ως προς την άµυνα της Ευρώπης, ήθελε τον χρόνο για να σκεφτεί 

και την επιλογή των µέσων.». 21  

Ο Αµερικανός Πρόεδρος, θεωρώντας πλέον ότι η συµπεριφορά της Γαλ-

λίας ήταν «µη φιλική απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες», αντιπαρατίθεται 

σταθερά στην ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική του Ντε Γκωλ και κάνει 

επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Δηλώνει ότι η Ευρώπη οφείλει να 

ενωθεί κάτω από υπερεθνικό πρίσµα, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και, λί-

γο αργότερα [4.7.’62], σε οµιλία του στην Φιλαδέλφεια για την ισχυροποί-

ηση της Ατλαντικής Συµµαχίας λέει ότι µια τέτοια Ευρώπη θα ήταν εταί-

ρος µε τον οποίο η Αµερική:  

«Σε βάση πλήρους ισότητας, θα έφερνε σε πέρας όλα τα βαριά και µεγάλα 

καθήκοντα που οδηγούν στην οικοδόµηση και στην άµυνα µιας κοινότητας 

ελεύθερων εθνών.».21 

Ο Ντε Γκωλ, έχοντας ήδη αρνηθεί τη σύµπραξη της Γαλλίας στη Συµφωνία 

Nassau, υποστηρίζει σθεναρά την ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αµυντική στάση 

απέναντι στις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Ο J.F. Kennedy και ο H. Macmillan συνυπο-

γράφουν στις Μπαχάµες τη Συµφωνία Nassau [22.12.’62] και η Μ. Βρετα-

νία αποποιείται την αυτόνοµη εθνική χρήση πυρηνικού οπλισµού χωρίς 

αµερικανική συγκατάθεση. Ο Ντε Γκωλ, στην περίφηµη συνέντευξη τύπου 

στο Παρίσι  [14.1.’63], ανακοινώνει την άρνησή του για την βρετανική  εισ-

δοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Και ο J.F. Kennedy δηλώνει:  

«Υποστήριξα ενεργητικά την αποδοχή της Μ. Βρετανίας στην Κοινή Αγορά. 

Αυτή η αποδοχή θα βοηθούσε στην οικοδόµηση µιας Ευρώπης ενωµένης 

η οποία, εργαζόµενη σε µια βάση ισότητας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, θα 

διασφάλιζε την δικιά της ασφάλεια και την δικιά µας.» [25.1.’63]. 21 
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Η Γαλλική αρνησικυρία ασκείται επίσηµα στις 28.1.’63 και στις 25.6.’63, η 

κατηγορηµατική δήλωση του J.F. Kennedy ακούγεται στην περίφηµη οµι-

λία του στην Φρανκφούρτη:15  

«Μόνο µια Ευρώπη στενά συνδεδεµένη µπορεί να µας προφυλάξει από 

ένα τεµαχισµό της Συµµαχίας. Μόνο µια Ευρώπη έτσι φτιαγµένη θα συγκα-

τατεθεί σε µια πλήρη αµοιβαιότητα των ατλαντικών δραστηριοτήτων από τη 

µια έως την άλλη όχθη του Ωκεανού. Μόνο µε µια Ευρώπη αυτού του τύπου 

θα επιτύχουµε πλήρεις ανταλλαγές µεταξύ ίσων, ένα ίσο µοίρασµα των ευ-

θυνών και ίσες θυσίες.». 

Η Γαλλική αντίθεση στην εισδοχή της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Οι-

κονοµική Κοινότητα συνιστά εξίσου αντίθεση στη Συµφωνία Nassau:  

"Σε τι λοιπόν θα κατέληγε αυτή η ευρωπαϊκή σύµπραξη αν όχι ίσως σε ένα 

είδος ζώνης ελεύθερων ανταλλαγών, περιµένοντας την ατλαντική ζώνη να 

εξαλείψει από την ήπειρό µας κάθε πραγµατική προσωπικότητα." 15 

Ο Henry Kissinger δίνει την ερµηνεία της αµερικανικής στάσης:  

«Οι αµερικανοί πολιτικοί θεωρούσαν την πολιτική ενιαιοποίηση της Ευρώ-

πης ως προαπαιτούµενη συνθήκη για τον σχηµατισµό µιας ατλαντικής κοι-

νότητας» και «µια µόνο λύση υπάρχει για την πραγµάτωση της ευρωπαϊ-

κής ενιαιοποίησης, υπερεθνικοί οµοσπονδιακοί θεσµοί ελεγχόµενοι από 

ένα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.». 15    

Ο Ντε Γκωλ, στις 7.3.’66, ανακοινώνει µε επιστολή στον Lyndon Johnson, 

[ο οποίος είχε αναλάβει την Προεδρία των ΗΠΑ µετά την δολοφονία του 

J.F. Kennedy (22.11.’63)], την απόφασή του για έξοδο της Γαλλίας από το 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, και η οποία συµβαίνει στις 14.3.’67. 

Στις 27.11.’67, πριν καν αρχίσουν οι νέες ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε 

τη Μ. Βρετανία, ο Ντε Γκωλ ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου την δεύτερη 

άρνησή του. Οι σχέσεις των δυο χωρών οδηγούνται σε άσχηµο σηµείο. 
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- Κύριε Πρόεδρε, ορισµένοι παρατηρητές σηµείωσαν ότι η είσοδος της Με-

γάλης Βρετανίας σε µια Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση των επτά δεν θα ήταν 

ευκταία εξαιτίας των ειδικών αγγλοαµερικανικών σχέσεων. Θα µπορούσατε 

να µας πείτε αυτό που σκέπτεστε; ρώτησε ο Βρετανός δηµοσιογράφος τον 

Ντε Γκωλ στη συνέντευξη τύπου στις 14.12.1965. Και εκείνος απάντησε: 

- Υπάρχουν ειδικές αγγλοαµερικανικές σχέσεις; 11 

Η Ειδική Σχέση είναι όρος που χρησιµοποιήθηκε από τον Τσώρτσιλ το ‘46 

και καθιερώθηκε δηλώνοντας τις εξαιρετικά στενές πολιτικές, διπλωµατικές, 

πολιτιστικές, οικονοµικές, στρατιωτικές και ιστορικές σχέσεις µεταξύ του 

Ηνωµένου Βασιλείου και των Ηνωµένων Πολιτειών. Παρότι, οι δυο αυτές 

χώρες έχουν στενές σχέσεις µε πολλές άλλες χώρες της υφηλίου, η συν-

εργασία τους ως προς τον στρατιωτικό σχεδιασµό, την εκτέλεση στρατι-

ωτικών επιχειρήσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών, την τεχνολογία των 

πυρηνικών όπλων, τις οικονοµικές και εµπορικές δραστηριότητες, είναι τέ-

τοια ώστε η σχέση τους χαρακτηρίζεται ως απαράµιλλη. 50 

Αυτή η ειδική σχέση µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και Ηνωµένων Πολιτειών 

και τα πρόσφατα γεγονότα, οδήγησαν τον Ντε Γκωλ στις πολιτικές του επι-

λογές και στη λήψη των αποφάσεών του ως προς την Μ. Βρετανία, για την 

οποία είχε πει:   

”Η φύση, η δοµή, οι πολιτικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την Αγγλία δι-

αφέρουν από εκείνες των ηπειρωτικών κρατών.” 8 

Εξάλλου, ο Τσώρτσιλ είχε από πολύ νωρίς δηλώσει απερίφραστα: 59  

"Έχω την εντύπωση πως η Αγγλία έλκεται από τη µεγάλη υπερατλαντική 

µάζα." (25.9.1949) και "Αν είµαι υποχρεωµένος να επιλέξω µεταξύ της Ευ-

ρώπης και του µεγάλου εύρους θα επιλέξω το µεγάλο εύρος." (21.12.’51). 
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Οι διαχρονικές πολιτικές επιλογές του Ηνωµένου Βασιλείου ερµηνεύονται 

αν κατανοήσουµε τα γεωπολιτικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά του. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία είναι µεγάλο το πλήθος των αναλύσεων αυτού του θέ-

µατος. Ο Π. Ήφαιστος, στο βιβλίο του Διπλωµατία και Στρατηγική των Με-

γάλων Ευρωπαϊκών Δυνάµεων, σ. 164-175, 41 αναλύει αυτό το ζήτηµα: 

"Η ειδική σχέση Ηνωµένων Πολιτειών και Βρετανίας, τόσο εάν ειδωθεί µε 

ιδεολογικούς φακούς (αγγλοσαξονικό δόγµα), όσο και αν εκτιµηθεί ως µέ-

σον ετερόφωτης στρατηγικής ενίσχυσης της Βρετανίας, είναι πρωτίστως 

µια µεγάλη στρατηγική επιλογή της Βρετανίας µε σκοπό να διατηρήσει τον 

διεθνή της ρόλο, να ενισχύσει τη διεθνή της σχέση, να διασφαλίσει το συµ-

φέρον επιβίωσης στο πλέγµα των ευρασιατικών συσχετισµών ισχύος και 

να διατηρήσει τη σχετική ισχύ και επιρροή της στη διεθνή πολιτική..."  

"Η επιβίωση της ειδικής σχέσης µεταξύ Η.Π.Α. και Βρετανίας, παρά τα πολ-

λά προβλήµατα που κατά καιρούς αντιµετωπίζει και τις πολλές επιφυλά-

ξεις ή αντιρρήσεις που εκφράζονται, φαίνεται ότι αντέχει στο χρόνο και στις 

διεθνείς διαταράξεις, ίσως επειδή στηρίζεται τόσο σε κοινά συµφέροντα, 

όσο και σε άλλους παράγοντες, όπως η ιστορική συγγένεια, η γλωσσική 

εγγύτητα και το κοινό πολιτισµικό παρελθόν." [σ. 165] 41. 

Ο Θουκυδίδης έλεγε: "Ο ισχυρότερος δεσµός µεταξύ ατόµων, αλλά και µε-

ταξύ κρατών, βασίζεται στο κοινό συµφέρον." Προφανώς, η ρήση αυτή βρί-

σκει πλήρη εφαρµογή στην περίπτωση της ειδικής σχέσης µεταξύ Μ. Βρε-

τανίας και ΗΠΑ. Όµως, µε την πάροδο του χρόνου οι Βρετανοί έβλεπαν τη 

χώρα τους να αποµακρύνεται από τα οικονοµικά και πολιτικά δρώµενα 

της Ευρώπης. Εντούτοις, δεν θα ριψοκινδύνευαν να χάσουν την ειδική 

σχέση τους µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, που τους ισχυροποιούσε µετά την 

κατάρρευση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 
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Ο Π. Ήφαιστος, στο βιβλίο του αναλύει αυτό το ζήτηµα: [σ. 166] 41 

"Από ιδεολογική και φιλοσοφική σκοπιά, η αγγλοαµερικανική ειδική σχέση 

δεν είναι άσχετη µε την αναζήτηση εθνικής ταυτότητας από τους Βρετανούς 

µετά την απώλεια της αυτοκρατορίας και τη συρρίκνωση των υπερπόντιων 

ερεισµάτων τους. Η ιδέα για τη Γαλλία του Ντε Γκωλ επαναπροσδιόρισε τον 

διεθνή ρόλο της χώρας τους, έδωσε νέα σύµβολα αξιοπρέπειας και εθνικής 

υπερηφάνειας, έδειξε τους στρατηγικούς προσανατολισµούς και όρισε τους 

µεγάλους εθνικούς στόχους προσαρµόζοντάς τους στις νέες συνθήκες. Στη 

Βρετανία αυτό δε συνέβη, µε αποτέλεσµα, η Βρετανία όπως το έθεσε ο 

Dean Acheson, να έχει χάσει µια αυτοκρατορία και να µην έχει βρει ρόλο. 

Οι ηγέτες της Βρετανίας, σε αντίθεση µε τους Γάλλους, φάνηκαν ανίκανοι 

να διατυπώσουν µια νέα υψηλή εθνική στρατηγική και, καθώς η Αυτοκρα-

τορία µετατρεπόταν σε Κοινοπολιτεία, µια νέα εθνική ταυτότητα."   

Για τον Ντε Γκωλ, όπως πολλοί το υποστηρίζουν ευθέως, Η Βρετανία είναι 

ο Δούρειος Ίππος µε τον οποίο η Αµερική διεισδύει στην Ευρώπη". 

Συνεπώς, δεν υπάρχει αµφιβολία ούτε ασάφεια για το τι είναι και ποιος εί-

ναι ο ξένος fédérateur στον οποίον αναφερόταν ο Ντε Γκωλ. Έχει όνοµα, 

έχει υπόσταση και είναι αυτός που εκ των πραγµάτων και από τις κατα-

στάσεις τίθεται επικεφαλής µιας fédération, µιας Οµοσπονδίας Κρατών, 

στην προκειµένη περίπτωση της επιδιωκόµενης Οµοσπονδίας των Ευρω-

παϊκών Κρατών. Εντούτοις, στο επόµενο κεφάλαιο όπου θα περιγράψουµε 

την εξέλιξη της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, θα αναφερθού-

µε και σε µια άλλη πτυχή, σχετική µε µια παλαιά δήλωση του Ντε Γκωλ: 

"Η δηµιουργία µιας σειράς οικονοµικών οντοτήτων θα γεννήσει αδιαφανείς 

παρασυναγωγές που θα εξουσιάζονται από τεχνοκράτες...Είναι ένα αστείο 

σχέδιο εκτός και αν καταλήξει σε Γερµανική ηγεµονία." [11.11.’53]. 
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6. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛ 

 
"J’ai toujours pensé que l’Europe se ferait dans les crises,  

et qu’elle serait la somme des solutions qu’on apporterait à ces crises. 

Quand vous êtes dans l’orage, il faut le traverser, et surtout ne pas 

changer de direction, c’est le seul moyen d’en sortir bien." 

Jean Monnet 22 
 
1970: Ο Ντε Γκωλ έχει ήδη αποχωρήσει από την Προεδρία της Γαλλικής 

Δηµοκρατίας [28.4.1969] και λίγο αργότερα [9.11.1970], αφήνει την τελευ-

ταία του πνοή στο Colombey-les-Deux-Eglises, όπου είχε ζητήσει να ταφεί 

χωρίς τιµές και επίσηµους, αλλά µόνο µε την παρουσία των συντρόφων 

του µε τους οποίους είχε αγωνιστεί για την Απελευθέρωση της Γαλλίας. 

Από το 1969 έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας ο Georges 

Pompidou, πρωθυπουργός της τελευταίας κυβέρνησης του Ντε Γκωλ. Την 

ίδια χρονιά, εκλέγεται Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Richard Nixon και Καγκελά-

ριος της Δ. Γερµανίας ο Willy Brand, ενώ ένα χρόνο µετά, στη Μ. Βρετανία 

ο Harold Wilson χάνει την πρωθυπουργία και εκλέγεται ο Edward Heath. 

Οι υποστηρικτές της υπερεθνικής Ευρώπης, χαρακτηρίζουν τον Ποµπιντού 

ως ρεαλιστή και µιλούν για µετάβαση από τη στασιµότητα σε νέα εποχή, 

σε µια άλλη Ευρώπη. Η βρετανική διπλωµατία µιλά πια για µια ευρωπαϊκή 

διεθνή πολιτική που θα έχει ως επιδίωξη το σχηµατισµό ενός ευρωπαϊκού 

και ενός αµερικανικού πυλώνα αµυντικής νατοϊκής τακτικής. Ο Βρετανός 

πρωθυπουργός συναντά τον Γάλλο Πρόεδρο και δηλώνουν:  

"Σύγκλιση των αντιλήψεών τους επί των ευρωπαϊκών δοµών.". 

Στη Γαλλία µε δηµοψήφισµα αίρεται η αρνησικυρία και, µετά από σύντοµες 

διαπραγµατεύσεις, υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότη-

τα η συνθήκη ένταξης του Ηνωµένου Βασιλείου, στις 22.1.’72. 
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1973: Το Ηνωµένο Βασίλειο εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοι-

νότητα, µαζί και η Ιρλανδία και η Δανία [1.1.’73]. "Είναι η πιο όµορφη µέρα 

της ζωής µου", δηλώνει ο Edward Heath.  

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, λίγο πιο πριν, είχε αποδεχτεί τον στόχο της  

νοµισµατικής και πολιτικής ευρωπαϊκής ενοποίησης και είχε υποστηρίξει 

τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού περιφερειακού ταµείου. Όλοι ικανοποιη-

µένοι, απονέµουν στον Heath το ευρωπαϊκό βραβείο διπλωµατίας για την 

προευρωπαϊκή του δράση. 

Πάντως, πολλοί Βρετανοί, εµφορούµενοι από τα αγγλοσαξωνικά ιδεώδη, 

είναι επιφυλακτικοί και υιοθετούν µια ιδιόµορφη αµυντική στάση απέναντι 

στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Την αντιλαµβάνονται ως απειλή προς τις 

εθνικές τους παραδόσεις και υπεραµυνόµενοι της βρετανικής εθνικής κυ-

ριαρχίας είναι αρνητικοί σε οποιαδήποτε ρύθµιση που θα µπορούσε να 

εξασθενίσει την ιδιόµορφη βρετανική κοινοβουλευτική δηµοκρατία. 

Η βρετανική οικονοµία δεν δείχνει κάποιο σηµάδι ανάκαµψης. Τα εργατικά 

συνδικάτα συνεχίζουν τις σκληρές αδιάκοπες απεργίες, προκαλώντας την 

πτώση της κυβέρνησης Heath το ‘74.  Ο Harold Wilson, που στην πρωθυ-

πουργική του θητεία είχε καταθέσει την δεύτερη βρετανική υποψηφιότητα 

ένταξης, επανέρχεται στην εξουσία. Είχε στηρίξει την προεκλογική του τα-

κτική στο περίφηµο Κοινωνικό Συµβόλαιο και σε δέσµευση για διεξαγωγή 

δηµοψηφίσµατος ώστε οι Βρετανοί να αποφανθούν για ενδεχόµενη έξοδο 

ή παραµονή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μόλις ανέλαβε 

την πρωθυπουργία, στέλνει τον υπουργό εξωτερικών James Callaghan 

να επαναδιαπραγµατευθεί ριζικά τη συνθήκη ένταξης, επισείοντας στους 

Ευρωπαίους Εταίρους την απειλή δηµοψηφίσµατος και εξόδου. Εκείνοι, 

παρά τις γαλλικές αντιρρήσεις, υποκύπτουν αίροντας µέρος των βρετανι-

κών οικονοµικών υποχρεώσεων προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
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Στο δηµοψήφισµα οι Βρετανοί αποφαίνονται πλέον υπέρ της παραµονής 

τους στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µε πλειοψηφία 67,2%.  

1974: Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας εκλέγεται ο Valéry Giscard d’ 

Estaind και o Καγκελάριος της Δ. Γερµανίας Willy Brandt αποχωρεί αφή-

νοντας τη θέση του στον Helmut Schmidt. Θεσµοθετείται το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Κορυφής ως υψηλότερο θεσµικό όργανο λήψης αποφάσεων 

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Στις ΗΠΑ, την ίδια χρονιά, ο 

Richard Nixon παραιτείται υπό την κατακραυγή του σκανδάλου Watergate 

και τον διαδέχεται ο Gerald Ford, ο οποίος όµως θα χάσει τις εκλογές από 

τον Jimmy Carter που αναλαµβάνει την Προεδρία το ’76. 

Στη Μ. Βρετανία, ο πληθωρισµός και η ανεργία αυξάνουν, µαζί και η βιο-

µηχανική διαµάχη. Το ’76, ο Harold Wilson παραιτείται και τον διαδέχεται 

ο James Callaghan, ο οποίος αµέσως απαιτεί νέες οικονοµικές παραχω-

ρήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η στάση του προκαλεί εκνευρισµό 

και ισχυροποιεί το γαλλογερµανικό δίπολο στο εσωτερικό της Ευρώπης. 

Η βρετανική νοµισµατική και οικονοµική κρίση δεν χαλιναγωγείται και τον 

Μάιο του ‘79 προκηρύσσονται εκλογές. Η Margaret Thatcher έρχεται στην 

εξουσία και η πολιτική της σφραγίδα οποία έµελλε να τεθεί όχι µόνο στη 

χώρα της αλλά και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές πεδίο. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής, λίγο νωρίτερα, είχε συγκροτήσει το 

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (SME), µετά από πρόταση του Giscard 

d’Estaind. Έτσι, καθιερώνεται η Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (ECU), την 

οποία αποδέχεται και προσυπογράφει η Μ. Thatcher. Η Σιδηρά Κυρία, κα-

τά τη 10ετή πρωθυπουργία της, συνθλίβοντας κυριολεκτικά τα εργατικά 

βρετανικά συνδικάτα, επέβαλε µε πυγµή στη Μ. Βρετανία την φιλελεύθερη 

οικονοµική πολιτική και επέδρασε καθοριστικά στα ευρωπαϊκά και διεθνή 

πολιτικά δρώµενα. 
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1981: Η Ελλάδα εισέρχεται ως 10ο Μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα και την ένταξη προσυπογράφουν στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος 

Καραµανλής και ο Valéry Giscard d’Estaind.  

Η 10ετία που ακολουθεί είναι καθοριστική για το µέλλον της Ευρώπης. 

Τον Μάιο του ’81, Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας εκλέγεται ο Σοσια-

λιστής François Mitterrand. Τον Οκτώβριο του ’82, ο Helmut Kohl εκλέγεται 

Καγκελάριος της Δ. Γερµανίας. Θα πρωταγωνιστήσουν στην ευρωπαϊκή 

πολιτική σκηνή, όπου ήδη έχει λάβει θέση η Margaret Thatcher.  

Στις ΗΠΑ εκλέγεται Πρόεδρος ο Ronald Reagan που θα µείνει στην εξου-

σία από το ’81 έως το ’89. Στην ΕΣΣΔ, αναλαµβάνει την ηγεσία ο Mikhail 

Gorbachev που θα παραµείνει από το ’85 έως το ’91, και ο οποίος έµελλε 

να προκαλέσει πλήρη ανατροπή στο παγκόσµιο πολιτικό σκηνικό. 

Στο µεταξύ, το ‘86, η Ισπανία και η Πορτογαλία ολοκληρώνουν τις διαδικα-

σίες ένταξης και έχουµε πλέον 12µελή Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. 

Το νέο χαρακτηριστικό, που µελλοντικά θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, 

είναι η ενδυναµωµένη πολιτική παρουσία του Ευρωπαϊκού Νότου. Επι-

πλέον, την εποχή αυτή, ο Ευρωπαϊκός Νότος αποκτά σοσιαλιστικό χρώµα, 

µε τον Γάλλο Πρόεδρο François Mitterrand (’81-‘95), τον Ισπανό πρωθυ-

πουργό Felipe Gonzalez (’82-’96), τον Πορτογάλο πρωθυπουργό και κα-

τόπιν Πρόεδρο Mario Suares (’83-’85, ’86-‘96) και τον Ιταλό πρωθυπουργό 

Bettino Craxi (’83-’87). Έτσι, ο νότιος αυτός πολιτικός σοσιαλιστικός πόλος 

εµφανίζεται απέναντι στον ήδη υπάρχοντα πόλο της Margaret Thatcher. 

Η M.Thatcher ισχυροποιεί τους αµερικανοβρετανικούς δεσµούς και προ-

ωθεί µια διαρκώς αυξανόµενη φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική, σε άψογη 

σύµπνοια µε τον R.Reagan. Παράλληλα, ανοίγει διόδους επικοινωνίας µε 

τον M.Gorbachev, ευνοώντας καθοριστικά την αµερικανοσοβιετική επαφή. 
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Ο François Mitterrand και ο Helmut Kohl ισχυροποιούν τους γαλλογερµα-

νικούς δεσµούς και η σχέση τους ανάγεται σε σύµβολο πλήρους συµφιλί-

ωσης των χωρών τους. Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν συµµερίζεται την οικονο-

µική πολιτική της Thatcher και προωθεί µια κοινωνική ευρωπαϊκή πολιτική 

που αποκτά έκφραση µε την Κοινωνική Χάρτα, την οποία υπογράφουν οι 

ηγέτες της Ε.Ο.Κ., το ‘89, εκτός από την Thatcher.  

• Η βρετανική στάση και στρατηγική ως προς την Ευρώπη [79-90]. 

Η Margaret Thatcher, στις 20.9.’88, στο Collège d’Europe, στην Bruges, 

παρουσίασε τις πολιτικές της θέσεις για την προοπτική της Ευρώπης. Θα 

παραθέσουµε εκτενώς τα κύρια σηµεία αυτής της οµιλίας, όπως η ίδια τα 

τόνισε, γιατί από αυτά αναδεικνύεται ξεκάθαρα η βρετανική στάση και τα-

κτική ως προς την πολιτική εξέλιξη της Ευρώπης: 16 

Βρετανία και Ευρώπη. “Θέλω να ξεκινήσω µιλώντας για κάποιους µύθους 

που έχουν να κάνουν µε τη χώρα µου, την Βρετανία, και τη σχέση της µε 

την Ευρώπη. Για να το κάνω, πρέπει πρώτα να αναφερθώ στην ταυτότητα 

της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι δηµιούργηµα της Συνθήκης της Ρώµης. 

Η Ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι ιδιοκτησία κάποιας οµάδας ή κάποιου θεσµού. 

Εµείς οι Βρετανοί είµαστε κληρονόµοι, εξίσου µε οποιοδήποτε άλλο κράτος, 

της παρακαταθήκης του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Οι δεσµοί µας µε την υπό-

λοιπη Ευρώπη, την ήπειρο της Ευρώπης, ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας 

της ιστορίας µας. Για τριακόσια χρόνια, αποτελούσαµε τµήµα της Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας και οι χάρτες µας ακόµη εντοπίζουν τις ευθείες γραµµές των 

δρόµων που έχτισαν οι Ρωµαίοι. Οι πρόγονοί µας, οι Κέλτες, οι Σάξονες, οι 

Δανοί, προήλθαν από την ήπειρο. Το έθνος µας -αυτή η αγαπηµένη λέξη 

της Κοινότητας- αναδιαρθρώθηκε από τους Νορµανδούς και τους Ανδη-

γαυούς στον 11ο και 12ο αιώνα. Επισκεφτείτε τις µεγάλες εκκλησίες και τους 

καθεδρικούς ναούς της Βρετανίας, διαβάστε τη λογοτεχνία και ακούστε τη 
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γλώσσα µας, όλα µαρτυρούν τον πολιτισµικό πλούτο που πήραµε από την 

Ευρώπη και οι άλλοι Ευρωπαίοι από εµάς. Εµείς στη Βρετανία, είµαστε δι-

καιολογηµένα περήφανοι για τον τρόπο µε τον οποίο, από τη Magna Carta 

το έτος 1215, πρωτοπορήσαµε και αναπτύξαµε αντιπροσωπευτικούς θεσ-

µούς που στέκονται σαν προπύργια της ελευθερίας. Και περήφανοι ακόµα 

για τον τρόπο µε τον οποίο η Βρετανία, επί αιώνες, αποτελούσε σπίτι για 

ανθρώπους από την υπόλοιπη Ευρώπη που αναζητούσαν καταφύγιο από 

την τυραννία. Όµως, ξέρουµε ότι χωρίς την ευρωπαϊκή κληρονοµιά των 

πολιτικών ιδεών, δε θα µπορούσαµε να πετύχουµε όλα όσα καταφέραµε. 

Από την κλασική και µεσαιωνική σκέψη, έχουµε δανειστεί τη λογική του 

κράτους δικαίου, που σηµατοδοτεί µια πολιτισµένη κοινωνία. Πολύ συχνά, 

η ιστορία της Ευρώπης περιγράφεται ως µια σειρά ατέρµονων πολέµων 

και διαµαχών. Ωστόσο, από την πλευρά µας σίγουρα αυτό που µας εντυ-

πωσιάζει περισσότερο είναι η κοινή µας εµπειρία. Για παράδειγµα, η ιστο-

ρία για το πως η Ευρώπη διερεύνησε και αποίκισε, και ναι χωρίς απολο-

γία, εκπολίτισε ένα τµήµα του κόσµου, είναι µια σπουδαία ιστορία ταλέντου, 

ικανότητας και θάρρους. Όµως, εµείς οι Βρετανοί έχουµε συµβάλει στην 

Ευρώπη µε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έχουµε πολεµήσει για να αποτρέψουµε 

την κυριαρχία στην Ευρώπη από µόνο µια ενιαία δύναµη. Έχουµε πολεµή-

σει και έχουµε πεθάνει για την ελευθερία της. Μερικά µίλια από εδώ, στο 

Βέλγιο, βρίσκονται τα σώµατα των 120.000 Βρετανών στρατιωτών, που 

πέθαναν κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αν δεν υπήρχε αυτή η προθυµία 

για να αγωνιστούν και να πεθάνουν, η Ευρώπη θα είχε συνενωθεί πολύ 

νωρίτερα, όχι όµως µέσα στην ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Ήταν η βρετα-

νική υποστήριξη σε κινήµατα αντίστασης κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

Πολέµου που βοήθησε να κρατηθεί ζωντανή η φλόγα της ελευθερίας σε 

τόσες πολλές χώρες µέχρι την ηµέρα της απελευθέρωσης. Όλα αυτά 

αποτελούν απόδειξη για την αφοσίωσή µας στο µέλλον της Ευρώπης. Η 
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι µια έκφραση της ευρωπαϊκής αυτής ταυτότη-

τας, αλλά δεν είναι η µοναδική. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι ανατολικά 

του Σιδηρού Παραπετάσµατος, οι άνθρωποι που κάποτε απολάµβαναν ένα 

πλήρες µερίδιο του ευρωπαϊκού πολιτισµού, την ελευθερία και την ταυτό-

τητα, αποκόπηκαν από τις ρίζες τους. Θα πρέπει πάντα να κοιτάζουµε τη 

Βαρσοβία, την Πράγα, τη Βουδαπέστη ως σπουδαίες ευρωπαϊκές πόλεις. 

Και ούτε να ξεχνάµε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες συνέβαλαν ώστε οι ΗΠΑ να 

γίνουν γενναίος υπερασπιστής της ελευθερίας.” 

Το Μέλλον της Ευρώπης. “Αυτά που σας είπα δεν είναι απολιθωµένα 

χρονικά σκοτεινών γεγονότων από σκονισµένες βιβλιοθήκες της ιστορίας. 

Είναι απαύγασµα των σχεδόν δύο χιλιάδων χρόνων βρετανικής συνεισφο-

ράς στην Ευρώπη, συνεισφορά που σήµερα είναι τόσο έγκυρη και τόσο 

ισχυρή όσο ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανήκει σε όλα τα µέλη της και 

πρέπει να εκφράζει τις παραδόσεις και τις προσδοκίες όλων των µελών της. 

Επιτρέψτε µου να είµαι απολύτως σαφής. Η Βρετανία δεν ονειρεύεται µια 

ξέγνοιαστη, αποµονωµένη ύπαρξη στις παρυφές της Ευρωπαϊκής Κοινό-

τητας. Το πεπρωµένο µας είναι στην Ευρώπη, ως µέρος αυτής Κοινότητας. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι το µέλλον µας βρίσκεται µόνο στην Ευρώπη, όπως 

ούτε αυτό της Γαλλίας ή της Ισπανίας ή οποιουδήποτε άλλου µέλους. Η 

Κοινότητα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρακτικό µέσο µε το οποίο η Ευρώ-

πη µπορεί να διασφαλίσει τη µελλοντική ευηµερία και την ασφάλεια των 

ανθρώπων της σε ένα κόσµο όπου υπάρχουν πολλά άλλα ισχυρά έθνη και 

οµάδες κρατών. Εµείς οι Ευρωπαίοι δεν µπορούµε να σπαταλάµε τις ενέρ-

γειές µας σε εσωτερικές διαµάχες ή θολές θεσµικές αντιπαραθέσεις. Η Ευ-

ρώπη πρέπει να είναι έτοιµη να συµβάλλει πλήρως στην ασφάλειά της και 

να γίνει ανταγωνιστική, εµπορικά και βιοµηχανικά, σ’ένα κόσµο όπου η επι-

τυχία καταλήγει στις χώρες που ενθαρρύνουν την ατοµική πρωτοβουλία 

και επιχειρηµατικότητα, και όχι σε αυτές που επιδιώκουν να τις µειώσουν.  
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Απόψε θέλω να καθορίσω ορισµένες κατευθυντήριες αρχές για το µέλλον 

της Ευρώπης οι οποίες, πιστεύω, θα της εξασφαλίσουν την επιτυχία, όχι 

µόνο σε οικονοµικό και αµυντικό πλαίσιο, αλλά και στην ποιότητα της ζωής 

και επίδρασης στους λαούς της. 

Η πρώτη κατευθυντήρια αρχή µου είναι η εξής: Ο καλύτερος τρόπος για να 

οικοδοµηθεί µια επιτυχηµένη Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι η πρόθυµη και 

ενεργή συνεργασία µεταξύ ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών. Η Ευρώπη 

θα είναι δυνατότερη επειδή ακριβώς έχει τη Γαλλία ως Γαλλία, την Ισπανία 

ως Ισπανία, τη Βρετανία ως Βρετανία, κάθε µία µε τα δικά της έθιµα, παρα-

δόσεις και ταυτότητα. Κάποιοι από τους ιδρυτές της Κοινότητας πίστευαν 

ότι οι ΗΠΑ θα µπορούσε να είναι το µοντέλο της. Όµως, η ιστορία των 

ΗΠΑ είναι πολύ διαφορετική από αυτή της Ευρώπης. Είµαι η πρώτη που 

λέει, σε πολύ µεγάλα ζητήµατα, ότι οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να 

προσπαθούν να µιλούν µε µία φωνή. Θέλω να δουλεύουµε µαζί πιο στενά 

σε ζητήµατα που µπορούµε να τα καταφέρουµε καλύτερα µαζί παρά µόνοι. 

Η Ευρώπη έτσι θα είναι ισχυρότερη, είτε στο εµπόριο, είτε στην άµυνα, είτε 

στις σχέσεις µας µε τον υπόλοιπο κόσµο. Αλλά, η στενότερη συνεργασία 

µας δεν πρέπει επιτρέψει συσσώρευση ισχύος σε διορισµένους γραφειο-

κράτες στις Βρυξέλλες. Σίγουρα θέλουµε να δούµε την Ευρώπη µε µεγαλύ-

τερο το αίσθηµα του κοινού σκοπού. Πρέπει όµως να γίνει έτσι ώστε να δι-

ατηρούνται οι διαφορετικές παραδόσεις, οι εξουσίες του Κοινοβουλίου και 

το αίσθηµα της εθνικής υπερηφάνειας κάθε χώρας. Γιατί αυτές οι αρχές 

αποτέλεσαν µέσα στους αιώνες την πηγή  ζωτικότητας της Ευρώπης. 

Η δεύτερη κατευθυντήρια αρχή µου είναι η εξής: Οι πολιτικές της Κοινότητας 

πρέπει να αντιµετωπίσουν τα σηµερινά προβλήµατα µε πρακτικό τρόπο, 

όσο δύσκολο και αν είναι. Αν δεν µπορούµε να µεταρρυθµίσουµε τις κοινο-

τικές πολιτικές, που είναι προφανώς λάθος ή αναποτελεσµατικές και προ-

καλούν δικαιολογηµένα την ανησυχία του κοινού, τότε δεν θα µπορέσουµε 
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να πάρουµε την υποστήριξή του, για τη µελλοντική ανάπτυξη της Κοινότη-

τας. Πρέπει να µειωθεί ο προϋπολογισµός για τη γεωργία, προκειµένου να 

ελευθερωθούν πόροι για άλλες πολιτικές, όπως η ενίσχυση των λιγότερο 

εύπορων περιοχών και η επαγγελµατική κατάρτιση. Πρέπει να εφαρµόζου-

µε πολιτικές που σχετίζονται µε προσφορές πλησιέσετερες στις απαιτήσεις 

της αγοράς, και που θα µειώσουν την υπερπαραγωγή και τον περιορισµό 

του κόστους. Φυσικά, πρέπει να προστατεύσουµε τα χωριά και τις αγρο-

τικές περιοχές, που αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της εθνικής µας ζωής. 

Η αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων απαιτεί πολιτικό θάρρος. Η Κοι-

νότητα θα βλάψει µόνο τον εαυτό της, στα µάτια των λαών και του έξω κό-

σµο, εφόσον εκλείψει αυτό το θάρρος.   

Η τρίτη κατευθυντήρια αρχή µου είναι η εξής: Η Ευρώπη πρέπει να ανα-

πτύξει κοινές πολιτικές ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας. Αν θέλει να 

ανθίσει και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, το κλειδί είναι η επιχει-

ρηµατικότητα. Η Συνθήκη της Ρώµης είχε ως βασικό σκοπό τον Χάρτη της 

Ελεύθερης Οικονοµίας. Μια Ευρώπη ανοιχτή για τις επιχειρήσεις είναι η 

κινητήρια δύναµη για τη δηµιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς του 

‘92. Απαλλαγµένοι από τα εµπόδια και αφήνοντας τις επιχειρήσεις να λει-

τουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα µπορέσουµε να ανταγωνιστούµε τις 

ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τις νέες οικονοµικές δυνάµεις που αναδύονται στην 

Ασία και αλλού. Οι άµεσες και πρακτικές απαιτήσεις είναι: Η υλοποίηση 

της δέσµευσης της Κοινότητας για ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, 

στη Βρετανία το κάναµε. Η κατάργηση των συναλλαγµατικών ελέγχων µέσα 

στην Κοινότητα, στη Βρετανία το καταργήσαµε. Η δηµιουργία πραγµατικά 

ελεύθερης αγοράς στον χρηµατοπιστωτικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό και 

επενδυτικό τοµέα. Και, ευρύτερη χρήση του ECU. Η Βρετανία, αυτό το 

φθινόπωρο εκδίδει ECU σε έντοκα γραµµάτια και ευελπιστεί να δει και 

άλλες κοινοτικές κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο. Αυτές είναι οι πραγµατικές 
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απαιτήσεις, γιατί αυτές είναι που χρειάζεται η επιχειρηµατική κοινότητα και 

η βιοµηχανία προκειµένου να ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά τον ευρύτερο 

κόσµο. Και είναι αυτό που επιθυµεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής γιατί θα 

διευρύνει την επιλογή του και θα µειώσει τα κόστη του. Σε αυτά τα βασικά 

πρακτικά βήµατα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή της Κοινότητας. Και. 

όταν όλα αυτά θα έχουν επιτευχθεί, και διατηρηθούν για ένα χρονικό διά-

στηµα, θα µπορέσουµε από καλύτερη θέση να εκτιµήσουµε την επόµενη 

κίνηση. Το ίδιο ισχύει για τα σύνορα µεταξύ των χωρών µας, γιατί θέλουµε 

να καταστεί ευκολότερη η διέλευση των εµπορευµάτων µεταξύ των χωρών 

µας. Φυσικά, πρέπει να διευκολύνουµε τους ανθρώπους, να ταξιδεύουν σε 

ολόκληρη την Κοινότητα. Όµως, αυτό είναι ένα θέµα κοινής λογικής, το ότι 

δεν µπορούµε να καταργήσουµε τελείως τους ελέγχους στα σύνορα, εφό-

σον θέλουµε να προστατεύουµε τους πολίτες µας από την εγκληµατικότητα,  

να σταµατήσουµε τη διακίνηση ναρκωτικών, των τροµοκρατών και των 

παράνοµων µεταναστών. 

Η τέταρτη κατευθυντήρια αρχή µου είναι η εξής: Η Ευρώπη δεν πρέπει να 

είναι προστατευτική. Η επέκταση της παγκόσµιας οικονοµίας απαιτεί από 

εµάς να συνεχίσουµε τη διαδικασία άρσης εµποδίων στο εµπόριο, και να 

το πράξουµε στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων, της GATT. 

Η τελευταία κατευθυντήρια αρχή µου αφορά στο πιο θεµελιώδες ζήτηµα, 

το ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την άµυνα. Η Ευρώπη πρέπει 

να συνεχίσει να διατηρεί µια σίγουρη άµυνα, µέσω του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ 

οφείλουµε την ειρήνη που έχει διατηρηθεί πάνω από 40 χρόνια. Θα πρέπει 

να προσπαθήσουµε να διατηρήσουµε τη δέσµευση των ΗΠΑ για την άµυ-

να της Ευρώπης. Σε µια εποχή αλλαγών και αβεβαιότητας, στην ΕΣΣΔ και 

την Ανατολική Ευρώπη, προέχει να διατηρήσουµε την ενότητα της Ευρώ-

πης, έτσι ώστε να επιλύσουµε οτιδήποτε και αν προκύψει. Πρέπει να δια-

πραγµατευτούµε τον έλεγχο των εξοπλισµών και να κρατήσουµε ανοιχτή 
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την πόρτα της συνεργασίας σε όλα τα θέµατα που καλύπτονται από τις 

Συµφωνίες του Ελσίνκι. Ας µην ξεχνάµε ποτέ ότι ο τρόπος ζωής µας, το 

όραµά µας και όλα όσα ελπίζουµε να πετύχουµε, δεν εξασφαλίζονται µε 

την ορθότητα του σκοπού µας, αλλά µε τη δύναµη της άµυνάς µας.”  

Η οµιλία της Margaret Thatcher στην Bruges εγγράφεται στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της για την εξάπλωση του βρετανικού δόγµατος ως προς το 

µέλλον της Ευρώπης. Σύµφωνα µε αυτό το δόγµα, τα Κράτη Μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να διατηρούν ακέραια και κυρίαρχη την εθνι-

κή τους υπόσταση και η Κοινότητα να αποτελεί όχηµα εισαγωγής, σε διευ-

ρυµένο ευρωπαϊκό πλαίσιο, της οικονοµικής αρχής της Ελεύθερης Αγοράς. 

Με την οµιλία της, αντιπαρατίθεται ευθέως στην επιδίωξη του Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors, για ενίσχυση των εξουσιών 

των ευρωπαϊκών θεσµών µε µεταφορά εθνικών εξουσιών σε αυτούς. Επι-

πλέον, κρατώντας σταθερό το βρετανικό αµυντικό δόγµα, υποστηρίζει 

σθεναρά την ισχυροποίηση των ευρωατλαντικών δεσµών ώστε να τεθεί η 

Ευρωπαϊκή Άµυνα υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ και συνακόλουθα των ΗΠΑ. 

Μέσα από αυτή την οµιλία διαφαίνεται το συµφέρον της Μ. Βρετανίας, το 

οποίο γίνεται πράξη µε την βρετανική εγκαθίδρυση στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας έτσι ώστε, διατηρούµενη ισχυρή η ειδική αµερι-

κανοβρετανική σχέση, να εξασφαλίζεται η αυτονοµία της Μ. Βρετανίας ως 

προς την Αµερική και εξίσου το όφελός της µε την δηµιουργία µιας ευρείας 

ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων εµπορικών ανταλλαγών.       

Ο Π. Ήφαιστος, στο βιβλίο του Διπλωµατία και Στρατηγική των Μεγάλων 

Ευρωπαϊκών Δυνάµεων, σ.194-196, ερµηνεύει τα χαρακτηριστικά της βρε-

τανικής στρατηγικής των τελευταίων δεκαετιών: 41 

" 1ον Η Βρετανική διπλωµατία, παρά τις διακυµάνσεις στους τακτικούς χει-

ρισµούς, ασκούσε επαρκή εποπτεία των εξελίξεων στο επίπεδο των στρα-

τηγικών της επιλογών και της διασφάλισης επαρκούς αυτονοµίας στο πλαί-
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σιο στενών σχέσεων µε τις ΗΠΑ. Στο επίπεδο των στρατηγικών επιλογών, 

λειτουργούσε ως συλλογικός ορθολογικός δρων και οι τακτικοί χειρισµοί 

υπάκουαν στη λογική των µεγάλων στρατηγικών προσανατολισµών. 

2ον Οι Βρετανοί ηγέτες δεν έχουν το προνόµιο χάραξης και εφαρµογής της 

εθνικής στρατηγικής σε ανάλογο πλαίσιο όπως στη Γαλλία µετά την εγκα-

θίδρυση της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας. Όµως, ενδεχοµένως λόγω ανά-

πτυξης µιας επαρκώς οµοιογενοποιηµένης πολιτικής κουλτούρας, παρα-

τηρείται αξιοσηµείωτη συνέχεια και συνέπεια ως προς τους θεµελιακούς 

προσανατολισµούς και τις βασικές προσεγγίσεις εκπλήρωσης των στόχων. 

Ουσιαστικά, ανεξάρτητα από το κόµµα που έχει την ευθύνη για τη διακυ-

βέρνηση της χώρας, οι θεµελιακές επιλογές παραµένουν σχεδόν ίδιες και 

χαρακτηρίζονται από τον ατλαντισµό και την επιφυλακτικότητα ως προς το 

θέµα της υπερεθνικότητας στη διαδικασία ολοκλήρωσης. 

3ον Η Βρετανία, ενώ δεν αγωνίζεται κατ'ανάγκη να µεγιστοποιήσει την ισχύ 

της, ενδιαφέρεται εν τούτοις να διατηρήσει τη σχετική θέση της και να ισχυ-

ροποιήσει το ρόλο της. Παρά τη σχετική απώλεια ισχύος µετά το Β’ Παγ-

κόσµιο Πόλεµο επιχείρησε να χρησιµοποιήσει πολλαπλασιαστές ισχύος, 

εκ των οποίων η διπλωµατική δεξιότητα είναι η πρώτιστη και πλέον σηµα-

ντική. Δεν µπορεί παρά να παρατηρηθεί πως η βρετανική διπλωµατία βρι-

σκόταν πάντα στην πρώτη γραµµή των διπλωµατικών διεργασιών ασκώ-

ντας καταλυτικό ρόλο στη λήψη των µεγάλων στρατηγικών αποφάσεων. 

Θα µπορούσε ακόµη να προστεθεί ότι, παρά τις πολλές πιθανές επικρί-

σεις για την ευρωπαϊκή πολιτική του Λονδίνου τόσο πριν, όσο και µετά την 

εισδοχή στην Κοινότητα, οι βρετανικές στάσεις και συµπεριφορές επηρέ-

αζαν σηµαντικά τα τεκταινόµενα στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, η βρετα-

νική στρατηγική τόσο πριν την ένταξη, όσο και µετά ήταν καθοριστικής 

σηµασίας για την ευρωπαϊκή πολιτική: Ανεξάρτητα του πόσο και πώς άλλ-

αξε το πολιτικό και θεσµικό σκηνικό στη Δυτική Ευρώπη λόγω της διαδι-
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κασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η διαδικασία αυτή λειτουργούσε 

και συνεχίζει να λειτουργεί µε τη λογική του "γεωπολιτικού θερµοκηπίου" 

της Ατλαντικής Συµµαχίας, το οποίο είναι εν πολλοίς δηµιούργηµα της 

βρετανικής διπλωµατίας...  

4ον Το Βρετανικό κράτος λειτουργεί ορθολογικά υπό το πρίσµα της υψη-

λής στρατηγικής, που προσδιόρισαν οι ιστορικοί ηγέτες της χώρας µε το 

Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι αρχές της βρετανικής υψηλής στρατηγικής µπο-

ρεί να µην είναι ευδιάκριτες ή σαφώς διατυπωµένες, αναγνωρίζονται εν 

τούτοις λόγω µιας ευδιάκριτης κρίσιµης πολιτικής αποδοχής ορισµένων 

αρχών ως προς την εθνική ταυτότητα, τη "βρετανική ιδιαιτερότητα", την εθ-

νική υπερηφάνεια, τις εθνικές αξίες, τα χαρακτηριστικά της βρετανικής δη-

µοκρατίας και τα εθνικά συµφέροντα που διαφυλάττει η κρατική κυριαρχία 

και ο ιδιόµορφος βρετανικός κοινοβουλευτισµός... 

5ον Οι Βρετανοί ηγέτες, πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είχαν 

σαφή πολιτική επιλογή να είναι "µαζί µε τους Ευρωπαίους και όχι ένας 

από αυτούς". Αυτό απέρρεε από εκτιµήσεις για το ποια θέση επιτρέπει στη 

Βρετανία να ακολουθεί πολιτική που θα διασφάλιζε τα ζωτικά της συµφέ-

ροντα. Το κίνητρό της για να συµµετάσχει ή όχι στην Ευρωπαϊκή Κοινό-

τητα σχετιζόταν, µεταξύ άλλων, µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των άλ-

λων στις πελατειακές σχέσεις µε τις ΗΠΑ.... ". 

Η Margaret Thatcher αποχωρεί από την πολιτική σκηνή στις 28.11.’90 και 

την διαδέχεται ο John Major (‘90-’97) ο οποίος, χωρίς να έχει την πολιτική 

βαρύτητα της Σιδηράς Κυρίας, ακολούθησε τους πολιτικούς της άξονες 

στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο. 
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• Η γαλλική στάση και στρατηγική ως προς την Ευρώπη [81-95]. 

Η είσοδος του François Mitterrand στη ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, όπου 

ήδη βρίσκεται η Margaret Thatcher, προκαλεί πολλά ερωτηµατικά για την 

πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι Γάλλοι Σοσιαλιστές, παρότι ενστερ-

νίζονται την ευρωπαϊκή ιδέα, ήταν ανέκαθεν καταγγελτικοί προς την πολι-

τική της ελεύθερης οικονοµίας και δήλωναν την πρόθεσή τους για ριζικό 

µετασχηµατισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Ο Γάλλος Πρόεδρος, εµφορούµενος από την σοσιαλιστική αντίληψη που 

τον οδήγησε στην Προεδρία της Γαλλικής Δηµοκρατίας, προτείνει µια ευ-

ρωπαϊκή κοινωνική πολιτική η οποία εκφράζεται µε την Κοινωνική Χάρτα 

της Ευρώπης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του δηλώνει:  

“Πληθωρισµός, ανεργία, πτώση επενδύσεων, έλλειµµα εξωτερικού εµπορί-

ου, αυτό είναι το σκηνικό στο οποίο οι χώρες µας πρέπει να αναζητήσουν 

κοινοτική λύση για τα προβλήµατά τους. Και έτσι µεγαλώνει ο πειρασµός 

αναδίπλωσης στον εαυτό µας. Πρέπει ν’αντισταθούµε γιατί, το ξέρετε καλά, 

µόνο µαζί θα µπορέσουµε να βγούµε από την κρίση, να προετοιµάσουµε 

τη στιγµή που η διεθνής οικονοµική τάξη θα βασιστεί σε νέα δεδοµένα και 

σε ισότιµες αρχές.”. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει πια την προγενέστερη οικονοµική ευηµε-

ρία. Η πετρελαϊκή κρίση και η άνοδος των τιµών, προκάλεσαν όξυνση της 

ανταγωνιστικότητας και συνακόλουθα εξασθένιση της αλληλεγγύης στους 

κόλπους της Κοινότητας. Οι Εταίροι, µπροστά σε αυτά τα προβλήµατα και 

την παρουσία της Σιδηράς Κυρίας, αδιαφορούν για τη γαλλική πρόταση 

που παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο Κορυφής του Λουξεµβούργου. Η Βρε-

τανίδα πρωθυπουργός δηλώνει: “Η Κοινωνική Χάρτα είναι πολύ απλά µια 

σοσιαλιστική χάρτα, σύλληψη των σοσιαλιστών, υποστηριζόµενη κυρίως 

από τα σοσιαλιστικά Κράτη Μέλη της Κοινότητας.”.  
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Η Γαλλική Σοσιαλιστική Κυβέρνηση, στην οποία συµµετέχουν Κοµµουνι-

στές Υπουργοί, προωθεί µια εθνική οικονοµική πολιτική κοινωνικού χαρα-

κτήρα. Αυτό προκάλεσε µια καταναλωτική συµπεριφορά κεϋνσιανού τύπου 

µε επακόλουθο τη ραγδαία αύξηση εισαγωγών, κυρίως από την Γερµανία. 

Η ανταγωνιστική στάση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στο εσωτερικό 

της Κοινότητας, µεταβάλλει συνακόλουθα την οικονοµική δυναµική εις βά-

ρος της Γαλλίας. Οι αγρότες, µη µπορώντας να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους, οδηγούνται σε απόγνωση και στρέφονται εναντίον της Κοινότητας. 

Μόνο η εξασθένιση του ανταγωνισµού και η ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής 

αλληλεγγύης θα µπορούσε να δώσει διέξοδο. Προς αυτή την κατεύθυνση 

θα συνέβαλε το Σχέδιο της Κοινωνικής Ευρώπης, στο οποίο αντιτάχθηκε 

η Thatcher. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τελείως αδρανής, φαινόταν ανίκανη 

να δώσει λύση στα προβλήµατά της, ενώ την ίδια στιγµή δεχόταν σφοδρή 

επίθεση από την Thatcher, µε στόχο το κοινοτικό σύστηµα οικονοµικών 

ενισχύσεων και την κοινοτική αγροτική πολιτική που επεδίωκε η Γαλλία. Η 

Βρετανίδα πρωθυπουργός εκτιµούσε ότι η χώρα της επωφελείτο λιγότερο 

από όσα συνεισέφερε στο Κοινοτικό Ταµείο και απευθυνόµενη στο Συµ-

βούλιο Κορυφής είπε την περίφηµη φράση της: “I want my money back.”. 

Ο François Mitterrand βρέθηκε έτσι µέσα σ’έναν κυκεώνα κοινοτικών προ-

βληµάτων. Οι βρετανικές απαιτήσεις δεν ήταν το µόνο εµπόδιο, αφού για 

την επίτευξη συµβιβαστικής λύσης µέσα στον παραλυµένο Κοινοτικό µη-

χανισµό, κάθε Κράτος Μέλος έθετε ως προαπαιτούµενο την ικανοποίηση 

των συµφερόντων του. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εξανεµιζόταν µπροστά 

στα εθνικά συµφέροντα και αυτό ίσως µακροπρόθεσµα θα οδηγούσε στην 

ισχυροποίηση των υπερεθνικών θεσµικών κοινοτικών οργάνων. 

Ο Γάλλος Πρόεδρος δηλώνει: 

«Δεν θελήσαµε και ούτε θέλουµε να αποµονωθεί η Γαλλία από την Ευρω-

παϊκή Κοινότητα της οποίας είµαστε δρων µέλος, να την διαχωρίσουµε από 
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την κίνηση που οδηγεί αυτή την Ευρώπη στο να γίνει επιτέλους ένας από 

τους µεγάλους συµµετέχοντες του κόσµου.» 

Ο François Mitterrand στρέφεται στην Δ. Γερµανία, όπου νέος ηγέτης είναι 

πλέον ο Helmut Kohl, και στην περίφηµη οµιλία του στο Bundestag, µε 

την ευκαιρία της 20ης επετείου της συνθήκης του Élysée, επιβεβαιώνονται 

δυναµικά οι ισχυροί γαλλογερµανικοί δεσµοί. Εντούτοις, η γαλλογερµανική 

δυναµική δεν είναι αρκετή για να προσελκύσει τους κοινοτικούς εταίρους 

ώστε να καµφθεί η σκληρή πολιτική στάση της Margaret Thatcher. 

Την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναλαµβάνει το ’83 η Ελλάδα. 

Ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου επιχειρεί, αφενός να προωθηθούν τα 

συµφέροντα του Ευρωπαϊκού Νότου και αφετέρου να αποκατασταθεί η 

συναίνεση, αλλά το Συµβούλιο Κορυφής των Αθηνών είναι ανεπιτυχές. Ο 

Γάλλος Πρόεδρος ξεκινά αµέσως µια περιοδεία σε όλες τις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες ενόψει της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την 

Γαλλία. Ακούει τα παράπονα των Ευρωπαίων ηγετών δείχνοντας κατανό-

ηση, σηµειώνει τις απόψεις τους και καταγράφει τα σηµεία στα οποία θα 

µπορούσε να επιτευχθεί συµφωνία. Στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής στην 

οποία προεδρεύει, αποκαθιστά ένα πρώτο επίπεδο σύγκλισης στα θέµατα 

της αγροτικής πολιτικής, στη βιοµηχανία και την έρευνα, στα Διαρθρωτικά 

Ταµεία, στην ευρωπαϊκή διεύρυνση, χωρίς όµως τη βρετανική συναίνεση. 

Οµαδοποιώντας 17 ζητήµατα, στα οποία φαίνεται ότι θα συνέκλιναν όλοι, 

εκτός της Βρετανίας, ευελπιστεί να κάµψει την άτεγκτη βρετανική στάση 

στη Σύνοδο Κορυφής του Fontainebleau, τον Ιούνιο του ’84. 

Ενόψει των Ευρωεκλογών, ο Mitterrand κάνει θεαµατικό άνοιγµα υπέρ της 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, επιδιώκοντας να προσεταιριστεί τους Εταί-

ρους που εµφορούνται από την ιδέα της ενοποιηµένης Ευρώπης. Αφήνει 

να διαφανεί ότι την ευθύνη της ευρωπαϊκής στασιµότητας έχουν αυτοί που 

αντιδρούν στην επίτευξη συµφωνίας, επιζητώντας το δικό τους όφελος και 
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όχι το όφελος της Ευρώπης. Μαζί του έχει τον Ευρωπαϊκό Νότο αλλά και 

την ένθερµη υποστήριξη του Helmut Kohl. Σιγά-σιγά αρχίζει να διαµορφώ-

νεται µια δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο της Margaret Thatcher. 

Η Σιδηρά Κυρία προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του Fontainebleau µε 

πολεµική διάθεση, όπως δηλώνει η ίδια κατά την είσοδό της στη Σύσκεψη. 

Από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία δηλώνει ότι η Μ. Βρετανία συ-

νεισφέρει µε πολύ περισσότερα χρήµατα από την ωφέλεια που εισπράττει 

και απαιτεί την επιστροφή του ποσού που έχασε η χώρα της. Πρόκειται 

για το περίφηµο Rebate, την επιστροφή χρηµάτων, µε αφορµή του οποίου 

είχε πει στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δώστε πίσω τα λεφτά µου.».    

Είναι ενδιαφέρον να ακούσουµε απευθείας από τον ιστορικό G. Saunier, 

τα διαδραµατισθέντα στη Σύνοδο Κορυφής: 

“Την πρώτη µέρα όλα τα θέµατα εγκλωβίστηκαν στην απαισιοδοξία και η 

δεύτερη µέρα ξεκίνησε σε βαριά ατµόσφαιρα. Όµως, στο πρόγευµα, Kohl 

και Mitterrand είχαν αµοιβαία δεσµευτεί για γαλλογερµανική αλληλεγγύη, 

αφού προηγουµένως προσφέρθηκε η γαλλική συναίνεση για κοινοτική ενί-

σχυση προς τους αγρότες της Γερµανίας. Κατά τη συνεδρίαση, η Thatcher 

απορρίπτει για µια ακόµη φορά την πρόταση επιστροφής του 65% των 

διεκδικούµενων χρηµάτων απαιτώντας το 100%. Ζητά µια διακοπή για να 

διαπραγµατευτεί κατ’ ιδίαν µε τον Γερµανό οµόλογό της, χωρίς να ξέρει ότι 

είχε ήδη σφραγιστεί η γαλλογερµανική αλληλεγγύη. Ενώ επέστρεφε άπρα-

κτη στη συνεδρίαση, ο Kohl µε ένα νεύµα καθησύχασε τον Γάλλο Πρόε-

δρο και αµέσως αυτός, λέει στη Βρετανίδα πρωθυπουργό: “Madame, είναι 

η τελευταία προσφορά µας. Ποια είναι η απόφασή σας;“. Εκείνη διστάζει 

και απαντά: 66%. Οι άλλοι ηγέτες συναινούν µε ένα νεύµα και ο Mitterrand 

κλείνει το θέµα λέγοντας: «Υποκύπτουµε στην βρετανική γοητεία.».“ 
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Από αυτή τη στιγµή και πέρα όλα τα θέµατα που αφορούσαν στο µέλλον 

της Ευρώπης προχώρησαν, τα Διαρθρωτικά Ταµεία, το πρόγραµµα έρευ-

νας Esprit, η ηµεροµηνία λήξης των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Επιπλέον, συγκροτείται Ειδική Επιτροπή 

εκπροσώπων των ηγετών στην οποία ανατίθεται η διαµόρφωση πρότασης 

για το θεσµικό µέλλον της Ευρώπης. Στην άτυπη συζήτησή τους οι 10 

ηγέτες συµφώνησαν για το πρόσωπο που θα αναλάµβανε την Προεδρία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Jacques Delors, που επρόκειτο να δια-

δραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

Ο François Mitterrand, µε την ανάληψη των καθηκόντων του στην Προε-

δρία της Γαλλικής Δηµοκρατίας, διαµόρφωσε σταδιακά τη στάση της Γαλ-

λίας προς την Ατλαντική Συµµαχία και στις ΗΠΑ. Το ’81, είχε δηλώσει:  

"Η Γαλλία πρέπει να έχει µία µόνο στρατηγική, αυτή που διασφαλίζει τον 

κυρίαρχό χώρο της. Κάθε αποµάκρυνση από αυτή θα δηµιουργήσει αντι-

φάσεις και θα περιορίσει την αυτονοµία στη λήψη αποφάσεων". 

Το ’84, δηλώνει: "Η Ατλαντική Συµµαχία δεν πρόκειται να αντικατασταθεί 

από µια Ευρωπαϊκή Συµµαχία. Καµία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναµη δεν 

µπορεί να υποκαταστήσει το πυρηνικό στρατηγικό οπλοστάσιο των Αµερι-

κανών. Σε κάθε περίπτωση, η Γαλλία δεν θα χρησιµοποιήσει τον πυρηνικό 

της εξοπλισµό παρά µόνο για εξυπηρέτηση της δικής της αποτρεπτικής 

στρατηγικής. Συνεπώς, η Ευρώπη δεν θα πάρει το ρίσκο να µείνει χωρίς 

άµυνα και η Γαλλία δε θα αναλάβει την ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια 

της Ευρώπης.". 

Ο Π. Ήφαιστος, στο βιβλίο του, Διπλωµατία και Στρατηγική των Μεγάλων 

Ευρωπαϊκών Δυνάµεων, σ.144, περιγράφει την εξέλιξη αυτής της στάσης: 

"Ο Μιτεράν ως πολιτικός αντίπαλος του Ντε Γκωλ ήταν ανέκαθεν επιφυλα-

κτικός ή και αρνητικός στο θέµα των γαλλικών πυρηνικών όπλων. Όµως, 
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ως Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας υπήρξε, έως τα µέσα της 10ετίας 

του ’90, πιο γκωλικός του Ντε Γκωλ. Ήδη, λίγους µήνες πριν αναλάβει την 

προεδρία, αποστασιοποιηµένος από τις προηγούµενες θέσεις του, έδωσε 

µηνύµατα ότι ως πρόεδρος θα είναι προσηλωµένος στη γαλλική παραδο-

σιακή ορθοδοξία για στρατηγική αυτονοµία και εθνική ανεξαρτησία. Με την 

ανάληψη της προεδρίας τοποθετήθηκε χωρίς αµφιταλαντεύσεις στη βάση 

των γκωλικών αρχών της εθνικής ανεξαρτησίας και αυτονοµίας στα θέµα-

τα άµυνας, ασφάλειας και διπλωµατίας. Ταυτόχρονα, ήταν πιο ένθερµος 

υποστηρικτής των στενών συµµαχικών σχέσεων µε τις ΗΠΑ και υπήρξε ο 

θερµότερος υποστηρικτής της εγκατάστασης αµερικανικών πυραύλων µε-

σαίου βεληνεκούς στη Δ. Ευρώπη. Έδωσε έµφαση στον ανεξάρτητο ρόλο 

της γαλλικής πυρηνικής ισχύος και στον εθνικό χαρακτήρα της γαλλικής 

στρατηγικής. Προς το τέλος της 10τίας του ‘80 και ενώ η Ευρώπη δονού-

νταν από τις συνταρακτικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη, το γαλλικό 

πυρηνικό δόγµα διατηρούσε τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τον Ιανουάριο 

του ’88, κατά την επίσκεψη του Αµερικανού υπουργού Άµυνας στο Παρίσι, 

επαναλήφθηκε η εµµονή της Γαλλίας στην έσχατη πυρηνική απειλή ως 

του πλέον ενδεδειγµένου προσανατολισµού που όφειλε να έχει το δόγµα 

της Ατλαντικής Συµµαχίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις παραδοσιακές 

γαλλικές επιφυλάξεις για το δόγµα ευλύγιστης ανταπόδοσης. Τον Οκτώβριο 

του ’88, γίνεται σαφές ότι παρά την υποστήριξη της ιδέας του ευρωπαϊκού 

βάθρου της Ατλαντικής Συµµαχίας, η πρωταρχική αποστολή των γαλλι-

κών πυρηνικών δυνάµεων δεν είναι η προστασία των άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών, αλλά η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και ανεξαρτησίας. Το 

’90, στη συνάντηση Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αµερικανός Πρόεδρος ανα-

φέρθηκε στη νέα προσέγγιση που τείνει να θεωρεί το πυρηνικό όπλο ως 

τελευταία προσφυγή και ο Μιτεράν, διαχωρίζοντας διακριτικά τη θέση του, 

τόνισε τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της γαλλικής πυρηνικής δύναµης.". 
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Ο François Mitterrand, στις αρχές του ’83, είχε εκµυστηριευτεί στον πιστό 

του σύµβουλο Jacques Attali, όπως ακριβώς αυτός το µετέφερε:  

«Είµαι µοιρασµένος µεταξύ δυο φιλοδοξιών, αυτή της οικοδόµησης της 

Ευρώπης και εκείνη της κοινωνικής δικαιοσύνης.».  

Αν και εξελέγη στην Προεδρία της Γαλλικής Δηµοκρατίας ως εκφραστής 

του Κοινού Προγράµµατος που συνυπέγραψε µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Γαλλίας, δηλώνοντας ότι θα γινόταν Κοινό Πρόγραµµα της Ευρώπης, µετά 

από διετή δισταγµό, εγκαταλείπει τη γενναιόδωρη κοινωνική πολιτική και 

κάνει την περίφηµη στροφή προς τη λιτότητα. Στο πλαίσιο µιας διεθνούς 

ύφεσης, διαφαινόταν ότι ο αναδυόµενος πληθωρισµός και η επερχόµενη 

ανεργία οδηγούσαν το γαλλικό νόµισµα στα πρόθυρα της αστάθειας και 

της εξόδου από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, το περίφηµο SME. 

Το σύστηµα αυτό, που είχε τεθεί σε ισχύ το ’79, υποχρέωνε τα Κράτη που  

το ακολουθούσαν να διατηρούν συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε περιορισµένο 

πλαίσιο διακύµανσης ώστε να εξασφαλίζεται η νοµισµατική σταθερότητα 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αλλαγή της γαλλικής πολιτικής προς µια 

φιλελεύθερη οικονοµία έθεσε σε ανοδική πορεία το Χρηµατιστήριο, αλλά 

διεύρυνε το κοινωνικό χάσµα και οδήγησε στη πολιτική συγκατοίκηση του 

Σοσιαλιστή Προέδρου µε τον πολιτικό του αντίπαλο, αρχηγό της συντηρη-

τικής παράταξης, Jacques Chirac, στον οποίον υποχρεώθηκε να αναθέσει 

την πρωθυπουργία το ’86. Η πολιτική ηγεσία της Γαλλίας έπαψε πια να 

αµφισβητεί το θατσερικό δόγµα που άρχισε πλέον να εγκαθιδρύεται στις 

δοµές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Έως το τέλος της θητείας του το ’95, επρόκειτο να βιώσει σπουδαία ευρω-

παϊκά γεγονότα, κυρίως την επανένωση της Γερµανίας και τη Συνθήκη του 

Maastricht που ετοίµασε µαζί µε τον Γερµανό Καγκελάριο Helmut Kohl και 

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors. 
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• Η γερµανική στάση και στρατηγική ως προς την Ευρώπη [82-97]. 

Ο Helmut Kohl πίστευε ανέκαθεν ότι η γαλλογερµανική φιλία ήταν το θεµέ-

λιο στο οποίο όφειλε να οικοδοµηθεί η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Από την 

ηµέρα της εκλογής του στη Γερµανική Καγκελαρία, το ‘82, προωθεί σταθε-

ρά µια πολιτική στενής συνεργασίας µε την Γαλλία, µέσα και από τη στενή 

σχέση που αναπτύσσει µε τον Γάλλο Πρόεδρο François Mitterrand. Η αντί-

ληψή του για την Ευρώπη αναδύεται ξεκάθαρα µέσα από τις δηλώσεις του: 

"Οι Γερµανοί και οι Γάλλοι οφείλουν να σχηµατίσουν µαζί τον πυρήνα µιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας ένωσης που δεν είναι αντιληπτή µόνο ως Κοινή 

Αγορά, αλλά ως κοινότητα αξιών µιας ελεύθερης δηµοκρατίας, ως Κράτος 

δικαιωµάτων και Κράτος κοινωνικό. Με τον ίδιο τρόπο που η Ευρώπη προ-

σέφερε το αναγκαίο πλαίσιο στη γαλλογερµανική συµφιλίωση, η συµφωνία 

µας είναι και θα είναι η προαπαιτούµενη συνθήκη, η βάση και κινητήρια 

διαδικασία της ενοποίησης. Να θυµόµαστε ότι σε τελική ανάλυση, δεν πρό-

κειται να δηµιουργήσουµε την ενωµένη Ευρώπη των κυβερνήσεων, αλλά 

την Ευρώπη των πολιτών." [22.1.’88, Επέτειος Συµφώνου Elysée.]. 

"Κανένας δεν σκέφτεται πραγµατικά την απαλοιφή των διαφορών µεταξύ 

των λαών, ούτε πολύ περισσότερο την εξάλειψη της πολιτισµικής τους ταυ-

τότητας. Η γόνιµη τάση µεταξύ ενότητας και ζωντανής πολλαπλότητας της 

πολιτιστικής µας κληρονοµιάς είναι ακριβώς αυτό που κάνει τη δύναµη γο-

ητείας της Ευρώπης. Γι’αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να κρατήσουµε και να 

διατηρήσουµε αυτή την πολλαπλότητα. Είναι εξίσου αναγκαίο, οι ευρωπαϊ-

κές χώρες να εκχωρήσουν σταδιακά στην Κοινότητα ορισµένα µέρη της 

κυριαρχίας τους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα αποκηρύξουν εξολοκλήρου την 

κυριαρχία τους, όπως άδικα θα το σκεφτόταν κάποιος. Αντίθετα, πρόκειται 

να θέσουµε τις κυριαρχίες µας σε µια δέσµη ώστε να µπορούν να συνεχί-

σουν να ασκούνται κατά τρόπο αποτελεσµατικό. Ας µάθουµε να θέτουµε το 
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χρόνο που έχουµε στη διάθεσή µας προς όφελός µας, και να οικοδοµή-

σουµε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Έτσι θα πραγµατοποιήσουµε 

το όραµα του Jean Monnet και θα κερδίσουµε ένα µέλλον ειρήνης και ελευ-

θερίας για τις γενιές που έρχονται µετά από εµάς." [9.11.’88, Μνήµη Jean 

Monnet.]. 

Η στενή προσωπική σχέση του Helmut Kohl µε τον François Mitterrand 

και οι πολλαπλές συναντήσεις τους, µε κορυφαία εκείνη του ’84 στο πεδίο 

των γαλλογερµανικών µαχών του Α’ παγκοσµίου πολέµου, οδήγησαν στη 

δηµιουργία γαλλογερµανικού Συµβουλίου Άµυνας, γαλλογερµανικών ταξι-

αρχιών, κοινών Πρεσβειών, που συµβολίζουν µια στενή ένωση των δυο 

χωρών στο εσωτερικό του ευρύτερου κύκλου µιας ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Helmut Kohl µε τον François Mitterrand και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής Jacques Delors, επιταχύνουν θεαµατικά την πορεία προς 

την ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το ’86, οι 12 Ευρωπαίοι ηγέτες τροποποιούν 

τη Συνθήκη της Ρώµης και υπογράφουν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη µε 

την οποία εκχωρούνται εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα σε υπερεθνικούς και 

διακυβερνητικούς κοινοτικούς θεσµούς. Το ’88, την προεδρία της Ευρω-

παϊκής Κοινότητας αναλαµβάνει η Γερµανία και ο Helmut Kohl, αξιοποιώ-

ντας το ότι πλέον η οµοφωνία δεν είναι απαραίτητη, επιτυγχάνει την απο-

δοχή σηµαντικών αποφάσεων που ανοίγουν διάπλατα το δρόµο προς την 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Παράλληλα, προετοιµάζει την αποδοχή ενιαίου 

ευρωπαϊκού νοµίσµατος, παρότι για τους Γερµανούς το Γερµανικό Μάρκο 

κατέχει θέση συµβόλου νοµισµατικής σταθερότητας και ευηµερίας.  

Ο Helmut Kohl, από την ηµέρα της εκλογής του στη Γερµανική Καγκελα-

ρία το ‘82, ίσως προβλέποντας ότι στην αναµέτρηση µεταξύ ευρωπαϊκής 

αµυντικής πολιτικής και ατλαντικής αµυντικής τακτικής θα επικρατούσε η 

τελευταία, επεδίωξε τη σταθεροποίηση της Γερµανίας στο εσωτερικό και 
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των δυο οργανισµών. Υποστήριξε παράλληλα την προώθηση της ευρω-

παϊκής πολιτικής µε ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη διατήρηση ενός ισχυρού 

ΝΑΤΟ που ήταν ασπίδα για την ασφάλεια της Γερµανίας και κλειδί για την 

αποδοχή από την υπόλοιπη Ευρώπη της µελλοντικής επανένωσής της. 

Άλλωστε, οι πολιτικές εξελίξεις στην ΕΣΣΔ του Mikhail Gorbachev άφηναν 

ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, όσο απίστευτο και αν φαινόταν, και ο Kohl 

ήξερε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα ήταν επιφυλακτικοί ως 

προς την παρουσία µιας µεγάλης Γερµανίας στην καρδιά της Ευρώπης. 

Πράγµατι, το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου ‘89 έπεσε το τείχος του Βερολίνου 

αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο επανένωσης των δυο Γερµανιών και προ-

καλώντας παράλληλα την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Ήταν η µεγαλύτερη πο-

λιτική πρόκληση για τον Helmut Kohl που θα γινόταν ο Καγκελάριος της 

επανένωσης της Γερµανίας. 

1990: Η ενοποίηση της Γερµανίας 

Από τη 10η Οκτωβρίου ’89, ο Καγκελάριος Helmut Kohl βρέθηκε µπροστά 

σε ένα πολύπλευρο και ευαίσθητο πολιτικό ζήτηµα που µε την παραµικρή 

λανθασµένη κίνηση θα µπορούσε να προκαλέσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις 

στο εσωτερικό της Γερµανίας, αλλά και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Η κυβέρνηση της Βόννης δείχνει µάλλον επιφυλακτική ως προς την ενδε-

χόµενη  επανένωση εκτιµώντας, όπως πιστεύει και η κοινή γνώµη, ότι θα 

ακολουθήσει όξυνση των σχέσεων µε την Α. Γερµανία, γιατί οι Σοβιετικοί 

δεν θα επιτρέψουν τη διάλυση του κοµµουνιστικού καθεστώτος της. 

Λίγους µήνες νωρίτερα, ο M. Gorbachev είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά 

την Δ. Γερµανία και στις 13.6.’89 υπεγράφη γερµανοσοβιετική δήλωση για 

ανάπτυξη καλών σχέσεων και προσπάθεια να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις 

στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο Gorbachev είχε διαβεβαιώσει τον Helmut Kohl 

για µη παρέµβαση Σοβιετικών στρατευµάτων στην Α. Γερµανία. 
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Τα γεγονότα εξελίσσονται εξαιρετικά γρήγορα, η φυγή των κατοίκων της 

ανατολικής προς τη δυτική πλευρά του Βερολίνου και η πτώση του ανατο-

λικογερµανού ηγέτη Erich Honecker, δείχνουν το αναπόφευκτο της συνέ-

νωσης. Ο H. Kohl προτείνει ένα σχέδιο 10 σηµείων αποκατάστασης των 

ενδογερµανικών σχέσεων που θα οδηγήσει στην επανένωση, µε την προ-

ϋπόθεση ότι η ανατολική πλευρά θα εξελισσόταν προς την πλουραλιστική 

δηµοκρατία και την ελευθερία των οικονοµικών δοµών. Επεδίωκε δηλαδή 

ένα πρώτο στάδιο Συνοµοσπονδίας, όµως τα γεγονότα τον οδηγούν να 

παρακάµψει τα ενδιάµεσα στάδια και να προτείνει στους ανατολικογερµα-

νούς άµεση νοµισµατική ένωση και διενέργεια εκλογών. Με τον εκλεγέντα 

ανατολικογερµανό πρωθυπουργό, Lothar de Maizière, υπογράφουν αµέ-

σως διαγερµανική συνθήκη κοινωνικής, οικονοµικής, νοµισµατικής ένωσης 

και, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της Bundesbank, τίθεται σε παγγερµανι-

κή χρήση το ισχυρό deutschemark [18.5.’90]. Με τον τρόπο αυτό επιδιώ-

κεται η αποτροπή της φυγής προς το δυτικό τοµέα και η προετοιµασία της 

πολιτικής ένωσης. Στις 31.8.90, στο Βερολίνο, υπογράφεται η Συνθήκη, όχι 

µε θεσµική συγκρότηση νέου Κράτους που θα απαιτούσε νέο Σύνταγµα, 

αλλά µε επέκταση του δυτικού πολιτικού και διοικητικού καθεστώτος στα 5 

ανατολικογερµανικά Länder. Ακολουθούν γενικές εκλογές και συγκροτείται 

το νέο Bundestag που αποτελεί πλέον την πολιτική έκφραση ολόκληρης 

της Γερµανίας. Μέσα σε ένα χρόνο, ο Helmut Kohl είχε κλείσει οριστικά το 

θέµα της ενοποίησης της Γερµανίας. 

Οι Π. Ήφαιστος, στο βιβλίο του, Διπλωµατία και Στρατηγική των Μεγάλων 

Ευρωπαϊκών Δυνάµεων, σ.243, αναλύει τις προγενέστερες δυτικές θέσεις: 

" Το ’67, το Δόγµα Harmel, προσδιόρισε τις κατευθυντήριες γραµµές της 

δυτικής στάσης απέναντι στον ανατολικό συνασπισµό, διακηρύσσοντας 

την υποστήριξη της Ατλαντικής Συµµαχίας στη γερµανική ενοποίηση και 
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δηλώνοντας: Δεν είναι δυνατή η εξεύρεση µόνιµης και σταθερής διευθέτη-

σης των προβληµάτων χωρίς την επίλυση του γερµανικού ζητήµατος, που 

βρίσκεται στην καρδιά της έντασης στην Ευρώπη.  Κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέµου, παρότι οι αντιθέσεις ως προς το γερµανικό ζήτηµα υπο-

τάχθηκαν στη λογική της ενότητας του δυτικού συνασπισµού, σε πολλές 

περιπτώσεις είχε εκδηλωθεί καχυποψία και ανησυχία. Τον Σεπτέµβριο του 

‘84, για παράδειγµα, ο τότε Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντρεότι δήλωσε 

ότι: Ο παγγερµανισµός πρέπει να ξεπεραστεί και η διαίρεση της Γερµανίας 

να παραµείνει. Αναφερόµενος στους δηµόσιους διαπληκτισµούς που ακο-

λούθησαν αυτή τη δήλωση, ένας τέως Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερι-

κών δήλωσε: Οι περισσότεροι στη Δυτική Ευρώπη, όλοι στην Ανατολική 

Ευρώπη, και κυρίως η Σοβιετική Ένωση είναι πολύ πιο ευτυχισµένοι, εάν 

η Γερµανία παραµένει διαιρεµένη. Η αγγλική Daily Telegraph, για το ίδιο 

θέµα έγραψε: Η Δύση υποστηρίζει µόνο θεωρητικά τη γερµανική ενοποί-

ηση. Αυτό είναι ίσως το µόνο σηµείο στο οποίο Δυτικοί και ΕΣΣΔ σιωπηρά 

συµφωνούν, ότι δηλαδή µια ενωµένη Γερµανία είναι επικίνδυνο πείραµα.".  

Ήδη, από την αρχή του ’89, έχει αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος πρόε-

δρος των Ηνωµένων Πολιτειών Georges Bush, ο οποίος δίνει πλήρη ελευ-

θερία στον Helmut Kohl να χειριστεί κατά την κρίση του το ζήτηµα της επα-

νένωσης, µε την προϋπόθεση ότι η ενωµένη Γερµανία θα παραµείνει πιστή 

στις αρχές της Ατλαντικής Συµµαχίας. 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν µάλλον ως θεατές την εξέλιξη των 

γεγονότων, εκτός από την Margaret Thatcher που αντιδρά απεγνωσµένα. 

Ένα µήνα πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, εξέφραζε στους άλ-

λους ηγέτες τις βρετανικές ανησυχίες ως προς το ενδεχόµενο της γερµα-

νικής επανένωσης. Ένας από τους σηµαντικότερους συνοµιλητές της ήταν 

ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης M. Gorbachev. Τις ανησυχίες αυτές τις 

εξέφρασε και στον Πρόεδρο της Γαλλίας François Mitterrand, ο οποίος την 
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άκουσε προσεκτικά και, όπως η ίδια γράφει στα αποµνηµονεύµατά της, 

αποδέχτηκε το δικαίωµα των Γερµανών για αυτοδιάθεση, δηλώνοντας ότι 

δεν έχουν όµως δικαίωµα να λάβουν αποφάσεις οι οποίες θα ανέτρεπαν 

τις πολιτικές ισορροπίες της Ευρώπης. Κατέληξε, µάλλον κάπως αµήχανα: 

"Η Γαλλία θα προσαρµόσει την πολιτική της έτσι ώστε να µπορεί να ενερ-

γεί για το συµφέρον της Ευρώπης και τα δικά της συµφέροντα. Η επανέ-

νωση της Γερµανίας δηµιουργεί τόσα πολλά προβλήµατα, που µε υποχρε-

ώνει να παίρνω τις αποφάσεις µου λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των 

επερχόµενων γεγονότων.". 

Η Margaret Thatcher, το Νοέµβριο του ’89, ένα µήνα µετά την πτώση του 

Τείχους του Βερολίνου, δηλώνει κατηγορηµατικά: 

"Το ζήτηµα των συνόρων δεν είναι στην ατζέντα, τα σύνορα πρέπει να µεί-

νουν όπως έχουν. Όλα τα στρατιωτικά θέµατα πρέπει να συνεχίσουν να 

συζητούνται από το ΝΑΤΟ και το Σύµφωνο της Βαρσοβίας. Σε περιόδους 

µεγάλων αλλαγών είναι αναγκαίο να διατηρηθεί αυτό το πλαίσιο ασφάλειας 

και σταθερότητας." 

Και τον Φεβρουάριο του ‘90, δηλώνει επίσης κατηγορηµατικά: 

"Η ενοποίηση δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της ασφάλειας και της σταθε-

ρότητας στην Κεντρική Ευρώπη."  

Ο διαφαινόµενος σχηµατισµός µιας µεγάλης Γερµανίας δεν άφησε ανεπη-

ρέαστες τις σχέσεις Helmut Kohl και François Mitterrand, και σε αυτό συ-

νέβαλε η επιφυλακτική στάση του Γάλλου Προέδρου ως προς την ενδεχό-

µενη επανένωση της Γερµανίας. Αλλά, και η Margaret Thatcher ήταν δυ-

σαρεστηµένη µε την αναποφασιστικότητά του. Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν 

µε την αποκάλυψη βρετανικών αρχείων στα οποία φαινόταν καθαρά ότι o 

Mitterrand και η Thatcher, σε προηγούµενες συναντήσεις τους, είχαν συµ-

φωνήσει στο να εµποδίσουν την γερµανική επανένωση, εκφράζοντας κοι-
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νό φόβο παλινόρθωσης της ισχυρής ηγεµονικής Γερµανίας. Επιπλέον, έν-

τονες υποψίες προκλήθηκαν για τον απώτερο σκοπό του ταξιδιού του στο 

Ανατολικό Βερολίνο, λίγο µετά την πτώση του Τείχους, τον Δεκέµβριο του 

’89. Εκείνος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις σε µια τηλεοπτική συνέντευξη: 

"Δεν έχουµε δικαίωµα να φοβόµαστε τα ευχάριστα γεγονότα. Η ελευθερία 

φτάνει στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Βέβαια, αυ-

τό προκαλεί αναστάτωση, αλλά δεν µου προκαλεί φόβο." 

O François Mitterrand, έχοντας συνειδητοποιήσει το αναπόφευκτο της γερ-

µανικής επανένωσης, επιλέγει να αγκυροβολήσει την αναδυόµενη ενοποι-

ηµένη Γερµανία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να προ-

χωρήσουν µαζί στη νοµισµατική ένωση. Τον Απρίλιο του ’90, µαζί µε τον 

Helmut Kohl προτείνουν τη σύγκλιση διακυβερνητικής διάσκεψης ώστε: 

"Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αποφανθούν για το µετασχηµατισµό του συνόλου 

των σχέσεων των χωρών µελών σε πραγµατική πολιτική Ένωση.". 

Η Margaret Thatcher είναι πεπεισµένη ότι η Γερµανία θα αποκτήσει σύν-

τοµα ηγεµονικό ρόλο στο εσωτερικό της Ευρώπης και η έκφραση της βρε-

τανικής δυσαρέσκειας είναι σαφής στις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού 

Εµπορίου Nicholas Ridley τον Ιούλιο ‘90:  

"Αν η Βρετανία εκχωρήσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στους κοµισάρι-

ους της ΕΟΚ, θα είναι σαν να τα εκχωρεί στον Χίτλερ. Οι Γάλλοι κάνουν 

ό,τι τους λέει η Βόννη, έχουν γίνει τα σκυλάκια των Γερµανών. Η Γερµανία 

σήµερα ελέγχει την Κοινότητα, ελέγχει τους Κοινοτικούς θεσµούς. Όλες οι 

κινήσεις για Νοµισµατική Ένωση δεν είναι παρά προπέτασµα καπνού. 

Στην ουσία όλη η υπόθεση δεν είναι παρά ένα γερµανικό τέχνασµα µε 

στόχο την κατάκτηση της Ευρώπης. Πρέπει να την εµποδίσουµε.". 

Η πολιτική ύπαρξη της Γερµανίας, ως ενοποιηµένης κρατικής οντότητας, 

αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 1990, έχοντας ως Καγκελάριο, εκλεγµένο πλέον 
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από όλους τους Γερµανούς, τον Helmut Kohl. Η προσωπικότητά του δε-

σπόζει σε όλη την Ευρώπη, µαζί όµως και το ερωτηµατικό για το πώς θα 

σταθεροποιηθεί η κοινωνική και οικονοµική δοµή της Γερµανίας και το πώς 

θα επηρεάσει την Ευρώπη.  

Ένα µήνα αργότερα, στις 28.11.’90, η Margaret Thatcher αποχωρεί από 

την πρωθυπουργία της Μ. Βρετανίας και την διαδέχεται ο John Major. Για 

τον Helmut Kohl, ο δρόµος πλέον είναι ανοιχτός για τη θεσµοθέτηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1992: Συνθήκη του Maastricht.  

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (CEE) παραχωρεί τη θέση της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), [9.4.92], µε πολιτική ευλογία των 12 Ευρωπαίων 

ηγετών και τις υπογραφές των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας των 

Κρατών Μελών. Με τη Συνθήκη εκχωρούνται εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα 

των Κρατών Μελών σε υπερεθνικά θεσµικά όργανα. Έτσι, συγκροτείται 

µια ιδιαίτερη θεσµική µορφή, που χωρίς να είναι οµοσπονδιακό κράτος µε 

την κλασική έννοια, βρίσκεται σε φάση µετάλλαξης προς  οµοσπονδιακό 

κρατικό µόρφωµα. Το παραγόµενο υπερεθνικό δίκαιο υπερισχύει πλέον 

των εθνικών νοµοθεσιών και είναι άµεσα εφαρµοστέο στα Κράτη Μέλη. 

Η υπερεθνική Ευρώπη αρχίζει να γίνεται πραγµατικότητα, µε τον Helmut 

Kohl ως δεσπόζουσα ευρωπαϊκή προσωπικότητα, τον Jacques Delors ως 

αρχιτέκτονα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τον François Mitterrand ως υπο-

στηρικτή της αναπόφευκτης πλέον ευρωπαϊκής ενοποίησης και τον John 

Major που προσπαθεί να διασφαλίσει την βρετανική εθνική ταυτότητα στη 

σκιά της προγενέστερης πολιτικής της Margaret Thatcher.    

Η Συνθήκη θέτει σε ισχύ τρεις κεντρικούς πυλώνες που αντιστοιχούν στην 

κοινή οικονοµική πολιτική, στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασ-

φάλειας, στην αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήµατα. 
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Εισάγοντας την έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, ενισχύοντας τις αρµο-

διότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγκαινιάζοντας την Οικονοµική 

και Νοµισµατική Ένωση, όπως δηλώνεται στα κείµενα επιδιώκει:  

Την ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας των οργάνων, 

Τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των οργάνων· 

Την εγκαθίδρυση οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης· 

Την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Κοινότητας· 

Τη θέσπιση κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 

Με τη Συνθήκη καθιερώνεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια η οποία προστίθεται 

στην εθνική ιθαγένεια και κάθε πολίτης που έχει υπηκοότητα ενός κράτους 

µέλους είναι ταυτόχρονα πολίτης της Ένωσης. Η  ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

συνεπάγεται νέα δικαιώµατα για τους Ευρωπαίους, την ελεύθερη κυκλο-

φορίας και διαµονή στην Κοινότητα, το εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρω-

παϊκές και δηµοτικές εκλογές, την διπλωµατική και προξενική προστασία 

ενός κράτους µέλους άλλου από το κράτος µέλος καταγωγής στο έδαφος 

µιας τρίτης χώρας όπου δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος µέλος καταγω-

γής, τη δυνατότητα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποβολής 

καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαµεσολαβητή. 

Η απορρέουσα οικονοµική πολιτική έχει τρεις συνιστώσες: Τα κράτη µέλη 

οφείλουν να διασφαλίζουν το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών τους, 

να καθιερώσουν την πολυµερή εποπτεία αυτού του συντονισµού, να υπό-

κεινται στους κανόνες οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Στόχος 

της νοµισµατικής πολιτικής είναι να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο νόµισµα και 

να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του χάρη στη σταθερότητα των τιµών και 

την τήρηση της οικονοµίας της αγοράς. Η καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος 

προδιαγράφεται επακριβώς σε τρία διαδοχικά στάδια:  

1. Απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων από 1.7.’90, 

2. Σύγκλιση των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών από 1.1.’94, 
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3. Δηµιουργία ενιαίου νοµίσµατος και ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας, µε ηµεροµηνία έναρξης το αργότερο 1.1.’99. 

Η νοµισµατική πολιτική βασίζεται στο ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών τρα-

πεζών, αποτελούµενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνι-

κές κεντρικές τράπεζες, το οποίο θα λειτουργεί  ανεξάρτητα από τις εθνι-

κές και κοινοτικές πολιτικές αρχές. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν ανέλαβε τη 

δέσµευση της µετάβασης στο τρίτο στάδιο και η Δανία εξασφάλισε ότι η 

δέσµευσή της για το τρίτο στάδιο θα αποφασιστεί µε δηµοψήφισµα. 

Στη Συνθήκη προσαρτήθηκε το Κοινωνικό Πρωτόκολλο που επεκτείνει τις 

κοινοτικές αρµοδιότητες στον κοινωνικό τοµέα. Το πρωτόκολλο αυτό δεν 

υπεγράφη και δεν έγινε δεκτό από το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Η Συνθήκη εγκαθιδρύει ως γενικό κανόνα την Αρχή της Επικουρικότητας, 

που έως τότε ίσχυε µόνο στην πολιτική για το περιβάλλον σύµφωνα µε την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Η αρχή αυτή διευκρινίζει ότι, στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες µία αρµοδιότητα δεν είναι αποκλειστική της Κοινότητας, η 

Κοινότητα ενεργεί µόνον εάν οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα 

στο κοινοτικό επίπεδο από ό,τι στο εθνικό πλαίσιο, σηµειώνοντας ότι η 

Ένωση λαµβάνει αποφάσεις “όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες”. 

Οι δικαιοδοσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται να αυξάνονται, 

αλλά η Συνθήκη διευρύνει τα ισχύοντα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ως 

προς το Συµβούλιο Κορυφής. Δεν απαιτείται πια οµοφωνία για τις περισ-

σότερες από τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε διαδικασία συναπόφασης 

και για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε τη διαδικασία συνεργα-

σίας, δίνοντας δυνατότητα σε προσφυγή στη ψήφο µε ειδική πλειοψηφία.  

Η ψήφιση του κυοφορούµενου Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, θα ήταν το επό-

µενο βήµα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως µε ατέλειες, να αποκτούσε 

µορφή οµόσπονδης κρατικής οντότητας. 
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1995: Ενσωµατώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αυστρία, η Φινλανδία, 

η Σουηδία. Τον Μάιο του ’95, αποχωρεί ο François Mitterrand και τον δια-

δέχεται στη Γαλλική Προεδρία ο πολιτικός του αντίπαλος Jacques Chirac. 

Πριν την αποχώρησή του από την Γαλλική Προεδρία, ο François Mitterrand 

είχε αποκαταστήσει πολύ καλές σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου, 

από το ’93, είχε εκλεγεί Πρόεδρος ο Bill Clinton.  

Ο νέος Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, σε πλήρη εναρµονισµό µε τον 

Helmut Kohl, ισχυροποίησε τις αµερικανογερµανικές σχέσεις, ίσως πιο έν-

θερµα από την αδιαµφισβήτητη ειδική σχέση µε τη Μ. Βρετανία. Η ανακα-

τανοµή ισχύος που προκάλεσε η γερµανική επανένωση ήταν πλέον τετε-

λεσµένη, οπότε οι άλλες χώρες, κυρίως η Γαλλία, άρχισαν να προσαρµό-

ζουν τις επιλογές τους στα νέα δεδοµένα. Από το ‘91 έως το ‘93, ενώ η 

Γερµανία υποστήριζε σταθερά τις αµερικανικές µεταρρυθµιστικές επιλογές 

ως προς το ΝΑΤΟ και το άνοιγµά του προς την αποσταθεροποιηµένη 

πλέον Ανατολική Ευρώπη, υιοθετούσε ταυτόχρονα επιλογές που κατεύνα-

ζαν τη Γαλλία. Από το ‘93 έως το ’96, η στροφή της Γαλλίας προς την 

Ατλαντική Συµµαχία έδωσε µεγαλύτερα περιθώρια στη γερµανική διπλω-

µατία, ενώ η προσέγγιση Γερµανίας και Βρετανίας στο πλαίσιο της δεσπό-

ζουσας Ατλαντικής Συµµαχίας, δηµιούργησε ισορροπίες που ευνοούσαν 

την ενίσχυση του ρόλου της Γερµανίας. 

1997: Συνθήκη του Άµστερνταµ.  

Ο Helmut Kohl, όλο το προηγούµενο διάστηµα, παράλληλα µε την προσπ-

άθεια σταθεροποίησης της εσωτερικής δοµής της Γερµανίας, προετοιµάζει 

το έδαφος για την αποδοχή του ενιαίου νοµίσµατος. 

Ο Jacques Chirac, Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας από το ‘95, παρά 

την υποστήριξή του προς τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, δεν έχει την προγε-

νέστερη ένθερµη σύµπνοια µε τον Γερµανό Καγκελάριο και οι παρατηρη-
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τές σχολιάζουν: “Η εµπιστοσύνη που συνέδεε τον François Mitterrand και 

τον Helmut Kohl, ή τον Hans-Dietrich Genscher και τον Roland Dumas, 

ανήκουν στην ιστορία.”. Από την πρώτη µέρα της ανάληψης των καθηκό-

ντων του, επιδίωξε µια πιο ένθερµη προσέγγιση του ισχυρότατου πλέον 

ΝΑΤΟ, στη σκέπη του οποίου ζητούν πλέον να υπαχθούν τα πρώην µέλη 

του Συµφώνου της Βαρσοβίας. 

Τον Μάιο του ’97, έρχεται στην πολιτική σκηνή ο νέος πρωθυπουργός της 

Μ. Βρετανίας Tony Blair, ο οποίος βασιζόµενος στην πολιτική βάση που 

είχε διαµορφώσει η Margaret Thatcher, έδωσε ισχυρή ώθηση στη βρετα-

νική παρουσία στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο. Η ισχυροποίηση 

της διαχρονικής ειδικής σχέσης µε τις ΗΠΑ έφτασε σε κορυφαίο επίπεδο 

χάρη στη διαπροσωπική του σχέση µε τον Πρόεδρο Bill Clinton και στην 

από κοινού προώθηση της επέκτασης ισχύος της Ατλαντικής Συµµαχίας. 

Τον Οκτώβριο του ’97, υπογράφεται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η Συνθήκη του Άµστερνταµ που ενισχύει ακόµη περισσότερο τις 

αρµοδιότητες των κοινοτικών οργάνων και αναδιαρθρώνει τα άρθρα της 

Συνθήκης του Maastricht.  

Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του ’98, ο ισχυρός Ευρωπαίος ηγέτης 

Helmut Kohl χάνει τις εκλογές και ο Σοσιαλδηµοκράτης Gehard Schröder 

είναι ο νέος Καγκελάριος της Γερµανίας. 

1999: Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα.  

Την 1η Ιανουαρίου του ’99, έντεκα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εντάχθηκαν στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση και το εθνικό τους νόµι-

σµα αντικαταστάθηκε από το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα, το €: Γερµανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορ-

τογαλία, Αυστρία, Φινλανδία και η Ελλάδα που ακολούθησε µετά δυο χρό-

νια. Από εκείνη τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε την 
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ευθύνη για τη νοµισµατική πολιτική αυτών των χωρών. Το Eurogroup είναι 

το κοινοτικό όργανο που πλέον κατευθύνει και εποπτεύει τις οικονοµικές 

και δηµοσιονοµικές πολιτικές αυτών των χωρών, οι οποίες υπόκεινται σε 

αυστηρές κυρώσεις αν παραβούν τη ρητή δέσµευσή τους στην προκαθο-

ρισµένη δηµοσιονοµική σταθερότητα. Ένα Κράτος Μέλος, για να έχει δι-

καίωµα ένταξης στη λεγόµενη Ευρωζώνη όφειλε να πληροί πέντε κριτήρια 

σύγκλισης ως προς τον πληθωρισµό, τα επιτόκια, το έλλειµµα, το δηµόσιο 

χρέος, τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Η Μ. Βρετανία, όπως ήταν αναµενόµε-

νο, µε κανένα τρόπο δεν επιθυµούσε να υποτάξει την εθνική της οικονοµι-

κή πολιτική στο κοινοτικό αυτό όργανο και τη £ στο €, αλλά ούτε η Δανία. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα 300 εκατοµµύρια πολιτών των χωρών 

αυτών χρησιµοποιούσαν πλέον το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα και όχι το εθ-

νικό τους νόµισµα και υπόκεινται στην κοινοτική οικονοµική πολιτική. 

Την εποχή αυτή κορυφωνόταν η κρίση στη Γιουγκοσλαβία, απέναντι στην 

οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε παντελώς ανίσχυρη να αναπτύξει µια 

πολιτική.36 Μοιραία, κάθε ευρωπαϊκή χώρα ακολούθησε το πρόσταγµα της 

Ατλαντικής Συµµαχίας η οποία, εκτός των άλλων, επέδειξε και επέβαλε την 

παγκόσµια ηγεµονία της. Το ΝΑΤΟ, χωρίς απόφαση του Συµβουλίου Ασ-

φαλείας των Ηνωµένων Εθνών, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του ’99, 

µε δεκάδες χιλιάδες αεροπορικές επιθέσεις βοµβάρδισε ανηλεώς στρατιω-

τικούς και πολιτικούς στόχους στη Γιουγκοσλαβία, στο όνοµα ανθρωπιστι-

κών λόγων όπως δήλωσε ο Αµερικανός Πρόεδρος Bill Clinton. Λίγο πριν, 

ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Boris Yeltsin, υποτίθεται ότι είπε στον Αµερικανό 

οµόλογό του να µην διανοηθεί να ασκήσει βία στη Σερβία.  

Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε το ήθελαν είτε όχι, ακολού-

θησαν τις εντολές του ΝΑΤΟ. Την καθοδήγηση στις χώρες της Ευρώπης 

έδινε η Αµερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών Madeleine Albright και την ευ-

ρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία είχε ο Tony Blair, ο οποίος δήλωσε: 
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"H νέα γενιά, αγωνιζόµενη για αξίες, χαράζει τα όρια για ένα νέο διεθνισµό 

στα πλαίσια του οποίου η στυγνή καταπίεση ολόκληρων εθνοτικών οµάδων 

δε θα είναι πλέον ανεκτή και οι υπεύθυνοι ανάλογων εγκληµάτων δε θα ξέ-

ρουν που να κρυφτούν.". 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Jacques Chirac στέλνει την πολυπληθέστερη ευρω-

παϊκή στρατιωτική δύναµη να συµµετάσχει στον βοµβαρδισµό µαζί µε τις 

ΗΠΑ: 10% της αεροπορικής δύναµης, έναντι 5% της Μ. Βρετανίας και 3% 

της Ιταλίας η οποία παραχώρησε όλες τις αναγκαίες αεροπορικές βάσεις 

για την ανάπτυξη των νατοϊκών επιχειρήσεων. 

Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Massimo D’Alema, ηγέτης της Δηµοκρατικής 

Αριστεράς, προερχόµενος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ιταλίας, δηλώνει: 

"Η Ιταλία είναι πεπεισµένη για την αναγκαιότητα αυτής της δράσης, αν και 

αρκετά δικαιολογηµένα αισθανόµαστε πόνο και θλίψη µε τη συµµετοχή µας 

σε αυτή τη µάχη, για τη διατήρηση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιω-

µάτων, για την ειρήνη, για µια δίκαιη και σταθερή ειρήνη στα Βαλκάνια.  

Η Ιταλία έχει λάβει υπόψη της όλες τις ευθύνες της, ακόµα και όταν εµείς, 

µαζί µε τους άλλους συµµάχους, ξεκινώντας αυτή την αεροπορική εκστρα-

τεία, έπρεπε να αποφασίσουµε ότι η χρήση βίας ήταν αναπόφευκτη. 

Ταυτόχρονα, είµαστε πεπεισµένοι ότι η απαραίτητη λύση πρέπει να επιτευ-

χθεί και µέσα από πολιτική και διπλωµατική πρωτοβουλία. Χρησιµοποιή-

σαµε τη βία ως µέσο για ένα σκοπό, για να επιτευχθεί µια νίκη, µια νίκη 

που δεν είναι νίκη του ΝΑΤΟ, αλλά πρώτα και κυριότερα νίκη αυτών των 

εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, 

από την πατρίδα τους. Η χρήση βίας είναι ένα όργανο, ένα µέσο για τον 

τελικό σκοπό, δεν είναι ο επιδιωκόµενος σκοπός.". 

Αυτά ειπώθηκαν από τον D’Alema, στις 20.5.’99, παρουσία του Γενικού  

Γραµµατέα του ΝΑΤΟ, Javier Solana, o οποίος λίγο πριν είχε δηλώσει:  
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"Από στρατιωτική άποψη, η Ιταλία εµπλέκεται στην εκστρατεία µέσω αέρα, 

αφού τα περισσότερα από τα αεροπλάνα µας απογειώνονται και προσγει-

ώνονται σε ιταλικές βάσεις, οι οποίες έχουν διατεθεί στο ΝΑΤΟ. Θέλω να 

σας πω ότι το στοιχείο αυτό ήταν απολύτως καθοριστικό για την εκστρατεία. 

Τα ιταλικά στρατεύµατα µετρούν πάνω από 3000 άνδρες στην Αλβανία και 

στην ΠΓΔΜ και έχουν συµβάλει στη δηµιουργία στρατοπέδων στα οποία 

βρίσκονται περίπου 27000 πρόσφυγες. Η ιταλική κυβέρνηση έχει συµβάλει 

σηµαντικά στην ανθρωπιστική αυτή προσπάθεια µε δαπάνη περίπου 100 

χιλιάδων δολαρίων.  

Από διπλωµατική άποψη, η Ιταλία έχει εµπλακεί στη διεθνή προσπάθεια 

για να βρεθεί µια λύση στην κρίση. Ο Πρωθυπουργός D'Alema έχει κάνει 

προσωπικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και έχει µιλήσει µε 

πολλούς διεθνείς οργανισµούς. 

Θα ήθελα να πω ότι όλοι µοιραζόµαστε τον ίδιο στόχο, να επιτραπεί στους 

πρόσφυγες να επιστρέψουν στο Κόσοβο για να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους 

µε ασφάλεια και ειρήνη. Η ιταλική κυβέρνηση, και τα άλλα µέλη της συµµα-

χίας, είναι αποφασισµένη να πετύχει αυτό το στόχο και θέλω να εκφράσω 

τις θερµές ευχαριστίες µου στην Ιταλία και τον ιταλικό λαό για την υποστήρι-

ξή του στην εκστρατεία µας." 

Το ΝΑΤΟ έχει πλέον υιοθετήσει νέα στρατηγική αντίληψη της συµµαχίας: 

1ο Καλείται να αυτοανακηρυχθεί σε παγκόσµιο επιτηρητή που παρεµβαίνει 

σε περιφερειακές κρίσεις, νοµιµοποιώντας αποστολές πέρα από τα όρια 

δράσης που ορίζει το καταστατικό του. 

2ο Επιχειρεί να περιορίσει το ενδεχόµενο αναζωπύρωσης της ρωσικής 

επιθετικότητας. 

3ο Επιδιώκει να διατηρήσει την αµερικανική στρατηγική ηγεµονία στην Ευ-

ρώπη ακυρώνοντας την αυτόνοµη άµυνα και εξωτερική πολιτική της.  
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Με την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το ΝΑΤΟ αποχωρεί 

αφήνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο της ανασυγκρότησης της κα-

τεστραµµένης Γιουγκοσλαβίας. Το κοινό κοινοτικό ταµείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναλαµβάνει τα έξοδα, ακούγοντας από την αµερικανική πλευρά 

ότι αυτό θα προκαλέσει σπουδαία ανάπτυξη στην οικονοµία της Ευρώπης. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών της Γαλλίας Dominique Strauss-Kahn δηλώνει: 

 "Η Γαλλία πρέπει να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο στην ανοικοδόµηση 

των Βαλκανίων, στους τοµείς των κατασκευών, της ηλεκτροδότησης, της 

ύδρευσης, των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, οι επιχειρήσεις µας θα 

παίξουν πρώτο ρόλο."  

Το πρόβληµα για τη Γαλλία ήταν ότι το ίδιο ακριβώς επιθυµούσε και η Μ. 

Βρετανία και φυσικά η Γερµανία, όπως επίσης το ονειρευόταν και η Ιταλία, 

ο καθένας για λογαριασµό του. Στον Strauss-Kahn, αργότερα, ανατέθηκαν  

τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.   

Ο Javier Solana, λίγο µετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, αποχωρεί 

από την Γενική  Γραµµατεία του ΝΑΤΟ και του ανατίθενται τα καθήκοντα 

του Ύπατου Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και την κοινή άµυνα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Javier Solana, Διδάκτορας Φυσικής του Πα-

νεπιστηµίου Virginia, καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Complutense 

της Μαδρίτης, είχε διατελέσει Υπουργός Παιδείας, Επιστηµών, Πολιτισµού, 

Εξωτερικών στην Κυβέρνηση του Ισπανού Σοσιαλιστή πρωθυπουργού 

Felipe Gonzàles, έως το ’95, οπότε του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Γε-

νικού Γραµµατέα της αναµορφούµενης Ατλαντικής Συµµαχίας. 

Η κρίση της Γιουγκοσλαβίας άφησε βαθιά στίγµατα ακόµη και σε αυτή την 

ορθολογική βάση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς την Άµυνα 

και την Ασφάλεια. Ο πολιτικός απολογισµός αποκαλύπτει εξαιρετικά ενδι-

αφέρουσες πτυχές που έχουν επιπτώσεις στο µέλλον της Ευρώπης.36,48 
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Στις 31.12.’99 αναλαµβάνει Πρόεδρος της Ρωσίας ο Vladimir Poutin που 

µαζί µε τον Dimitri Medvedev ασκούν την εξουσία έως σήµερα, αλλάζοντας 

σταδιακά τις οικονοµικές δοµές της χώρας τους, αλλά και τη σχέση της µε 

την Ευρώπη και τον παγκόσµιο χώρο.  

Την 1.1.2001 αναλαµβάνει Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών ο George 

W. Bush που θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον παγκόσµιο χώρο. 

Η Μ. Βρετανία, µε πρωθυπουργό τον Tony Blair, θα τον ακολουθήσει στα 

στρατιωτικά νατοϊκά εγχειρήµατά του της επόµενης 10ετίας, µε επιπτώσεις 

που θα προκύψουν στην Ευρώπη. 

2001: Η Συνθήκη της Νίκαιας. 

Οι 15 ηγέτες των Κρατών Μελών αποφασίζουν την επιπλέον ισχυροποίη-

ση των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταθµίζουν τις ψή-

φους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, διευρύνουν τις περιπτώσεις εφαρµο-

γής της ειδικής πλειοψηφίας, απλουστεύουν την προσφυγή στη διαδικασία 

ενισχυµένης συνεργασίας, καθιστούν αποτελεσµατικότερο το ευρωπαϊκό 

δικαστικό σύστηµα και επιλύουν τα θεσµικά προβλήµατα που έχουν να 

κάνουν µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η 11η Σεπτεµβρίου 2001 άλλαξε παντελώς το παγκόσµιο πολιτικό τοπίο 

στο ζήτηµα της Ασφάλειας. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια κυριαρχούν 

και στον ευρωπαϊκό χώρο, επιβάλλοντας την αναζήτηση ασφάλειας κάτω 

από την ασπίδα της Ατλαντικής Συµµαχίας, η οποία αποκτά νέο ρόλο που 

ορίζεται από τον Αµερικανό Πρόεδρο George W. Bush. Οι Ευρωπαίοι ηγέ-

τες αποδέχονται το νέο ατλαντικό δόγµα και συµµετέχουν στις αντιτροµο-

κρατικές ένοπλες επεµβάσεις των Ηνωµένων Πολιτειών, τεκµηριωµένες ή 

όχι. Τεράστια κύµατα προσφύγων κατευθύνονται σταδιακά προς τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας πρωτόγνωρα κοινωνικά, οικονο-

µικά και πολιτικά δεδοµένα για την Ευρώπη.     



 85 

2004: Η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εσθο-

νία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Κύπρος, εντάσσονται στην Ευρω-

παϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004. 

Η Τουρκία, ήδη υποψήφια για ένταξη, αντιδρά στην ένταξη της Κύπρου 

χωρίς την επίλυση του Κυπριακού ζητήµατος. Η καταψήφιση, τον Απρίλιο 

του 2004, από την Ελληνοκυπριακή πλευρά, του Σχεδίου του Γραµµατέα 

των Ηνωµένων Εθνών Kofi Annan για δηµιουργία Κυπριακής Συνοµοσ-

πονδίας, δεν επηρεάζει την ένταξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, η οποία 

λίγα χρόνια αργότερα θα ενταχθεί στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, 

όπως η Σλοβενία, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Εσθονία. 

Η 25µελής πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση εµφανίζει λειτουργικά προβλήµατα, 

µε τις 20 και πλέον γλώσσες εργασίας, την εκπροσώπηση όλων των κρα-

τών στα κοινοτικά όργανα, αλλά και ουσιαστικές πολιτικές δυσκολίες που 

αρχίζουν να διαφαίνονται από τη διαφορετικότητα των κοινωνικών δοµών 

και οικονοµικών αναγκών κάθε χώρας. Λένε ότι όλα αυτά θα επιλυθούν µε 

την αποδοχή του έτοιµου πλέον Ευρωπαϊκού Συντάγµατος... 
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7. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
"Η Ευρώπη δεν µπορεί να οικοδοµηθεί  

από τεχνοκράτες, απάτριδες και ανεύθυνους." 

Charles De Gaulle, 12.11.1953 

 
Πρόκειται για τη σηµαντικότερη πολιτική πράξη από τη µέρα της ίδρυσης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 25 Μαρτίου 1957. Στην ίδια µεγαλοπρε-

πή αίθουσα της Ρώµης, όπου πριν περίπου µισό αιώνα είχαν υπογράψει 

την ευρωπαϊκή ιδρυτική πράξη οι Πατέρες της Ευρώπης, συνέρχονται τώ-

ρα, στις 29 Οκτωβρίου 2004, οι 25 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

σφραγίσουν το µέλλον της Ευρώπης. 

Κατά το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: “Οι 25 ηγέτες, συνοδευόµενοι από 

τους Υπουργούς τους επί των Εξωτερικών, παρήλασαν µπροστά από ένα 

τραπέζι καλυµµένο µε µπλε τραπεζοµάντηλο, στο χρώµα της Ευρώπης, 

όπου ήταν τοποθετηµένο το Σύνταγµα, και υπέγραψαν, υπό τους ήχους 

της Ενάτης Συµφωνίας του Μπετόβεν, Ωδή στη Χαρά, και κάθε υπογραφή 

γινόταν δεκτή µε χειροκροτήµατα, σύµφωνα µε τη σκηνοθεσία που είχε 

ανατεθεί στο διάσηµο σκηνοθέτη Franco Zeffirelli. Τελευταίος υπέγραψε ο 

Βρετανός πρωθυπουργός Tony Blair, αφού προηγήθηκαν ο Πρόεδρος της 

Γαλλικής Δηµοκρατίας Jacques Chirac, ο Γερµανός Καγκελάριος Gehard 

Schröder, ο Ιταλός πρωθυπουργός Silvio Berlusconi, ο πρωθυπουργός 

του Λουξεµβούργου Jean-Claude Juncker, o Ολλανδός πρωθυπουργός 

Jan Peter Balkenende, ο Ισπανός πρωθυπουργός José Zapatero, ο Πορ-

τογάλος πρωθυπουργός José Barroso, o Δανός πρωθυπουργός Anders 

Rasmussen, κλπ, µε πρώτο τον πρωθυπουργό του Βελγίου, σύµφωνα µε 

την αλφαβητική σειρά των χωρών όπως όριζε το πρωτόκολλο.  
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Ωστόσο, πριν το Σύνταγµα τεθεί σε ισχύ όφειλε να επικυρωθεί από όλα τα 

Κράτη Μέλη. ΟΙ 15 χώρες θα αρκούνταν στην επικύρωση από τα Εθνικά 

τους Κοινοβούλια και οι άλλες 10 θα διενεργούσαν Εθνικό Δηµοψήφισµα. 

Και ιδού τα αποτελέσµατα των Εθνικών Δηµοψηφισµάτων: 

20.2.2005.  Ισπανία:   76,73% Ναι  -  17,24% Όχι, 

29.5.2005.  Γαλλία:   45,33% Ναι  -  54,67%  Όχι,   

01.6.2005.  Ολλανδία:  38,46% Ναι  -  61,54% Όχι, 

10.7.2005.  Λουξεµβούργο:  56,52% Ναι  -  43,48% Όχι, 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις 6.6.2005, µετά την καταψήφιση του Ευρωπαϊ-

κού Συντάγµατος από τη Γαλλία και Ολλανδία, ο Υπουργός Εξωτερικών 

Jack Straw ανακοινώνει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο: 

“Διατηρούµε εξολοκλήρου το δικαίωµα να επαναπροτείνουµε ένα κείµενο 

σε δηµοψήφισµα αν οι περιστάσεις οδηγούνταν σε αλλαγή, αλλά σε αυτό 

το στάδιο δεν βλέπουµε το λόγο να δοθεί συνέχεια.” 

Το Όχι της Γαλλίας και Ολλανδίας ανοίγει τον ασκό της κρίσης. Η κυβέρ-

νηση της Δανίας, λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές δηµοσκοπήσεις, δια-

κόπτει τη διαδικασία του Δηµοψηφίσµατος, που ήταν προγραµµατισµένο 

για τις 27.9.’05. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις της Ιρλανδίας, της Πολωνίας 

και της Τσεχίας, θέτουν το Δηµοψήφισµά τους σε εκκρεµότητα. 

Οι άλλες χώρες προχωρούν σε επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια: 

11.11.2004.  Λιθουανία:  76 Ναι  -    4  Όχι  -  1 αποχή, 

20.12.2004.  Ουγγαρία:  322 Ναι  -  12  Όχι  -  8 αποχές,   

01.02.2005.  Σλοβενία:  79 Ναι  -    4  Όχι  -  7 αποχές, 

06.04.2005.  Ιταλία:  217 (436) Ναι  -  16 (28) Όχι  -  5 αποχές 

19.04.2005. Ελλάδα:  268 Ναι  -   17 Όχι  -   αποχές,   

11.05.2005.  Σλοβακία:  116 Ναι  -  27 Όχι  -  4 αποχές, 

11.05.2005.  Αυστρία:  182 Ναι  -   1 Όχι  -   αποχές, 
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12.05.2005.  Γερµανία:  568 Ναι  -  23 Όχι  -  2 αποχές. 

02.06.2005.  Λετονία:  71 Ναι  -    5 Όχι  -  6 αποχές, 

30.06.2005.  Κύπρος:  30 Ναι  -  19  Όχι  -  1 αποχή,   

06.07.2005.  Μάλτα:  Όλοι Ναι  -    0 Όχι  -  0 αποχές, 

19.05.2005.  Βέλγιο:  182 Ναι  -  1 Όχι  -  

09.05.2006.  Εσθονία:  73 Ναι  -    1 Όχι  -   αποχές, 

05.12.2006.  Φινλανδία:  125 Ναι  -  39 Όχι  -   αποχές. 

Η στάση του Γαλλικού λαού προκαλεί αναστάτωση στον Jacques Chirac 

και στους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Πριν το Γαλλικό δηµοψήφισµα, οι 

δηµοσκοπήσεις, δείχνοντας την πρόθεση των πολιτών, προκάλεσαν απο-

δυνάµωση του € έναντι του $ και φόβο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για δυσοίωνες πολιτικές συνέπειες σε βάθος χρόνου. 

Στο Γαλλικό εκλογικό σώµα, οι αστικές περιοχές ήταν θετικότερες προς τη 

Συνταγµατική Συνθήκη από τις αγροτικές που υπερτερούσαν συντριπτικά 

στην αρνητική ψήφο. Στο Παρίσι το Ναι έφτασε 66% και επικράτησε στις 

µεγάλης πόλεις εκτός της Μασσαλίας όπου το Όχι πλησίασε το 62%, ενώ 

διάσηµη έγινε η µικρή αγροτική κοινότητα Balignac που είπε Όχι 100%. 

Στο Παρίσι, πριν την επίσηµη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, χιλιάδες 

κόσµου κατέκλυσαν την πλατεία της Βαστίλης ζητώντας παραίτηση του J. 

Chirac και ζητωκραυγάζοντας “Νίκησε ο Λαός”.  

Ο Γάλλος Πρόεδρος, µε διάγγελµά του, δήλωσε ότι σέβεται την κυρίαρχη 

απόφαση των πολιτών και, καλώντας σε ενότητα τον λαό, σηµείωσε ότι η 

απόρριψη αυτή “δηµιουργεί µια δύσκολη κατάσταση για την υπεράσπιση 

των συµφερόντων µας στην Ευρώπη.”. 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι το “Όχι” των Γάλλων δεν σηµαίνει το 

θάνατο της Συνταγµατικής Συνθήκης και ότι η διαδικασία επικύρωσής της 

θα συνεχιστεί όπως προβλεπόταν...  
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Ο Γάλλος Πρόεδρος, την εποµένη του δηµοψηφίσµατος, ζητά την παραί-

τηση του πρωθυπουργού Jean-Pierre Raffarin. Αναθέτει την πρωθυπουρ-

γία στον έως τότε Υπουργό Εσωτερικών, πρώην Εξωτερικών,  Dominique 

de Villepin. Ο νέος πρωθυπουργός αναθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών 

και Δηµόσιας Τάξης στον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας Nicolas 

Sarkozy, ο οποίος θα διαδεχόταν τον Jacques Chirac στην Προεδρία της 

Γαλλικής Δηµοκρατίας τον Μάιο του 2007. 

Τον Ιούνιο του 2007, ένα µήνα µετά την αποχώρηση του Jacques Chirac 

από την Προεδρία της Γαλλικής Δηµοκρατίας, και την διαδοχή του από τον 

Nicolas Sarkozy, αποχωρεί ο Tony Blair από την πρωθυπουργία της Μ. 

Βρετανίας και τον διαδέχεται ο Gordon Brown. 

Στην Ευρώπη, έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της η Angela Merkel  

που εξελέγη Καγκελάριος της Γερµανίας το Νοέµβριο του 2005. Η Merkel, 

που κυβερνά έως σήµερα, έµελλε να επιβάλλει την πολιτική της κυριαρχία 

και σε ισχυρό βαθµό µια Γερµανική ηγεµονία στην Ευρώπη, στο πλαίσιο 

µιας εκρηκτικής οικονοµικής κρίσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόεδρος των ΗΠΑ εκλέγεται το 2009 ο Barack Obama, o οποίος έχει να 

αντιµετωπίσει τις παγκόσµιες πολεµικές εστίες του George W. Bush, µαζί 

και την παγκόσµια οικονοµική κρίση που έπληξε τις ΗΠΑ, εµπρός στην 

αναδυόµενη παγκόσµια οικονοµική και πολιτική ισχύ της Κίνας. 
 

2007: Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

Αν τελικά η 29η Οκτωβρίου 2004 δεν γράφτηκε στην ιστορία ως γενέθλια 

ηµέρα της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, η 13η Δεκεµβρίου 2007 αποτελεί 

χωρίς αµφιβολία καµπή της ευρωπαϊκής εξέλιξης. 

Τον Ιανουάριο του ’07, η Βουλγαρία και η Ρουµανία, έχοντας ολοκληρώσει 

τις διαπραγµατεύσεις, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεβάζοντας 

τον αριθµό των Κρατών Μελών σε 27. 
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Τον Δεκέµβριο του ’07, οι 27 πλέον ηγέτες υπογράφουν το τροποποιηµένο 

ή απλουστευµένο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο, τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που 

περιέχει αυτούσια τα άρθρα του απορριφθέντος Ευρωσυντάγµατος.  

Το θέµα µας δεν είναι η ανάλυση, για µια ακόµη φορά, αυτής της Συνθήκης. 

Άλλωστε, είναι σαφής η εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων σε 

µια κεντρική υπερεθνική εξουσία και ο σκοπός θεσµοθέτησης Ευρωπαϊ-

κής Οµοσπονδίας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν δηλώσει ότι το Όχι των 

Γάλλων δεν σήµαινε θάνατο της Συνταγµατικής Συνθήκης και η διαδικασία 

επικύρωσης θα συνεχιζόταν. Πώς έπραξαν; 

 Ο José Manuel Baroso, που πλέον ήταν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, είχε αναθέσει σε οµάδα 16 σοφών, την Επιτροπή Δράσης για την 

Ευρωπαϊκή Δηµοκρατία (Action Committee for a European Democracy), 

να σκεφτούν το πώς θα µπορούσε να γίνει αποδεκτό το Ευρωσύνταγµα. 

Όταν έφτασε η περίοδος της Γερµανικής Προεδρίας, τον Ιανουάριο του ’07, 

η Angela Merkel δήλωσε ότι η Επιτροπή Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δηµο-

κρατία ολοκλήρωσε το έργο της και, 50 ακριβώς χρόνια µετά τη Συνθήκη 

της Ρώµης, από το Βερολίνο ανακοινώθηκε ότι οι ηγέτες θα υπογράψουν 

τη Συνθήκη πριν το τέλος του έτους και, µετά την επικύρωσή της από τα 

Κοινοβούλια, θα τεθεί σε ισχύ στα Κράτη Μέλη από το 2009. 

Η Συνθήκη περιέχει την ουσία του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Οι 27 ηγέτες 

την υπογράφουν και χωρίς χρονοτριβή επικυρώνεται από τα Εθνικά Κοινο-

βούλια προκειµένου να τεθεί σε ισχύ στα Κράτη Μέλη από το 2009.  

Η Ιρλανδία, για να µην έρθει σε σύγκρουση µε το Σύνταγµά της, έκανε δη-

µοψήφισµα και προέκυψε 53,4% “Όχι”. Μετά ένα χρόνο το δηµοψήφισµα 

επαναλήφθηκε και προέκυψε 67,13% “Ναι”. Σύµφωνα µε την Le Monde, 

οι πολιτικοί δήλωσαν ότι τώρα οι Ιρλανδοί είχαν καταλάβει καλύτερα ! 
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Στη Γαλλία, ο Jean-François Copé, αρχηγός της παράταξης του Nicolas 

Sarkozy, λέει: “Πόσα δηµοψηφίσµατα πρέπει να χαθούν για να γίνει επιτέ-

λους αντιληπτό το µήνυµα των πολιτών;”. Ο François Bayrou, αρχηγός της 

Δηµοκρατικής Κίνησης που υπερασπίζεται την Ευρωπαϊκή ιδέα, δηλώνει: 

“Αυτή η απόρριψη αποκαλύπτει το χάσµα µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών 

και των θεσµών τους.” Στην Ιταλία, ο υπουργός Roberto Calderoli δηλώνει: 

“Οι λαοί, κάθε φορά που ζητήθηκε η ετυµηγορία τους, τορπίλησαν µε θεα-

µατικό τρόπο το µοντέλο της Ευρώπης το οποίο, απ’ότι φαίνεται, τους είναι 

απόµακρο. Ακόµη µια φορά, οι λαοί απέδειξαν ότι έχουν περισσότερη σοφία 

από τις κυβερνήσεις τους και τα Κοινοβούλιά τους. ”. 

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας, Valery Giscard d’Estaing, 

που πριν τρία χρόνια είχε παρουσιάσει το τελικό κείµενο του Ευρωπαϊκού 

Συντάγµατος εκ µέρους της Convention pour l’Avenir de l’Europe, θερµός 

υποστηρικτής της θεσµοθέτησης µιας Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, είχε ήδη 

αντιδράσει µε ένα ιδιαίτερα καυστικό άρθρο στην Le Monde, µε τίτλο “Η 

εργαλειοθήκη της Σύµβασης της Λισαβόνας“, λέγοντας: 62 

“Ποιο είναι το συµφέρον αυτού του λεπτού ελιγµού; Πρώτα και πριν απ’όλα 

να ξεφύγει από τη δέσµευση προσφυγής στο δηµοψήφισµα, χάρη στη δια-

σπορά των άρθρων και την αποφυγή του συνταγµατικού λεξιλογίου. Στη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, που συντάχθηκε αποκλειστικά από το σχέδιο της 

Συνταγµατικής Συνθήκης, τα εργαλεία είναι ακριβώς τα ίδια, µόνο η σειρά 

τους άλλαξε. Το κουτί, όπου τοποθετήθηκαν τα εργαλεία, διακοσµήθηκε εκ 

νέου, χρησιµοποιώντας ένα παλιό µοντέλο µε τρεις θήκες στις οποίες πρέ-

πει κανείς να ψάξει βαθιά για να βρει αυτό που ψάχνει.“ [26.10.’07]. 

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον µερικά αποσπάσµατα δηλώσεων των ηγετών:66 

Angela Merkel (Καγκελάριος Γερµανίας): “Η ουσία του Συντάγµατος διατη-

ρήθηκε. Είναι πλέον γεγονός ! ” 
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Nicolas Sarkozy (Πρόεδρος Γαλλικής Δηµοκρατίας): “Είχα εξουσιοδοτηθεί 

από τον Γαλλικό Λαό να επικυρώσω την απλουστευµένη συνθήκη από το 

Κοινοβούλιο.” [13.11.’07, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στρασβούργο]. 

Στην προεκλογική του εκστρατεία για την Προεδρία, µετά το απορριπτικό 

δηµοψήφισµα, είχε κάποια στιγµή δηλώσει ότι, αν εκλεγεί, θα διαπραγµα-

τευόταν µια mini ευρωπαϊκή συνθήκη επικυρωµένη από το Κοινοβούλιο !  

Vaclav Klaus (Πρωθυπουργός Τσεχίας): “Μόνο διακοσµητικές αλλαγές έγι-

ναν, το βασικό κείµενο παρέµεινε ίδιο.” [13.6.’07].  

Anders Rasmussen (Πρωθυπουργός Δανίας): “Αποσύρθηκαν τα συµβολικά 

στοιχεία και έµεινε η καρδιά του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Αυτό είναι που 

πραγµατικά έχει σηµασία.” [25.6.’07].  

José Zapatero (Πρωθυπουργός Ισπανίας): “Δεν αφήσαµε εκτός ούτε ένα 

ουσιώδες σηµείο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, Η νέα Συνθήκη είναι χωρίς 

αµφιβολία κάτι πολύ περισσότερο από Συνθήκη. Είναι Σχέδιο θεµελιακού 

χαρακτήρα, Συνθήκη για µια νέα Ευρώπη.” [27.6.’07].  

Romano Prodi (Πρωθυπουργός Ιταλίας): “Υπογράµµισα µε κόκκινο τρία 

σηµεία: διατήρηση του θεσµού του Προέδρου της Ένωσης, ύπαρξη ενός 

µόνο υπευθύνου για την εξωτερική πολιτική, διασφάλιση της επέκτασης της 

ενισχυµένης πλειοψηφίας. Και όλα διατηρήθηκαν.” 

Jean-Claude Junker (Πρωθυπουργός Λουξεµβούργου): “Εννοείται, θα υ-

πάρξει µεταφορά κυριαρχικών δικαιωµάτων. Αλλά, είναι έξυπνο να τραβή-

ξουµε την προσοχή του κοινού σε αυτό το γεγονός; .” 

Karel De Gucht (Υπουργός Εξωτερικών Βελγίου): “Η Συνταγµατική Συνθή-

κη είχε σκοπό να είναι ευανάγνωστη, ενώ αυτή η Συνθήκη έχει σκοπό να 

είναι δυσανάγνωστη. Η Συνταγµατική Συνθήκη ήθελε να είναι ξεκάθαρη, 

ενώ αυτή η Συνθήκη όφειλε να είναι σκοτεινή. Από αυτή την άποψη είναι 

επιτυχής.” [23.6.’07]. 
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Πάντως, για να είµαστε ειλικρινείς, πέρα από την περιπλοκή των αναδια-

τυπώσεων, υπάρχουν διαφορές στο νέο κείµενο: Έφυγε ο όρος Σύνταγµα 

και το επίθετο συνταγµατικός, όπως επίσης αφαιρέθηκε η προβλεπόµενη 

θεσµοθέτηση κοινής ευρωπαϊκής σηµαίας και κοινού υπερεθνικού ύµνου !  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δηµοκρατία, δηλα-

δή της Επιτροπής που συνέταξε τη Συνθήκη, Giuliano Amato, πρώην πρω-

θυπουργός της Ιταλίας, αποκάλυψε: 66     

“Οι αρχηγοί των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είχαν αποφασίσει ότι το κείµε-

νο πρέπει να είναι δυσανάγνωστο. Όντας δυσανάγνωστο, δεν θα έδινε την 

αίσθηση Συντάγµατος και αυτό ήταν το ζητούµενο, αυτή ήταν η ιδέα. Αν κα-

ταφέρνατε να καταλάβετε το κείµενο µε πρώτη προσέγγιση, θα κινδυνεύ-

αµε από επίκληση δηµοψηφίσµατος.” [23.7.’07, BBC News]. 

Η Γαλλική εφηµερίδα Liberation γράφει: “Η άµεση δηµοκρατία, τουλάχιστο 

στη Γαλλία, έχει θέσει χωρίς αµφιβολία το µέλλον της πίσω της, ιδίως ως 

προς την Ευρώπη. Τα Κράτη µέλη θέλουν η κυβερνητική υπογραφή στη 

συµφωνία να εγγυάται τη µη ακύρωσή της από τον λαό τους.” [19.6.’07]. 

Στην ιστοσελίδα Rettet Osterreich, Αυστριακή Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία, 

που την ευθύνη της έχουν πανεπιστηµιακοί καθηγητές, ανάµεσά τους και 

ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Klecatsky, αναρτούν µια προγενέστερη 

δήλωση του Πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου Jean-Claude Jounker, 

µε εκδηλωµένο το ενδιαφέρον του για την Προεδρία της Ευρώπης, που 

έκανε το ’99 στο Der Spiegel:   

“Πρώτα αποφασίζουµε κάτι, µετά το διαχέουµε στο κοινό και περιµένουµε 

λίγο για να δούµε την αντίδρασή του. Αν δεν προκληθεί σκάνδαλο ή ξεση-

κωµός, αφού οι περισσότεροι ούτε καν αντιλαµβάνονται αυτό που έχει απο-

φασιστεί, συνεχίζουµε, βήµα-βήµα, έως τη µη δυνατότητα επιστροφής.” 
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Το ευρωπαϊκό κοινό, που µάλλον είχε αδιαφορήσει για τη Συνθήκη, µε την 

προτροπή των ΜΜΕ αρχίζει να αναρωτιέται για το πόσο διαφορετική είναι 

από το καταψηφισµένο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Το ζήτηµα που τίθεται έχει 

να κάνει µε την ουσία της Δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ένας σκληρός πυρήνας των ΜΜΕ, επιχειρεί επίµονα να πείσει ότι η Συν-

θήκη της Λισαβόνας δεν αποβλέπει στην ευηµερία των Ευρωπαίων, αλλά 

αποτελεί σχέδιο µιας οικονοµικής ολιγαρχίας, εµφορούµενης από τη φιλο-

σοφία της Εξάλειψης των Εθνών του Léopold Kohr. Θέτουν στο µικροσκό-

πιο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δηµοκρατία, 

Giuliano Amato, πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας.66 

Οι Financial Times τον χαρακτήρισαν ως τον πιο αγγλόφιλο Ιταλό πολιτικό. 

Αυτό δεν εκπλήσσει γιατί ήταν ένας από τους διευθυντικούς παράγοντες 

την Ditchley Foundation όπου πρόεδρος ήταν ο John Major και του Aspen 

Institute όπου κεντρικό ρόλο είχε η Madeleine Albright. Συµµετείχε στις 

δραστηριότητες της Λέσχης Bilderberg, όπως και οι Michel Barnier, Jean-

Luc Dehaene, Wim Kok, µέλη της Επιτροπής Δράσης για την Ευρωπαϊκή 

Δηµοκρατία και του ευρωκρατικού think-tank, Friends of Europe (FOE). O 

Henry Kissinger, κατά τη νατοϊκή επέµβαση στο Ιράκ το ’04, τοποθέτησε 

τον Amato στην taskforce CFR, δίπλα στον Felix Rohatyn, µε αποστολή 

την εξάλειψη των αντιδράσεων της Γαλλίας, Γερµανίας και Ρωσίας προς 

τις αποφάσεις των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Υπό την προεδρία του Amato, στην Επιτροπή Δράσης για την Ευρωπαϊκή 

Δηµοκρατία, µαζί µε τον Ολλανδό πρώην πρωθυπουργό Wim Kok, µέλος 

του International Crisis Group του George Soros, τον Βέλγο πρώην πρω-

θυπουργό Jean-Luc Dehaene, τον Γάλλο πρώην υπουργό Εξωτερικών 

Michel Barnier, βρίσκονται και ο Γάλλος πρώην υπουργός Οικονοµίας και 

Οικονοµικών Dominique Strauss-Kahn, που µετά ανέλαβε την ηγεσία του 

Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ο Γερµανός πρώην υπουργός Εσωτερι-
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κών Otto Schily, ο Άγγλος Chris Patten πρώην Κυβερνήτης του Hong 

Kong, κ.α. 

Τα ΜΜΕ αναδεικνύουν ένα πλήθος στοιχείων για όλα αυτά τα πρόσωπα 

προκαλώντας απορίες ως προς την τυχαιότητα των συµπτώσεων, όπως 

επίσης και ερωτηµατικά ως προς την κατασκευή θεωριών συνωµοσίας. Η 

µεγάλη πλειοψηφία του ευρωπαϊκού κοινού µάλλον απλά ακούει ! Οι 

δηµοσκοπήσεις, όποια και αν είναι η µέθοδος και σκοπιµότητά τους, δεί-

χνουν ότι οι Ευρωπαίοι, κατά 57% στο σύνολό τους, φαίνεται να νοιώθουν 

ευχαριστηµένοι που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Ολλανδία 75%, Ιρλανδία 73%, Ισπανία και Πορτογαλία 63%, Γερµανία 60%,  

Σουηδία 54%, Γαλλία 48%, Ελλάδα 47%, Ιταλία 39%, Αυστρία 36%,  

Ουγγαρία 32%, Ηνωµένο Βασίλειο 30%, ...  [TNS]. 
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8. Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
"Les hommes n’acceptent pas le changement que dans la nécessité 

et ils ne voient pas la nécessité que dans la crise." 

Jean Monnet 22 
 

2008: Η εκδήλωση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, από το τέλος του προηγούµενου έτους, είχαν 

αρχίσει να διαφαίνονται τα πρώτα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης. Εντού-

τοις, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Barroso δηλώνει: 

“Η δύναµη του ευρώ είναι δείγµα εµπιστοσύνης προς την ευρωπαϊκή οικο-

νοµία. Αν η ευρωπαϊκή οικονοµία δεν είχε τόσο καλές επιδόσεις, το ευρώ 

δεν θα βρισκόταν σε αυτό το επίπεδο.” [4.3.’08].  

Στο µεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ακολουθούν και πάλι τις ατλαντικές κα-

τευθύνσεις για τη διασφάλιση της παγκόσµιας ασφάλειας, τις οποίες υπο-

δεικνύει ο Αµερικανός Πρόεδρος George W. Bush όταν, προς το τέλος της 

θητείας του, έρχεται στην Ευρώπη και συµµετέχει στη διµερή συνάντηση 

κορυφής µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy υπόσχεται ότι, µόλις η Γαλλία έχει 

την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για 

να προσδώσει νέα ώθηση στην αµυντική πολιτική της Ευρώπης. Αµέσως, 

ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δίνει τη δική του απάντηση: 

“Δεν θα κάνουµε την Άµυνα της Ευρώπης χωρίς τη Γαλλία. Έχουµε ανά-

γκη από µια φερέγγυα ηγεσία. Και όταν µιλά ο Nicolas Sarkozy, υπάρχει 

πίσω του ένας µεγάλος στρατός που αναµορφώνεται, µια χώρα που ετοι-

µάζεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και µία καταπληκτική ικανότητα κινητοποί-

ησης για τους άλλους.”. [22.4.’08]. 
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Ο Nicolas Sarkozy, ένα έτος αργότερα, µε απόφαση που απέσπασε από 

το Γαλλικό Κοινοβούλιο, θα επαναφέρει τη Γαλλία στο στρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ, 40 χρόνια µετά την απόσυρσή της από τον Ντε Γκωλ.  

Τον Σεπτέµβριο του ’08, στις Ηνωµένες Πολιτείες, χρεοκοπεί η Lehman 

Brothers προκαλώντας αλυσίδα συνεπειών στην αµερικανική οικονοµία. Ο 

George W. Bush εξαγγέλλει µέτρα για τη σωτηρία των αµερικανικών τρα-

πεζών και, λίγο µετά αποχωρεί από την προεδρία των ΗΠΑ. 

Την 1.1.’09, αναλαµβάνει τα καθήκοντά του ο νέος Πρόεδρος των Ηνωµέ-

νων Πολιτειών Barack Obama, έχοντας υποσχεθεί την απόσυρση των αµε-

ρικανικών στρατευµάτων από τις περιοχές παρέµβασης του ΝΑΤΟ και την 

αντιµετώπιση της αµερικανικής οικονοµικής κρίσης µε εφαρµογή µέτρων 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει οικονοµικά τις ευρωπαϊκές τράπεζες και 

ακολουθεί σειρά δηλώσεων των παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε σκοπό να καθησυχάσουν και να βεβαιώσουν το Ευρωπαϊκό κοινό για 

τη στιβαρότητα της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας. 

Εντούτοις, ο πρόεδρος του Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, Πρωθυ-

πουργός και Υπουργός Οικονοµικών του Λουξεµβούργου, εφιστά έµµεσα 

την προσοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ως προς το έλλειµµα των 

χωρών τους που ίσως θέσει σε κίνδυνο τη φερεγγυότητα του €:  

“Το 2009 θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις οικονοµίες της ευρωζώνης και 

για τους ευρωπαίους πολίτες. Πολυάριθµες θα είναι οι προκλήσεις που θα 

κληθούµε να αντιµετωπίσουµε. Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης θα πρέπει 

να δράσουν από κοινού για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της οικονοµι-

κής κρίσης, επενδύοντας στις δοµικές βάσεις της οικονοµίας ώστε να κατα-

σκευάσουν µια γέφυρα προς τη µετά την κρίση περίοδο. Η προστασία που 

προσφέρει το ευρώ είναι απευθείας συνδεδεµένη µε την φερεγγυότητά µας 
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να εφαρµόσουµε συνετές µακροοικονοµικές πολιτικές και πολιτικές προσα-

νατολισµένες προς τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης.” [13.1.’09]. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, προειδο-

ποιεί τα κράτη που δείχνουν τάσεις προστατευτισµού ως αντίδραση προς 

την υφιστάµενη παγκόσµια οικονοµική κρίση: 

“Φωνές σειρήνων της οικονοµικής εθνικοποίησης ακούγονται εκ νέου, σαν 

να µη µάθαµε κάτι από την εποχή του ’30. Όµως θα έχουν πρόβληµα όσοι 

ελπίζουν στην προστασία εθνικοποιηµένης οικονοµίας, γιατί δεν θα συµβεί 

κάτι τέτοιο. Η ενιαία αγορά έφερε την ανάπτυξη και την εργασία.”. [2.3.’09]. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας φαίνεται σαν ασπίδα προστασίας κάτω από την 

οποία θα ασκηθεί η ενιαία υπερεθνική οικονοµική πρακτική στο πλαίσιο 

της αλληλεγγύης των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Πριν κλείσει το ‘09, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, το  Ευρω-

παϊκό Συµβούλιο αποκτά Πρόεδρο, τον Βέλγο  Herman Van Rompuy και 

Ύπατη Εκπρόσωπό Εξωτερικών, την Βρετανίδα Catherine Asthton.  

 



 99 

2010: Η εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη. 

Η Γερµανία, συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυ-

ροποιείται αυξάνοντας τις εξαγωγές της και τη βιοµηχανική παραγωγή της. 

Η Angela Merkel αναδεικνύεται πλέον ως η ισχυρή Καγκελάριος όχι µόνο 

της Γερµανίας αλλά της Ευρώπης ! Ο Nicolas Sarkozy προσπαθεί µάταια 

να κρατήσει το διαχρονικό κύρος της Γαλλίας στην Ευρώπη. Στη Μ. Βρε-

τανία, την πρωθυπουργία κατακτά ο David Cameron [11.5.’10], που φιλο-

δοξεί να κάνει αισθητή παρουσία στην Ευρώπη, κρατώντας τη βρετανική 

£ µακριά από το επικίνδυνα βαλλόµενο €.  

 

 
 

 
 
Οι χώρες της Ευρωζώνης προσπαθούν µε αγωνία να συγκρατήσουν τους 

οικονοµικούς τους δείκτες κοντά στα κριτήρια που απαιτεί το Maastricht, 

αλλά παράλληλα εισπράττουν µια αίσθηση ασφάλειας που παρέχει το €.    
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Μπροστά στην κρίση που πλέον εισβάλλει στην Ευρώπη, ο πρώτος αδύ-

ναµος ευρωπαϊκός κρίκος που σπάζει είναι η Ελλάδα. Το χρέος προς τους 

δανειστές έφτασε σε τέτοιο ύψος που πλέον έδειχνε να είναι µη βιώσιµο. 

Αν αυτό συνέβαινε τότε το αποτέλεσµα θα ήταν η χρεοκοπία της χώρας, 

µε επακόλουθο ένα ισχυρότατο πλήγµα στον πυρήνα της οικονοµίας της 

Ευρώπης. Πώς όµως αυτή η εξέλιξη δεν έγινε νωρίτερα αντιληπτή από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; 

Οι New York Times και το Spiegel αποκαλύπτουν αυτό που συνέβη. Το ‘01, 

η Ελλάδα, λίγο µετά την είσοδό της στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση 

και την αντικατάσταση του εθνικού της νοµίσµατος από το €, είχε δυσκο-

λία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κριτηρίων οικονοµικής σύγκλισης 

του Maastricht και ειδικότερα στο εξωτερικό χρέος και στο έλλειµµά της. 

Από αυτή την ανάγκη, στην οποία η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να 

ανταποκριθεί, ξεκίνησε µια ολόκληρη επιχείρηση απόκρυψης χρέους, υπό 

τη στρατηγική καθοδήγηση της Goldman Sachs, τράπεζας αµερικανικών 

συµφερόντων της Wall Street. 

Η Goldman Sachs, πλησίασε την τότε Ελληνική κυβέρνηση του Κωνστα-

ντίνου Σηµίτη και, έναντι 300 εκατοµµυρίων δολαρίων, έδωσε τις στρατη-

γικές συµβουλές της για τη χρήση των λεγόµενων swaps. Συγκεκριµένα, η 

Ελλάδα, χωρίς σύναψη δανείου και συνακόλουθη εµφάνιση αύξησης του 

εξωτερικού της χρέους, εισέπραξε από τις αµερικανικές τράπεζες δισεκα-

τοµµύρια δολάρια, εκχωρώντας τους ως αντιστάθµισµα τα δικαιώµατά της 

από την είσπραξη µιας σειράς µελλοντικών φόρων και απολαβών, όπως  

από το αεροδρόµιο, τον οργανισµό στοιχήµατος, κλπ. Αυτή η συναλλαγ-

µατική ανταλλαγή τεχνικά δεν θεωρήθηκε ως δάνειο, αφού δεν υφίσταντο 

τόκοι, οπότε δεν καταγράφηκε στον εθνικό προϋπολογισµό. Έτσι, το πρό-

βληµα του χρέους υπέστη µια χρονική µετατόπιση και την ίδια στιγµή άρ-

χισε σταδιακά να διογκώνεται ένα οικονοµικό βάραθρο χρέους στο οποίο 
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αναπόφευκτα θα έπεφτε µέσα η Ελλάδα. Όλα αυτά εν αγνοία της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το προκλητικό ήταν ότι οι ίδιες τράπεζες που 

βοήθησαν την Ελλάδα  να αποκρύψει το χρέος της και να βιώσει για λίγο 

την καθηµερινότητά της υπεράνω των δυνατοτήτων της, λίγο µετά, ξεκίνη-

σαν το σπεκουλάρισµα στοιχηµατίζοντας στη µη βιωσιµότητα του διογκού-

µενου χρέους της. Ήταν πλέον αργά όταν οι νοµότυπες αυτές συναλλαγές 

απαγορεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ’04. 

Η Ελλάδα έκανε ένα επιπλέον οικονοµικό άνοιγµα που ξεπερνούσε τις δυ-

νατότητές της µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του ’04 και στο 

τέλος της 10ετίας του ’90 έφτασε στο άκρο της οικονοµικής αντοχής της. Η 

κυβέρνηση, υπό τον Κωνσταντίνο Α. Καραµανλή, παραιτήθηκε προκηρύσ-

σοντας πρόωρες εκλογές, τις οποίες µε πολλές υποσχέσεις προς το λαό, 

κέρδισε ο νέος σοσιαλιστής ηγέτης Γεώργιος Α. Παπανδρέου. Ο νέος πρω-

θυπουργός, πρώην υπουργός των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων Κ. Σηµίτη 

και Α. Γ. Παπανδρέου, χωρίς δυνατότητα συγκράτησης του καταστροφικού 

οικονοµικού καλπασµού της χώρας, προσέφυγε στους Ευρωπαίους Εταί-

ρους µεταξύ των οποίων κυριαρχούσε η Angela Merkel και στο Διεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο στο οποίο προϊσταται ο Dominique Strauss-Kahn.  
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Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την ανησυχία τους για τη φηµο-

λογούµενη διάδοση της κρίσης στο εσωτερικό των δοµών της, δεν είναι σε 

θέση να αποφασίσουν µια κοινή πολιτική στάση για την αποτροπή της. Το 

Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε εκφραστή του τον Strauss-Kahn, που έως 

τώρα δεν είχε εµπλακεί στα ζητήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει τις 

διαθέσεις του για µια τέτοια εµπλοκή, αρκεί να του το ζητήσει η Ευρώπη. 

Ο Joseph E. Stiglitz, Nobel Οικονοµίας 2001, έχει καταγγείλει καυστικά τη 

χρήση αυτής της σκληρής νεοφιλελεύθερης οικονοµικής συνταγής που 

αποτελεί αδιαπραγµάτευτο µονολιθικό δόγµα του ΔΝΤ, το αποκαλούµενο 

ΤΙΝΑ (:There Is No Alternative).45 

Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, υπό την ηγετική επιρροή των Ηνωµένων 

Πολιτειών, στις χώρες στις οποίες είχε εµπλακεί εφάρµοσε ένα πρόγραµµα 

σκληρής κοινωνικής λιτότητας, δίνοντας προτεραιότητα στις ιδιωτικοποιή-

σεις εθνικών οργανισµών και σε ισχυρές περικοπές κοινωνικών παροχών, 

όπως στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ασφάλιση, στην παιδεία, σε 

συντάξεις και µισθούς, καθώς και στην εκποίηση εθνικού πλούτου. Επα-

κόλουθο αυτής της στρατηγικής είναι η διαµόρφωση χαµηλόµισθου εργα-

σιακού δυναµικού, οδηγώντας έτσι στην οικονοµική ανόρθωση εις βάρος 

της κοινωνικής ευηµερίας. Εξάλλου, η χρήση των παρεχόµενων χρηµάτων, 

υπό µορφή δανείου, στις χώρες που προσφεύγουν σ’αυτό, υπόκειται στις 

δικές του επιλογές και κατά κανόνα επιστρέφουν έµµεσα στους δανειστές. 

Ο Noam Chomsky, δηλώνει ότι πρόκειται για εφαρµογή συνειδητής και 

σαφούς στρατηγικής, που χαράχτηκε ως απάντηση στη δηµοκρατία και τα 

κοινωνικά κινήµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν µεταπολεµικά προκειµένου 

να ασκήσουν πίεση σε αντιλαϊκές κυβερνητικές επιλογές και πολιτικές. 76  
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Πώς θα ήταν δυνατό να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µια τέτοια παρέµβαση 

στις θεµελιακές της δοµές που, πέρα από το ότι θα έθιγε την ευρωπαϊκή 

ανεξαρτησία και την υπερηφάνεια των Ευρωπαίων, θα υπονόµευε τις θεµε-

λιώδεις αρχές αυτής της ίδιας της ιδρυτικής της διακήρυξης;  

Όπως ίσως να το προέβλεπε και ο Edward Bernays, (στο περίφηµο βιβλίο 

του Propaganda, αν έβλεπε την εξέλιξη των γεγονότων), στον ευρωπαϊκό 

χώρο διαµορφώθηκε ένα κλίµα καχυποψίας για τον Ελληνικό λαό, σαν να 

φαίνεται ότι εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια έπρεπε 

να τιµωρηθεί υφιστάµενος τις συνέπειες µιας σκληρής λιτότητας. 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην αρχή φάνηκαν µάλλον διστακτικοί στο να συνο-

µολογήσουν µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά την απόφαση πήρε 

η Angela Merkel και την αποδέχτηκε ο Nicolas Sarkozy, µαζί και όλοι οι 

άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

23.4.’10: Ο Έλληνας πρωθυπουργός Γ.Α. Παπανδρέου, από το ακριτικό 

Καστελόριζο, ανακοινώνει στη χώρα την απόφαση που πήραν όλοι µαζί οι 

ηγέτες των χωρών της Ευρώπης για να στηριχτεί η Ελλάδα, τονίζοντας ότι 

είναι ανάγκη εθνική και επιτακτική να ζητήσουµε από τους Εταίρους µας την 

ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης που από κοινού δηµιουργήσαµε. 

Όµως, όπως από κοινού αποφασίστηκε, στο µηχανισµό αυτό υπεισήλθε 

το ΔΝΤ, στο οποίο από εκείνη τη µέρα υπήχθη η Ελλάδα αποδεχόµενη, µε 

διαδοχικές δύσκολες αποφάσεις της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου της, 

τα σκληρά µέτρα κοινωνικής λιτότητας του Ελληνικού Μνηµονίου. 

21.11.’10: Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Brian Cowen, ανακοινώνει στη 

χώρα την προσφυγή στον κοινό µηχανισµό στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ, ενώ την ίδια 

στιγµή οι διαδηλωτές φωνάζουν εθνική ντροπή. Η ευµάρεια της περιόδου 

’97-‘07, οπότε µιλούσαν µε θαυµασµό για τον κέλτικο τίγρη, κατέληξε στην 

εκρηκτική αποδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος. 
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Ακολουθεί η εφαρµογή των κανόνων λιτότητας του Ιρλανδικού Μνηµονίου 

που επιβάλλει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Λίγο αργότερα, προκηρύσσονται εθνικές εκλογές και την πρωθυπουργία 

της Ιρλανδίας αναλαµβάνει ο Enda Kenny, στις 9.3.’11.   

6.4.’11: Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός José Socrates, ανακοινώνει στη 

χώρα την προσφυγή της στον κοινό µηχανισµό στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ. Η προ-

σπάθεια που είχε προηγουµένως κάνει για την αποφυγή αυτής της από-

φασης µε προληπτική λήψη µέτρων λιτότητας απέτυχε όταν η πρότασή 

του καταψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δε-

σµεύονται µε το Πορτογαλικό Μνηµόνιο που επιβάλλει το Διεθνές Νοµισµα-

τικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το οποίο καθορίζει τα µέτρα λι-

τότητας. Λίγο αργότερα προκηρύσσονται εθνικές εκλογές και την πρωθυ-

πουργία της Πορτογαλίας αναλαµβάνει ο Pedro Coelho, στις 21.6.’11. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εκφράζουν την 

ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας 

και της Ελλάδας και την ευαρέσκειά τους για τις φιλότιµες θυσίες των λαών 

τους οι οποίες σύντοµα θα εξασφαλίσουν την ευηµερία τους.  

1.11.’11: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκτά νέο πρόεδρο, τον Ιταλό 

Mario Draghi, πρώην αντιπρόεδρο της Goldman Sachs.  
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2012: Η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη. 

Ξαφνικά, η κοινή γνώµη της Ευρώπης αναζητούσε να καταλάβει τι ακριβώς 

είναι αυτοί οι περίφηµοι δείκτες που οφείλουν να συγκλίνουν στις τιµές που 

είχαν καθοριστεί στο Maastricht, ποιες χώρες τις τηρούν, ποια είναι η επι-

βαλλόµενη ποινή στους ανυπάκουους και πώς εφαρµόζεται η αρχή της 

αλληλεγγύης που υπόσχεται η Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 
Οικονοµικοί δείκτες 2011: 

Πράσινο: Χώρες που πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης 
Μπλε: Χώρες που πληρούν µόνο ένα από τα κριτήρια σύγκλισης. 

Κίτρινο: Χώρες µε ήπιους δείκτες χρέους και ελλείµµατος. 
Πορτοκαλί: Χώρες µε ήπιο δείκτη ελλείµµατος και υψηλό δείκτη χρέους. 

Κόκκινο: Χώρες µε υψηλούς δείκτες χρέους και ελλείµµατος. 
Μαύρο: Χώρες µε υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. 

 
Οι χώρες της Ευρωζώνης οφείλουν να έχουν Δηµόσιο Χρέος µικρότερο του 60% του ΑΕΠ,  
Δηµόσιο Έλλειµµα µικρότερο του 3% του ΑΕΠ, Σταθερότητα τιµών µε πληθωρισµό που δεν 

επιτρέπεται να ξεπεράσει το 1,5 της τιµής των τριών χωρών που έχουν την καλύτερη απόδοση, 
Επιτόκια που να µη ξεπερνούν το 2% των τριών χωρών που έχουν την καλύτερη απόδοση. 
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Πάντως, το υπερβολικό άνοιγµα χρέους ορισµένων χωρών δηµιούργησε 

τους αδύναµους κρίκους της Ευρωζώνης, οι οποίοι αγγίζουν επικίνδυνα 

το κατώφλι της χρεοκοπίας και προκαλούν σοβαρό πλήγµα στο κοινό ευ-

ρωπαϊκό νόµισµα, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα να σπεκου-

λάρουν οι ξένοι χρηµατιστηριακοί παράγοντες. Όµως σηµασία έχει και ο 

ρυθµός αύξησης του χρέους κάθε χώρας από τη µια χρονιά στην άλλη και 

η απόκλισή του από το µέσο όρο χρέους της Ευρωζώνης: 

 

Πριν τη λήξη του ‘11, οι εκλεγµένες κυβερνήσεις του Νότου περιέρχονται 

σε υπέρµετρη δυσκολία ή αδυναµία αντιµετώπισης των συνεπειών της οι-

κονοµικής κρίσης που οδεύει ακάθεκτα να µετατραπεί σε κοινωνική κρίση. 

Και ιδού οι πολιτικές εξελίξεις: 

11.11.’11: Στην Ελλάδα, µε συµφωνία του κυβερνώντος κόµµατος και της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης, το Κοινοβούλιο αναθέτει την πρωθυπουργία 

στον εξωκοινοβουλευτικό τεχνοκράτη Λ. Παπαδήµο, απερχόµενο αντιπρό-

εδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 6µηνο της πρωθυπουργίας 

του, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, επάνω από το οποίο επικρέµεται ο κίνδυ-
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νος της χρεοκοπίας της χώρας, υπερψηφίζει τα νέα σκληρά µέτρα λιτότη-

τας που υποδεικνύονται από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν εθνικές εκλογές από τις οποίες δεν προέ-

κυψε δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης και µετά από νέα εκλογική δι-

αδικασία συγκροτήθηκε κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Α. Σαµαρά, τον 

Ιούνιο του ’12, που συνεχίζει το πρόγραµµα λιτότητας του Διεθνούς Νοµι-

σµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

16.11.’11: Στην Ιταλία, ο πρωθυπουργός Silvio Berlusconi, υπό την πίεση 

κοινωνικών αντιδράσεων και µε έγκριση του Κοινοβουλίου, παραδίδει την 

κυβέρνηση στον εξωκοινοβουλευτικό τεχνοκράτη Mario Monti, πρώην Επί-

τροπο Ανταγωνισµού, Φορολογίας, Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Μέλος του κορυφαίου think-tank Friends of Europe, Σύµβουλος 

κορυφαίων ευρωπαϊκών και αµερικανικών επιχειρήσεων, ηγετικό στέλεχος 

της Λέσχης Bilderberg. Στο 16µηνο της πρωθυπουργίας του, το Ιταλικό 

Κοινοβούλιο αποδέχτηκε και ψήφισε µια σειρά µέτρων λιτότητας, έως ότου 

ο Berlusconi απέσυρε την εµπιστοσύνη του. Διεξήχθησαν εθνικές εκλογές 

και µετά από 4µηνη διαβούλευση σχηµατίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας 

κοµµάτων υπό τον Enrico Letta, τον Απρίλιο του ‘13. 

21.12.’11: Στην Ισπανία αναλαµβάνει πρωθυπουργός ο Mariano Rajoy, 

διαδεχόµενος µετά από εθνικές εκλογές τον José Zapatero. Η περίοδος 

της ισπανικής ευµάρειας που κράτησε έως το ’08, κατέληξε σε σοβαρή 

αποδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος που, για να σωθούν οι τρά-

πεζες, απαιτήθηκαν και απαιτούνται ισχυρά µέτρα περικοπών και λιτότη-

τας. Η οικονοµική κρίση, όπως και στις προηγούµενες χώρες, προκάλεσε 

εκρηκτική αύξηση της ανεργίας και διαρκείς κοινωνικές αναταράξεις.  

7.12.’12: Στην Κύπρο, το τραπεζικό σύστηµα έφτασε στο άκρο της καταρ-

ρευσης και ο Πρόεδρος Δηµήτρης Χριστόφιας, που πριν λίγο διάστηµα η 
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χώρα του ασκούσε την Ευρωπαϊκή προεδρία, κάνει επίκληση στον Μηχα-

νισµό Στήριξης του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μετά τη διενέργεια εθνικών εκλογών αναλαµβάνει Πρόεδρος ο 

Νικόλαος Αναστασιάδης, ο οποίος εισηγείται στο Κοινοβούλιο τα µέτρα 

λιτότητας που υπέδειξε το ΔΝΤ, αλλά η Κυπριακή Βουλή τα απορρίπτει µε 

ένα ηχηρό Όχι και έκφραση οργής χιλιάδων πολιτών εναντίον του ΔΝΤ. Οι 

τράπεζες κλείνουν και ο Μηχανισµός Στήριξης επανέρχεται µε νέο σχέδιο 

το οποίο εξ’ανάγκης γίνεται δεκτό µετά από ισχυρές ευρωπαϊκές πιέσεις. 

Σε όλες αυτές τις χώρες η ανεργία φτάνει σε εκρηκτικό σηµείο, ιδίως στην 

Ισπανία και στην Ελλάδα, οι απολύσεις αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο, 

οι αυτοκτονίες απόγνωσης αυξάνουν, οι ιδιωτικοποιήσεις και η εκποίηση 

εθνικού πλούτου βρίσκονται στην πρώτη γραµµή, ιδίως στην Ελλάδα. Και, 

όπως µπορεί να διαπιστωθεί στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, εµφανίζο-

νται όλα τα χαρακτηριστικά ΤΙΝΑ του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που 

έχει περιγράψει ο Joseph Stiglitz στο βιβλίο του La Grande Désillusion.45  

 



 109 

 

 
• Από τον Charles de Gaulle στον François Hollande. 

Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας εκλέγεται, και αναλαµβάνει τα καθή-

κοντά του στις 15 Μαϊου 2012, ο François Hollande. 

Μετά τον François Mitterrand, είναι ο δεύτερος σοσιαλιστής ηγέτης της 5ης 

Γαλλικής Δηµοκρατίας. Την ίδια µέρα της ανάληψης των καθηκόντων του 

πηγαίνει στο Βερολίνο να συναντήσει την Καγκελάριο Angela Merkel, δί-

νοντας από την πρώτη στιγµή ένα συµβολισµό για το πώς αντιλαµβάνεται 

την πολιτική στάση της Γαλλίας στην Ευρώπη. 

Αν όµως την εποχή του Ντε Γκωλ η Ευρώπη έβγαινε από ένα βάρβαρο 

πόλεµο µε εκατοµµύρια νεκρούς, τώρα είναι βυθισµένη σε µια τροµερή 

κρίση µε βάρβαρες επιπτώσεις σε πολλαπλάσια εκατοµµύρια Ευρωπαίους.  

Και ιδίως Ευρωπαίους του Νότου, των οποίων οι χώρες, ανήµπορες να 

αντιµετωπίσουν την κρίση, έχουν εκχωρήσει κυριαρχικά τους δικαιώµατα 

αφήνοντας να θιγεί ακόµη και αυτή η αξιοπρέπεια των πολιτών τους.  
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Τρεις µέρες µετά, ταξιδεύει στην πρωτεύουσα των Ηνωµένων Πολιτειών 

για να συναντήσει τον Πρόεδρο Barack Obama και να συζητήσει µαζί του, 

την οικονοµική κατάσταση της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης και την απόσυρση των Γάλλων στρατιωτών από τις εν 

εξελίξει πολεµικές επιχειρήσεις της Ατλαντικής Συµµαχίας. Την εποµένη 

συµµετέχει στη συνάντηση κορυφής του G8 στο Camp David και αµέσως 

µετά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Σικάγο. 

Στο πρώτο 10ήµερο της θητείας του συνάντησε όλη την κυρίαρχη ηγεσία, 

στρατιωτική και οικονοµική, ή, όπως θα έλεγε ένα γκωλικό πνεύµα, όλους 

τους “federators” του πλανήτη και φυσικά της Ευρώπης. 

Το Δεκέµβριο του ’12, µε την Angela Merkel και τους Ευρωπαίους ηγέτες, 

εκτός του David Cameron που εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρό του, 

µαζί µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Herman Van Rompuy,  

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Barroso και τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz, παραλαµβάνουν το Βραβείο 

Nobel  Ειρήνης, που απενεµήθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί:  

“Συνέβαλε στο να µετατραπεί το µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής ηπεί-

ρου, χαραγµένο από τον πόλεµο, σε ήπειρο ειρήνης.”. 

Τον Ιανουάριο του ’13, ο Βρετανός πρωθυπουργός David Cameron ανα-

κοινώνει ότι, εφόσον επανεκλεγεί, θα προχωρήσει σε διεξαγωγή δηµοψη-

φίσµατος απευθύνοντας στους Βρετανούς το ερώτηµα: 

“Το Ηνωµένο Βασίλειο να παραµείνει ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;”. 

Δηλώνει ότι, έως τότε, ζητώντας την ισχυροποίηση της Ενιαίας Αγοράς, 

θα διαπραγµατευτεί µια νέα συµφωνία µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ένα απλό ζητούµενο:  

“Η Μ. Βρετανία θα παραµείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επάνω σε αυτή τη 

νέα βάση ή θα αποχωρήσει εξολοκλήρου.”. 
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Στην Ευρώπη µιλούν για πυροτέχνηµα του Cameron, αλλά η διαχρονική 

βρετανική στάση στο ευρωπαϊκό ζήτηµα είναι γνωστή και καταγεγραµµένη. 

Ο François Hollande, στην πρώτη παρουσία του ως ηγέτης της Γαλλίας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, στις 5.2.’13, έδωσε τους κατ-

ευθυντήριους οραµατισµούς του για την Ευρώπη: 

“Το εθνικό συµφέρον φαίνεται να προηγείται σε βηµατισµό του ευρωπαϊκού 

συµφέροντος.”, “Αν αληθεύει ότι η κρίση της ευρωζώνης βρίσκεται πια µα-

κριά πίσω µας, απέχουµε πολύ από το να έχουµε εξάγει τα συµπεράσµατά 

µας για όλες τις συνέπειές της. Αυτό που µας απειλεί, δεν είναι πια η περι-

φρόνηση των αγορών, αλλά εκείνη των λαών.”, “Η Ευρώπη δεν µπορεί να 

αρκεστεί στο να είναι µια αγορά, ένας προϋπολογισµός, ένα νόµισµα. Δεν 

µπορεί να είναι µια άθροιση εθνών, όπου το καθένα έρχεται να ψάχνει στην 

Ένωση εκείνο που θα ήταν χρήσιµο γι’αυτό και µόνο γι’αυτό. Η Ευρώπη 

είναι πριν απ’όλα µια πολιτική βούληση.”, “Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει 

αυτό που της αναλογεί στον αγώνα για τη Δηµοκρατία.”, 

Στο Παρίσι, στις 16.5.’13, κατά την προεδρική συνέντευξη ενηµερώνει τους 

δηµοσιογράφους για τη στάση της Γαλλίας και τις προτάσεις του για την 

άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ευρώπης: 

“Είµαι επικεφαλής ενός ιδρυτικού Κράτους της Ευρώπης. Καθήκον µου εί-

ναι να βγάλω την Ευρώπη από το λήθαργο και να µειώσω τη δυσαρέσκεια 

των λαών που δεν µπορεί παρά να υποθηκεύσει το µέλλον της.  

Αναλαµβάνω µια πρωτοβουλία σε τέσσερα σηµεία για δηµιουργία: 

1. Μιας οικονοµικής κυβέρνησης που θα συνεδριάζει κάθε µήνα γύρω από 

έναν πρόεδρο, η οποία θα διαβουλεύεται τις κύριες οικονοµικές και φορο-

λογικές αποφάσεις. 

2. Ενός σχεδίου ένταξης των νέων, µε άµεση ενεργοποίηση 6 δις € για την 

υποστήριξη των νέων Ευρωπαίων. 
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3. Μιας ευρωπαϊκής κοινότητας ενέργειας, που θα συντονίζει τις προσπά-

θειες και θα επιτύχει να διαφυλάξει την ενεργητική µετάβαση.    

4. Ένα νέο στάδιο ολοκλήρωσης, προσδίδοντας οικονοµική ικανότητα στη 

ζώνη του ευρώ και δυνατότητα δανειοδότησης.”. 

Τα ΜΜΕ εισπράττουν και ερµηνεύουν µε αµφίσηµο νόηµα τη στάση του 

Γάλλου Προέδρου. Για πρώτη φορά, λένε, µετά 20 χρόνια η Γαλλία απαντά 

θετικά στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, αποδεχόµενη ότι 

η αντιµετώπιση της κρίσης περνά µέσα από τις υπερεθνικές ευρωπαϊκές 

δοµές. Αλλά, από την άλλη πλευρά, µια αληθινή οικονοµική κυβέρνηση 

προϋποθέτει αληθινή πολιτική κυβέρνηση της Ευρώπης και αυτό σηµαίνει 

πολιτική αποδοχή µιας Οµόσπονδης Ευρώπης. 

Ο François Hollande και η Angela Merkel συναντιούνται, στις 30.5.’13, στο 

Παρίσι, ώστε να συµφωνήσουν σε κοινή γραµµή αντιµετώπισης των ευρω-

παϊκών προβληµάτων που θα εξεταστούν στην κρίσιµη Σύνοδο Κορυφής 

του Ιουνίου στη Βιέννη. Όµως, η γαλλογερµανική σύµπτωση απόψεων ως 

προς την προσπάθεια καταπολέµησης της ανεργίας, µε 6 δις € του κοινο-

τικού προϋπολογισµού που δεν έχει ακόµη ψηφιστεί, και την ισχυροποίη-

ση των ευρωπαϊκών δεσµών για την από κοινού αντιµετώπιση της κρίσης, 

δεν αρκούσαν για να µη φανεί η κατηγορηµατική αντίληψη της Γερµανίδας 

Καγκελαρίου, η οποία τελικά είπε ότι περιµένει από τον Γάλλο Πρόεδρο να 

κινηθεί στο πλαίσιο των συστάσεων που έκανε η Commission στη Γαλλία: 

“Συµφωνήσαµε να δώσουµε στη Γαλλία παράταση δύο ετών για να µειώ-

σει το έλλειµµά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Με αυτό συνοδεύεται η προσ-

δοκία ότι θα υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις µε αυτό, γιατί αυτά πάνε χέρι-

χέρι. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, µαζί µε τον περιορισµό των ελλειµ-

µάτων τους, προχώρησαν σε βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ...”. 



 113 

Η Γερµανίδα Καγκελάριος συνέχισε δίνοντας µε νόηµα ως παράδειγµα τις 

καλές επιδόσεις της χώρας της στο µέτωπο της απασχόλησης, οι οποίες, 

όπως είπε, οφείλονται στην ευέλικτη γερµανική αγορά εργασίας. Τουλάχι-

στο, δεν προχώρησε περισσότερο αναφερόµενη ευθέως στο ιστορικό ρε-

κόρ ανεργίας που είχε σηµειωθεί τον προηγούµενο µήνα στην Γαλλία.   

Η γερµανική αυτή δήλωση, µέσα από το προεδρικό µέγαρο των Ηλυσίων, 

προκάλεσε εκνευρισµό στο Γάλλο Πρόεδρο, που απάντησε: 

“Η µέθοδος, τα µέτρα, είναι ευθύνη της Γαλλίας. Η λεπτοµέρεια, οι διαδικα-

σίες, οι πρακτικές, ανάγονται στην ευθύνη της κυβέρνησης και του Κράτους. 

Αν όχι, δεν θα ήταν δυνατή η εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία, πρέπει 

να είναι στην υλοποίηση. Η Commission δίνει υποδείξεις, δεν λέει στη 

θέση των Κρατών αυτό που οφείλουν να κάνουν.”. 

Ο François Hollande επανέλαβε και την εποµένη το ίδιο µήνυµα, θέλοντας 

να διασώσει τουλάχιστο το γόητρο της Γαλλίας. Αλλά, αυτή τη φορά εισέ-

πραξε προσβλητική ανταπάντηση από το Βερολίνο, ιδίως από το CDU.  

Ο Norbert Barthle, αρµόδιος οικονοµικών θεµάτων της Bundestag, είπε: 

“Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν έχει κατανοήσει τη φύση της ευρωπαϊκής συνερ-

γασίας, αν πιστεύει ότι, απορρίπτοντας τους συνοδευτικούς όρους, µπορεί 

να έχει τα οφέλη που του προσφέρει η Commission.”. 

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της Bundestag, Andreas Schockenhoff, δήλωσε: 

“Η αντίδραση του Γάλλου Προέδρου δείχνει την απελπισία της κυβέρνησής 

του που, ένα χρόνο µετά την άφιξή του στην εξουσία, δεν µπόρεσε ακόµη 

να βρει αποτελεσµατικές απαντήσεις στα οικονοµικά προβλήµατα της χώ-

ρας του. Οι ενστάσεις του είναι ακατανόητες και κλονίζουν τα θεµέλια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.”. 

Όταν τα γερµανικά µηνύµατα έφτασαν στο Παρίσι, ο Γάλλος Πρόεδρος, 

χαµογελώντας, απάντησε:  
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“Όταν µιλάµε για τη Γαλλία και τη Γερµανία, κάθε φορά συµβαίνει το ίδιο. 

Πιστεύουµε ότι δεν είµαστε σύµφωνοι και τις περισσότερες φορές είµαστε.” 

Λίγες µέρες πριν, είχε ξεσπάσει διαµάχη µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπου πλέον προϊσταται η πρώην υπουρ-

γός Εθνικής Οικονοµίας της Γαλλίας Christine Lagarde, µετά την περιπε-

τειώδη αποποµπή του Dominique Strauss-Kahn. Το Σχέδιο που αποφα-

σίστηκε από κοινού και εφαρµόζεται στην Ελλάδα, παρά τις τροµερές θυ-

σίες των Ελλήνων, απέχει από την επίτευξη των αναµενόµενων στόχων 

και η µη ανάληψη ευθύνης, µε ανταπόδοση αλληλοκατηγοριών, βρίσκεται 

σε έξαρση. Σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, το βασικότερο 

λάθος ήταν η υπεραισιοδοξία για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η 

λανθασµένη αυτή αντίληψη οδήγησε σε περαιτέρω λάθη ως προς τη µεί-

ωση του ελλείµµατος, την πίεση που ασκήθηκε στον οικονοµικό τοµέα, το 

ρυθµό επιβολής διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Η εξέλιξη ήταν ορατή και 

την είχαν προβλέψει πολλοί οικονοµολόγοι, παραδέχεται το ΔΝΤ, και διευ-

κρινίζουν σε πρόσφατη εκτενή ανάλυσή τους οι Financial Times. 45  

O Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Wolfgang Schäuble, κυρίαρχος στο 

Eurogroupe, που εποπτεύει και κατευθύνει την οικονοµία των χωρών της 

ευρωζώνης, τις τελευταίες µέρες, έκανε έκκληση στους Ευρωπαίους να 

εργαστούν ώστε να θέσουν την κατάσταση υπό τον έλεγχό τους και να µη 

χρειάζεται πλέον η παρουσία του ΔΝΤ. Ο Φινλανδός πολιτικός Olli Rehn, 

Επίτροπος οικονοµικών και νοµισµατικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µόλις προχθές, έκανε την καταπληκτική δήλωση, [6.6.’13]: 

“Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο νίπτει τας χείρας του και ρίχνει τα απόνε-

ρα στις πλάτες της Ευρώπης ! ”. 

Τέλος πάντων, ποιος κατευθύνει την πορεία της Ευρώπης ; 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την ευρωπαϊκή προοπτική του Ντε Γκωλ 

στους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας 
 

Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, από την απαρχή της έως σήµερα, 

εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον διεθνών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από 

έντονο δυναµισµό και ισχυρές πολιτικές και οικονοµικές αντιπαραθέσεις. 

Άλλωστε, οι αντιπαραθέσεις, οι συγκρούσεις, οι διαπραγµατεύσεις, η ανα-

ζήτηση καταστάσεων ισορροπίας και η επιδίωξη απόκτησης ισχύος, είναι 

τα διαχρονικά χαρακτηριστικά των διεθνών σχέσεων στον παγκόσµιο χώ-

ρο. Συνεπώς, όποια και αν ήταν η φύση και η δοµή της ευρωπαϊκής ενο-

ποίησης, τα διαχρονικά αυτά χαρακτηριστικά θα ήταν δεδοµένα µέσα στο 

διεθνές περιβάλλον.       

Από την πρώτη στιγµή της σύλληψης της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίη-

σης, αναδείχτηκαν δυο διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις οι οποίες, µε την 

πάροδο του χρόνου, διαµορφώθηκαν σε βαθύτατα διαφορετικές πολιτικές 

επιλογές µε αντίστοιχες επιπτώσεις στο µέλλον των λαών της Ευρώπης. 

Η µια πολιτική επιλογή είχε ως χαρακτηριστικό την υπερεθνική ευρωπαϊκή 

αντίληψη που, όπως πίστευαν οι υποστηρικτές της, θα οδηγούσε στη σφυ-

ρηλάτηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και, µε την εκχώρηση βασικών 

εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, θα κατέληγε στη θεσµοθέτηση µιας 

Οµοσπονδίας Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης. 

Η άλλη πολιτική επιλογή είχε ως χαρακτηριστικό την ευρωπαϊκή συσπεί-

ρωση για τη διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής αντίληψης η 

οποία, χωρίς εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων και αφήνοντας 

άθικτες τις εθνικές ταυτότητες, θα οδηγούσε στη συγκρότηση µιας Συνοµο-

σπονδίας Κρατών Εθνών της Ευρώπης. 
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Στη σύγχρονη Ευρώπη, οι δυο αυτές αντιλήψεις είχαν κοινό φύτρο που, 

αναδυόµενο από τα ερείπια του Β’ παγκοσµίου πολέµου, ενδυναµώθηκε 

από το φόβο αναζωπύρωσης µιας διένεξης και την ανάγκη συµφιλίωσης 

και ανοικοδόµησης της Ευρώπης. Εντούτοις, γρήγορα διαχωρίστηκαν σε 

διαφορετικές πολιτικές επιλογές ως προς το µέλλον της Ευρώπης. 

Κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσµίου πολέµου, ο Charles de Gaulle είχε πει 

στον Winston Churchill, σε µια συνάντησή τους στο Marrakech, το ‘42, την 

προοπτική του για την µεταπολεµική Ευρώπη: Μια ευρωπαϊκή κοινότητα 

στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυσσόταν η συνεργασία των ευρωπαϊκών 

κρατών, συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας. Ο Βρετανός ηγέτης τον δια-

βεβαίωσε για τη συναίνεσή του σε αυτό το εγχείρηµα, αλλά χωρίς συµµε-

τοχή της Βρετανίας. 

Αµέσως µετά την απελευθέρωση, το ’46, ο Winston Churchill, στην περί-

φηµη οµιλία του στη Ζυρίχη, παρουσίασε την πρότασή του για συγκρότη-

ση Οµοσπονδίας Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης, δίνοντας συγχρό-

νως το βρετανικό στίγµα για τη σχέση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος µε 

τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  

Ο Jean Monnet και ο Robert Schuman, µαζί µε άλλους Ευρωπαίους ηγέ-

τες, εµφορούµενοι από αυτή την υπερεθνική ευρωπαϊκή ιδέα, µε ασίγαστη 

προσπάθεια, οδήγησαν στην απαρχή της συγκρότησης µιας οµόσπονδης 

ευρωπαϊκής ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, που επικυ-

ρώθηκε µε τη Συνθήκη της Ρώµης το ’57.  

Ο Charles de Gaulle, αναλαµβάνοντας την προεδρία της 5ης Γαλλικής Δη-

µοκρατίας, το ’59, µε τις εξουσίες που του παρείχε το Σύνταγµα, ήταν πλέ-

ον εκφραστής της χώρας του στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή χώρο. Έτσι, 

είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει µε αποφασιστικότητα την πολιτική του 

επιλογή, αντιπαρατιθέµενος σε πρακτικές που θα συνέβαλαν στην παγίω-
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ση µιας υπερεθνικής οµόσπονδης ευρωπαϊκής πολιτικής δοµής. Εκείνος 

ήθελε συγκρότηση µιας Συνοµοσπονδίας Κρατών Εθνών της Ευρώπης.   

Ο Γάλλος Πρόεδρος για να καταστήσει σαφή τον βαθύτερο πολιτικό λόγο 

της κατηγορηµατικής εναντίωσής του στην υπερεθνική ευρωπαϊκή αντίλη-

ψη, χρησιµοποιεί συχνά τον όρο “fédérateur”, δηλώνοντας:  

"Η οικοδόµηση ενός οµοσπονδιακού συστήµατος απαιτεί έναν fédérateur. 

Σε αυτή την Ευρώπη θα υπάρξει ίσως ένας fédérateur, όµως δεν θα είναι 

Ευρωπαίος." [15.5.’62]. 6 

Με τον όρο αυτό δεν επικαλείται ένα συγκεκριµένο πρόσωπο ή στοιχείο, 

αλλά αφήνει να αντιληφθούµε ότι ο fédérateur θα µπορούσε να αποκτήσει 

ισχύ έτσι ώστε να κατευθύνει το µέλλον των ευρωπαϊκών χωρών σύµφω-

να µε το δικό του συµφέρον και όχι το δικό τους. Το πολιτικό νόηµα αυτού 

του όρου φαίνεται να διαδραµάτισε υποκείµενο καθοριστικό ρόλο, υπαγο-

ρεύοντας τις πολιτικές του επιλογές και θέσεις ως προς την Ευρώπη.  

Η λέξη αυτή έχει τη ρίζα της στο λατινικό foedus, -eris, και το νόηµά της δί-

νεται στα λεξικά των 23 επίσηµων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στα λεξικά όλων των γλωσσών της Ευρώπης. Όµως, κάθε λέξη και φράση 

που ειπώθηκε από τους ηγέτες έχει το νόηµά της, και για το λόγο αυτό τις 

παραθέσαµε αυτούσιες στις προηγούµενες σελίδες, ώστε να αναζητήσου-

µε όχι απλά το πώς αλλά το γιατί αυτής της ευρωπαϊκής πορείας. 

Κάθε λέξη έχει τη ρίζα της, την ιστορία της, το νόηµά της. Και, όπως είπε 

στον κίτρινο αυτοκράτορα ο Κοµφούκιος: “για να κυβερνήσεις το λαό σου 

όπως εσύ θέλεις, πρέπει να αλλάξεις το νόηµα των λέξεων.”. Το ερώτηµα 

της σχέσης µεταξύ λέξης και νοήµατος είχε τεθεί ήδη στον Κρατύλο. Όµως 

εδώ, το ζήτηµα δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά γνήσια πολιτικό, αφού έχει να 

κάνει µε την καθηµερινή πραγµατικότητα των πολιτών της Ευρώπης.     
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Πάντως, ο De Gaulle, µπορεί να µην έδωσε έναν ορισµό σε αυτό τον όρο, 

αλλά από πολύ νωρίς υπέδειξε τους, κατά την άποψή του, εν δυνάµει µελ-

λοντικούς fédérateurs µιας ενδεχόµενης ευρωπαϊκής οµοσπονδίας. 

Στις προηγούµενες σελίδες της εργασίας, θέσαµε σε παραλληλία, αφενός 

την πολιτική στάση και πρακτική του De Gaulle ως προς την εξέλιξη της 

Ευρώπης και αφετέρου τα πραγµατικά περιστατικά που διαδραµατίστηκαν 

µετά την αποχώρησή του από την πολιτική ζωή. 

Ακόµη και αν διακρίνουµε ότι η πολιτική πρακτική του De Gaulle διαδρα-

µάτισε καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πολιτικής του παρουσίας, µε 

τίµηµα να χαρακτηριστεί από πολλούς ως αντιευρωπαϊστής, ακόµη και αν 

σκεφτούµε ότι η στάση του συνέβαλε στο µεταγενέστερο γαλλικό όχι στην 

προσπάθεια συνταγµατικής επικύρωσης της ευρωπαϊκής οµοσπονδίας, 

πρέπει να δεχτούµε ότι η εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων 

στο σηµερινό υπερεθνικό ευρωπαϊκό µόρφωµα είναι γεγονός. 

Ποιος είναι λοιπόν ο fédérateur, µε το γκωλικό νόηµα, που ηγείται, κατευ-

θύνει ή ίσως χειραγωγεί την αµυντική, οικονοµική, κοινωνική πολιτική της 

σηµερινής Ευρώπης; 

Βασισµένοι σε όλα τα προηγούµενα κεφάλαια, στα πολιτικά περιστατικά 

που παραθέσαµε και στις επιµέρους κριτικές αναλύσεις, θα επιχειρήσουµε 

να εξάγουµε τα συµπεράσµατά µας, παρότι δεν είναι εύκολο αφού, µέρα 

µε τη µέρα, τα τρέχοντα πολιτικά γεγονότα προκαλούν έντονη κοινωνική 

φόρτιση στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

 

 

 



 120 

• Γερµανία: ο Ευρωπαίος Fédérateur της Ευρώπης ! 

"Σε αυτή την Ευρώπη, η δηµιουργία µιας σειράς οικονοµικών 

οντοτήτων θα γεννήσει αδιαφανείς παρασυναγωγές που θα 

εξουσιάζονται από τεχνοκράτες. Πρόκειται για αστείο σχέδιο, 

εκτός και αν καταλήξει σε Γερµανική ηγεµονία."  

Charles de Gaulle, 1953. 3 

Με το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου, η Δ. Γερµανία (RFA) υποτάσσε-

ται στην πολιτική βούληση των Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά παράλληλα ει-

σπράττει την αµερικανική οικονοµική και πολιτική υποστήριξη, η οποία είχε 

ως επιδίωξη να την καταστήσει πρότυπο εφαρµογής της Δυτικής πολιτικής 

στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Γερµανία, από τη στιγµή της επανένωσής της 

και την πολύ γρήγορη αντιµετώπιση των συνεπειών της, ισχυροποιώντας 

την οικονοµία της, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη εξασθένιση των οικο-

νοµιών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και τη σταδιακή εξασθένιση 

της αµερικανικής οικονοµίας, αποκτά νέα πολιτική βαρύτητα στην Ευρώπη.     

Η ανάληψη της Καγκελαρίας από τον Gerhard Schröder, πολιτικός νέας 

γενιάς αποστασιοποιηµένος από το ενοχοποιητικό σύνδροµο του παγκό-

σµιου πολέµου, άνοιξε νέους δρόµους στην εξέλιξη της Γερµανίας. Όταν 

αντιστάθηκε στην αµερικανική επιταγή για γερµανική συµµετοχή στην εισ-

βολή στο Ιράκ, διαµορφώθηκαν νέα δεδοµένα στους κόλπους της Ατλαν-

τικής Συµµαχίας, που επιβεβαιώθηκαν µε την επόµενη γερµανική άρνηση 

συµµετοχής στο βοµβαρδισµό της Λιβύης, αλλά και την αυτόβουλη συµ-

µετοχή της στους νατοϊκούς βοµβαρδισµούς της Σερβίας.   

Με την πάροδο του χρόνου και την ανάληψη της Γερµανικής Καγκελαρίας 

από την Angela Merkel, η ανεξάρτητη πολιτική στάση της Γερµανίας ενι-

σχύθηκε περισσότερο, χωρίς ρήξη µε την Ατλαντική Συµµαχία. Άλλωστε, 

οι Ηνωµένες Πολιτείες, έχοντας πλέον έντονα εσωτερικά οικονοµικά προ-
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βλήµατα και κοινωνικές αντιδράσεις για τις στρατιωτικές νατοϊκές επεµβά-

σεις της στην Ασία, αναδιπλώθηκαν παρατηρώντας µε προβληµατισµό τη 

ραγδαία ισχυροποίηση της οικονοµίας της Κίνας.  

Η Γερµανία, έχοντας αυξήσει εντυπωσιακά τις βιοµηχανικές της εξαγωγές, 

έγινε σταδιακά κυρίαρχος του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος και της ευ-

ρωπαϊκής οικονοµίας. Σε αυτό συνέτεινε η εξασθένιση της οικονοµίας της 

Γαλλίας, η αποδυνάµωση της επιρροής της Μ. Βρετανίας και η κρισιµότητα 

της οικονοµίας των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Έτσι, δεν ήταν καθό-

λου αφύσικη η διαµόρφωση µιας ηγετικής πολιτικής στάσης της Γερµανίας 

στο ευρωπαϊκό χώρο, αφού µόνο αυτή είχε δυνατότητα να αντισταθεί στη 

παγκόσµια οικονοµική κρίση και σε αυτήν προσέτρεχαν οι αδύναµοι κρίκοι 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνακόλουθα, η επιρροή της στις υπερεθνικές 

ευρωπαϊκές δοµές µετουσιώνεται σε επιταγή, η οποία προεκτείνεται µέσα 

από αυτές τις δοµές στις χώρες της ευρωζώνης, αλλά και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο αδιαφιλονίκητος ηγετικός της ρόλος αρχίζει να διαφαίνεται ως 

ηγεµονικός και η Angela Merkel να φαντάζει στα µάτια των περισσότερων 

Ευρωπαίων ηγετών ως Καγκελάριος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σηµερινή ευρωπαϊκή πραγµατικότητα επαληθεύει χωρίς αµφιβολία την 

πολιτική πρόβλεψη του De Gaulle του ‘53. 

Στις φορτισµένες από την κρίση κοινωνικές δοµές της Ευρώπης και ιδίως 

στις χώρες που αδυνατούν να την αντιµετωπίσουν, το κοινό αίσθηµα απο-

δέχεται κάθε παροντική ανάλυση ή µελλοντική προβολή µιας γερµανικής 

επικυριαρχίας στην Ευρώπη. Παράλληλα, η πεποίθηση ότι όλα πλέον απο-

φασίζονται από τις κυρίαρχες υπερεθνικές ευρωπαϊκές δοµές, εδραιώνει 

την εθνική ανασφάλεια και παραδίδει την ελπίδα επίλυσης των εθνικών 

προβληµάτων στην καλή θέληση του Γερµανού fédérateur, που αυτή την 

εποχή προσωποποιείται στην Καγκελάριο Angela Merkel. 
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Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης που πραγµατοποίη-

σε, στα µέσα του ’08, το Ινστιτούτο Harris Interactive για την International 

Herald Tribune ως προς την ηγετική επιρροή της Γερµανίας στην Ευρώπη: 

Ερώτηση 1η: Μεταξύ των ακόλουθων χωρών, ποια θα µπορούσατε να θε-

ωρήσετε σήµερα ως “leader” της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

Ερώτηση 2η: Μεταξύ των ακόλουθων χωρών, ποια κατά τη γνώµη σας θα 

έχει την επόµενη 10ετία τη µεγαλύτερη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 
 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ   ΙΤΑΛΟΙ    ΙΣΠΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 

  57% (53%) 68% (52%) 35% (35%) 39% (33%) 57% (44%) 20% (26%) 

  13% (14%)   6% ( 8%) 33% (28%) 34% (26%) 24% (21%) 63% (50%) 

  18% (17%) 19% (27%) 20% (20%)   9% (12%) 10% (17%)   9% (13%) 

    0% ( 1%)   0% ( 1%)   1% ( 2%)   2% ( 5%)   1% ( 1%)   1% ( 3%) 

    1% ( 1%)   3% ( 6%)   1% ( 2%) 11% (17%)   4% (11%)   1% ( 3%) 

  10% (13%)   4% ( 6%) 10% (13%)   5% ( 7%)   4% ( 7%)   5% ( 6%) 
 

• ΗΠΑ: ο µη Ευρωπαίος Fédérateur της Ευρώπης. 

"To NATO δεν είναι πλέον συµµαχία, είναι υποδούλωση"  

Charles de Gaulle, 1958. 

Η ηγεµονική τακτική των Ηνωµένων Πολιτειών προς τις χώρες της Ευρώ-

πης, από τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο και µετά, είναι άµεσα αισθητή σε όλες 

τις εκφάνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, όποια και αν ήταν η έκφρασή της. 

Η µεταπολεµική οικονοµική της υπεροχή, απέναντι στην κατεστραµµένη 

από τον πόλεµο Ευρώπη, δεν άφηνε κανένα περιθώριο µη αποδοχής της 
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πολιτικής, στρατιωτικής, αλλά και πολιτιστικής ισχύος της. Μέσα από την 

Ατλαντική Συµµαχία και την ειδική σχέση της µε τη Μ. Βρετανία, δεν είχε 

καµία δυσκολία να εφαρµόσει την ευρωπαϊκή στρατηγική της στις χώρες 

επιρροής της, στο πλαίσιο του διπολικού ψυχροπολεµικού συστήµατος. Η 

πολιτική της επιλογή ως προς την εξέλιξη της Ευρώπης, εκφρασµένη ευ-

θέως αλλά και µέσα από τη βρετανική πολιτική στάση, προωθούσε την 

ιδέα συγκρότησης µιας Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας. 

Έτσι, ήταν προδικασµένη η αµερικανική αντιπαράθεση µε τον De Gaulle 

όταν αυτός ανέλαβε την ηγεσία της Γαλλίας. Επίσης, για όποιον ενστερνι-

ζόταν τις αρχές µιας ανεξάρτητης εθνικής πολιτικής, ήταν προφανής η βα-

σιµότητα των πολιτικών θέσεων του Γάλλου Προέδρου ως προς την απε-

ξάρτηση της Ευρώπης από την αµερικανική επιρροή. 

Οι υπέρµαχοι της υπερεθνικής Ευρώπης, ήταν ένθερµοι υποστηρικτές της 

στενής σχέσης µε τις ΗΠΑ και της νατοϊκής αµυντικής κάλυψης της Ευρώ-

πης που αντιµαχόταν ο De Gaulle. Έτσι, µε την αποχώρησή του έπεσε το 

απροσπέλαστο εµπόδιο για την επίτευξη του σκοπού τους.  

Δεν πέρασε πολύς καιρός και, όπως περιγράψαµε στα προηγούµενα κε-

φάλαια, επαληθεύτηκε η πρόβλεψη του De Gaulle του ‘58. Στο έδαφος των 

περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών είχαν ήδη εγκατασταθεί οι αµερικανι-

κοί πύραυλοι και, αµέσως µετά την επανένωση της Γερµανίας, οι χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης προσέτρεξαν να υπαχθούν στο ΝΑΤΟ, το οποίο 

όρισε τους νέους στόχους του σύµφωνα µε τις αµερικανικές επιταγές. Οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συµ-

πράξουν στις αµερικανικές επιταγές για επιβολή της παγκόσµιας τάξης.  

Παράλληλα, οι Ηνωµένες Πολιτείες ωθούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

να προχωρήσει στη διεύρυνσή της εντάσσοντας τις πρώην σοσιαλιστικές 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ασκώντας επίµονες πιέσεις επεδίωξε 
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την κάµψη των ευρωπαϊκών αντιρρήσεων για ένταξη της Τουρκίας. Προ-

φανώς, η εισδοχή της Τουρκίας, µε τον τεράστιο πληθυσµό της και τις µε-

γάλες διαφορές των πολιτικών και κοινωνικών δοµών της από εκείνες των 

ευρωπαϊκών χωρών, θα αποσταθεροποιούσε την οποιαδήποτε ευρωπαϊ-

κή συνοχή σε πολλά επίπεδα. Όµως, η Τουρκία, έχοντας αντισταθµιστι-

κούς δεσµούς συµφέροντος µε τις ΗΠΑ, στις οποίες παρείχε εξολοκλήρου 

τα γεωστρατηγικά συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, θα ήταν ασφαλώς ένα 

αµερικανικό νυστέρι στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υπα-

γορεύει τουλάχιστο η λογική, η οποία επίσης υπαγορεύει ότι, πέρα από 

οποιαδήποτε σκοπιµότητα, η µεγάλη διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε, 

µάλλον θα καθιστούσε πιο περίπλοκη την επιδιωκόµενη ευρωπαϊκή ολο-

κλήρωση. Δεν ξέρω γιατί σε αυτό το σηµείο έρχεται στο νου µου η φράση 

του George Orwell: Οι σκοποί της Ολοκλήρωσης και της Διεύρυνσης είναι 

ίσοι, αλλά ο ένας είναι πιο ίσος από τον άλλον. 

Η κρίση της αµερικανικής οικονοµίας µεταλαµπαδεύτηκε στην Ευρώπη, 

µέσα από τους ανοιχτές ευρωατλαντικές διαδροµές. Όπως γράφουν οι 

πολυπληθείς αναλυτές αυτού του θέµατος, η εξασθένηση της αµερικανι-

κής οικονοµίας και το τεράστιο χρέος της, που σε ισχυρό βαθµό ελέγχεται 

από την Κίνα, οδήγησε σε µια αναδίπλωση της αµερικανικής στρατηγικής. 

Η Ατλαντική Συµµαχία διατηρεί βέβαια τον κραταιό ρόλο της, αλλά η αµε-

ρικανική ηγεµονία εµφανίζεται µε µια µάλλον παθητική µορφή απέναντι 

στην εξασθενισµένη Ευρώπη. Η αµερικανική διπλωµατία επιδιώκει πλέον 

την ισχυροποίηση των εµπορικών της σχέσεων µε την Ευρώπη, η οποία 

δέχεται τη ραγδαία εµπορική διείσδυση της Κίνας. Επιπλέον, η σε καπιτα-

λιστικά πρότυπα ανόρθωση της οικονοµίας της Ρωσίας και η επιδίωξή της 

για ανάπτυξη οικονοµικών δεσµών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως µε τη 

Γερµανία, δεν αφήνει αδιάφορες τις ΗΠΑ, όπως άλλωστε φάνηκε και από 

την πρόσφατη επιβλητική επίσκεψη του Barack Obama στο Βερολίνο. 
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• Μ. Βρετανία: η γκωλική αντίληψη του Δούρειου Ίππου. 

"Η φύση, η δοµή, οι επιδιώξεις της Αγγλίας είναι διαφορετικές  

από εκείνες των Κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου."  

Charles de Gaulle, 1963. 8 

Στα προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάσαµε αναλυτικά την πολιτική στάση 

της Μ. Βρετανίας ως προς την Ευρώπη, από το τέλος του Β’ παγκοσµίου 

πολέµου έως σήµερα. Είδαµε την απάντηση του Churchill στον De Gaulle 

κατά τη συνάντησή τους το ‘42 και τη µετέπειτα θέση του για συγκρότηση 

Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας υπό την προστασία της Ατλαντικής Συµµαχίας, 

που παρουσίασε για πρώτη φορά το ’46, εναρµονισµένος πλήρως µε τις 

ΗΠΑ. Αυτή ήταν η διαχρονική βρετανική θέση, µε τη διαφορά ότι, ενώ δεν 

συνυπέγραψε τη Συνθήκη τη Ρώµης το ’57, αποφάσισε λίγα χρόνια µετά, 

πάντα σε συντονισµό µε τις ΗΠΑ, να ζητήσει την ένταξή της στην ΕΟΚ. Τα 

πάντα συνηγορούσαν στην ένταξή της, αλλά όλα ανατράπηκαν µε το βέτο 

του De Gaulle, το ’63. Ο Γάλλος Πρόεδρος, µε την ανακοίνωσή του προς 

τα ΜΜΕ, έδωσε ξεκάθαρα τους λόγους της άρνησής του, υπερασπίζοντας 

την αδιαπραγµάτευτη πολιτική επιλογή του ως προς τη διαφύλαξη της εθ-

νικής ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών χωρών, την οποία θα υπέσκαπτε η 

Μ. Βρετανία µέσα από τη διαχρονική ειδική σχέση της µε τις ΗΠΑ.     

Ti έδειξαν οι επόµενες δεκαετίες, µετά την αποχώρηση του De Gaulle και 

την εισδοχή του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Πάντα 

η ειδική σχέση της µε τις ΗΠΑ υπερτερούσε της σχέσης της µε την Ευρώπη 

και πάντα η στάση της προς την Ευρώπη είχε κριτήριο το δικό της συµφέ-

ρον σε συνδυασµό µε τις κατευθυντήριες γραµµές των ΗΠΑ. Πέρα των 

άλλων, σταθερή επιδίωξή της ήταν η διεύρυνση της Ενιαίας Αγοράς για 

την προώθηση των βρετανικών οικονοµικών συµφερόντων και η αποστα-
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σιοποίησή της από την αποδοχή οποιασδήποτε κοινωνικής ευρωπαϊκής 

πολιτικής. Πρόσφατα, ενώ η κρίση µαστίζει τις χώρες του Νότου, ο Βρετα-

νός πρωθυπουργός David Cameron ανακοίνωσε την πρόθεσή του για διε-

ξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ενδεχόµενη έξοδο της χώρας του από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αν αλλάξουν οι όροι ένταξης προς όφελός της. 

Στην πρώτη δηµοσκόπηση, οι Βρετανοί δήλωσαν 40% υπέρ και 37% κατά 

της εξόδου, ενώ 23% δεν εξέφρασαν άποψη. 

 

• Γαλλία: από τον De Gaulle στη σηµερινή πραγµατικότητα. 

"Αν θα έπρεπε να επιλέξω µεταξύ ανεξαρτησίας και Κοινής Αγοράς, 

προτιµότερη είναι η ανεξαρτησία από την Κοινή Αγορά."  

Charles de Gaulle, 1963. 

Ο Charles de Gaulle, από τη µέρα που οι Γερµανοί εισέβαλαν στη Γαλλία, 

ανέλαβε να κρατήσει ζωντανή την τιµή και την αξιοπρέπεια της χώρας του 

µε το ιστορικό διάγγελµά του προς τον Γαλλικό λαό της 18ης Ιουνίου 1940. 

Στη σύγχρονη ιστορία του Γαλλικού Έθνους, ποτέ άλλοτε δεν εκφράστηκε 

η αξιοπρέπειά του µέσα από ένα µόνο πρόσωπο, όσο εκφράστηκε από τον 

Στρατηγό De Gaulle. Με το τέλος του παγκοσµίου πολέµου και την απελευ-

θέρωση της Γαλλίας, ήταν πλέον ο φυσικός ηγέτης της χώρας του. Εντού-

τοις, ασυµβίβαστος µε τα πολιτικά κόµµατα που ανέλαβαν τη διακυβέρνη-

ση της χώρας, αποσύρεται στο Colombey-les-Deux-Eglises. Το ’58, εν µέ-

σω µιας οξυµένης πολιτικής κρίσης και του πολέµου ανεξαρτησίας της Αλ-

γερίας, καλείται από την πολιτική ηγεσία και του ανατίθεται η πρωθυπουρ-

γία. Ο Γαλλικός λαός ανταποκρίνεται στην πολιτική του πρόταση και µε 

δηµοψήφισµα αλλάζει το Σύνταγµα της χώρας, δηµιουργείται η 5η Γαλλική 

Δηµοκρατία και µε καθολική ψηφοφορία εκλέγεται πρόεδρος της χώρας. 
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Με την ισχυρή εξουσία που του παρέχει το νέο Σύνταγµα, παράλληλα µε 

το πολιτικό του εγχείρηµα για ανασυγκρότηση της χώρας, ανόρθωση της 

οικονοµίας της και λήξη των πολεµικών συρράξεων µε την απόδοση της 

ανεξαρτησίας στην Αλγερία, ξεκινά το µεγάλο του όραµα για την Ευρώπη. 

Υπέρµαχος της εθνικής ανεξαρτησίας των χωρών της Ευρώπης, αντίθετος 

στη Συµφωνία της Γιάλτας, πολέµιος της εκχώρησης εθνικών κυριαρχικών 

δικαιωµάτων σε µια υπερεθνική Οµόσπονδη Ευρώπη, η οικοδόµηση της 

οποίας είχε ήδη αρχίσει µε τη Συνθήκη της Ρώµης, επιδιώκει την πολιτική 

συγκρότηση µιας Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Κρατών-Εθνών. 

Τα κείµενα και οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιχειρούν την 

ιστορική καταγραφή της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, εµφανί-

ζουν τον De Gaulle ως πολέµιο της, αφήνοντας να του αποδοθεί η εικόνα 

του αντιευρωπαϊστή. Τα κείµενα αυτά τιµούν και αποδέχονται ως πατέρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de 

Gasperi, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, Walter Hallstein, Joseph 

Bech, Johan Willem Beyen, Altiero Spinelli, Sicco Mansholt, αλλά και τον 

Winston Churchill, δηλαδή τους ακαταπόνητους πρωτεργάτες της υπερεθ-

νικής Ευρώπης, όπως την είχε περιγράψει στο National Press Club στην 

Washington, τον Απρίλιο του ’52, ο Jean Monnet : 

“Aussi longtemps que l'Europe restera morcelée, elle restera faible, et 

sera une source constante de conflits. […] Avec le plan Schuman et avec 

l'armée européenne, nous avons posé les fondations sur lesquelles nous 

pourrons construire les États-Unis d'Europe, libres, vigoureux, pacifiques 

et prospères.”. 

Κατά την 10ετή παρουσία του De Gaulle στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, 

η αντιπαράθεση των δυο αντιλήψεων ήταν σφοδρή και συχνά οι πατέρες 

της Ευρώπης είχαν χαρακτηριστεί ως γιοι της Αµερικής. Το ’66, δεν προ-
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κάλεσε έκπληξη η επιστολή του De Gaulle προς τον Lyndon Jonson, µε 

την οποία του ανακοίνωσε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ:  

“La France considère que les changements accomplis ou en voie de 

l’être, depuis 1949, en Europe, en Asie et ailleurs, ainsi que l’évolution de 

sa propre situation et de ses propres forces ne justifient plus, pour ce qui 

la concerne, les dispositions d’ordre militaire prises après la conclusion de 

l’Alliance.“ 

Ο De Gaulle ποτέ δεν άφησε την Ευρώπη να κατευθυνθεί στις επιδιώξεις 

του Jean Monnet και ποτέ δεν θα την άφηνε να εξελιχθεί όπως την οικο-

δόµησε ο Jacques Delors µε τη Συνθήκη του Maastricht. Δεν θα επέτρεπε 

ούτε καν να συνταχθεί η Συνταγµατική Συνθήκη, ούτε καν να εµφανιστεί η 

Συνθήκη της Λισαβόνας. Ποτέ δεν θα άφηνε να τεθεί η εθνική κυριαρχία 

της χώρας του υπό την εξουσία ενός υπερεθνικού τεχνοκρατικού η πολιτι-

κού θεσµού όπως αυτού που υπάρχει σήµερα στην Ευρώπη. 

Στα Αποµνηµονεύµατα, λίγο πριν το τέλος, γράφει: 1  

”Pour l’école dirigeante de chaque parti politique, l’effacement de notre 

pays est devenue une doctrine établie et affichée. […] D’où l’adhésion à 

l’Europe vue comme une construction dans laquelle des technocrates 

formant un exécutif et des parlementaires s’investissant du législatif - la 

grande majorité des uns et des autres étant des étrangers - auraient 

qualité pour régler le sort du peuple français.”. 

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναλύσαµε την πολιτική στάση των διαδόχων 

του στην προεδρία της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας: 

Georges Pompidou (1969-1974), Valery Giscard d’Estaing (1974-1981), 

Francois Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007), 

Nicolas Sarkozy (2007-2012), Francois Hollande (2012- ...). 
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Παρότι οι περισσότεροι δήλωναν συνεχιστές της γκωλικής αντίληψης για 

µια ισχυρή Γαλλία στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσµιο χώρο, εντούτοις η 

πολιτική τους πρακτική δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, επι-

φέροντας και µια σχετική σύγχυση στην ευρωπαϊκή αντίληψη των Γάλλων. 

 
Δηµοσκόπηση Νοεµβρίου 2011 

 

Δηµοσκόπηση της πρόθεσης των Γάλλων ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Επιστροφή στην ευρωπαϊκή αντίληψη του De Gaulle. 

"Ίσως εκπλαγείτε, αλλά ουδέποτε µίλησα, σε καµία δήλωσή µου,  

για την Ευρώπη των Πατρίδων, παρότι ισχυρίζονται ότι το έχω κάνει."  

Charles de Gaulle, 15.5.1962.5 

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όταν έγινε η προηγούµενη δήλωση προς το πο-

λυπληθές ακροατήριο των παριστάµενων δηµοσιογράφων, ακούστηκε ένας 

µακρόσυρτος ψίθυρος έκπληξης. Ο Charles de Gaulle, στις πολιτικές του 

δηλώσεις, χρησιµοποιούσε πάντα τις λέξεις µε το αυθεντικό τους νόηµα. 

Εντούτοις, αρκετοί δηµοσιογράφοι, αλλά και πολιτικοί, ακροβατώντας σε 

λεπτές αµφισηµίες, έδιναν το δικό τους νόηµα που στο ευρύ κοινό λειτουρ-

γούσε κάπως αντιφατικά ως προς τί σηµαίνει ακριβώς η Ενωµένη Ευρώπη.  

Εκείνο που µπορούµε να πούµε είναι ότι η στάση του de Gaulle χαρακτη-

ρίζεται από µεγάλη συνέχεια και εµπνέεται από αταλάντευτες αρχές. 

Είναι αφοσιωµένος στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ευρώπης [23.11.’64], όρος 

που υποδηλώνει την πολιτική και αµυντική ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ, χωρίς να υπονοεί αντιπαράταξη στις Ηνωµένες Πολιτείες, ούτε δη-

µιουργία ενός νέου τρίτου πόλου µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Σοβιετι-

κής Ένωσης. Στο Αµερικανικό Κογκρέσο είχε δηλώσει απερίφραστα ότι η 

Γαλλία έχει επιλέξει την πλευρά των ελεύθερων ανθρώπων [25.4.’60] και 

λίγο αργότερα δήλωσε ότι η Αµερική είναι κόρη της Ευρώπης [31.12.’60]. 

Ποτέ δεν άλλαξε αυτή την αντίληψή του, αλλά ήταν σταθερά ενάντιος στη 

διαφαινόµενη νατοϊκή χειραγώγηση των ευρωπαϊκών κρατών. 

Είναι πεπεισµένος ότι αν η Μ. Βρετανία εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Κοινό-

τητα, σίγουρα, µέσα από αυτή, οι Ηνωµένες Πολιτείες θα περάσουν στον 

ευρωπαϊκό χώρο την πολιτική, αµυντική και οικονοµική κυριαρχία τους. 

Για το λόγο αυτό αρνείται την ένταξη του Ηνωµένου Βασιλείου στην ΕΟΚ. 
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Είναι αφοσιωµένος στην ιδέα της Ευρώπης των Κρατών Εθνών, όρος που 

υποδηλώνει την ευρωπαϊκή συνοχή και συνεργασία υπό τον απαράβατη 

προϋπόθεση της µη εκχώρησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων σε 

µια υπερεθνική ευρωπαϊκή οµοσπονδιακή δοµή. Στη διαφύλαξη αυτής της 

εθνικής κυριαρχίας προσέβλεπε η περίφηµη στάση της κενής έδρας και ο 

γνωστός  Συµβιβασµός του Λουξεµβούργου. Αυτό που πολιτικά ήθελε για 

την Ευρώπη, µια συνοµοσπονδιακή δοµή µε διαφύλαξη της εθνικής ταυ-

τότητας και κυριαρχίας, εµπεριέχεται στο Σχέδιο Fouchet. Το Σχέδιο αυτό, 

που µετά από µακρές διαβουλεύσεις απερρίφθη από τους Ευρωπαίους 

Εταίρους υπό την έντονη αµερικανική επιρροή, αποτελούσε κατάληξη µιας 

σειράς προσπαθειών που ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια. 

Το ‘50 και το ‘53, ο πολιτικός συνεργάτης του και µετέπειτα πρωθυπουρ-

γός της κυβέρνησής του, Michel Debré, είχε υποβάλει δύο διαδοχικές εκ-

δοχές ενός Σχεδίου Συµφωνίας για ένωση των Ευρωπαϊκών Κρατών. Όλες 

οι προσπάθειες, όλα τα Σχέδια, προσέκρουαν στην υπερεθνική αντίληψη 

των Πατέρων της Ευρώπης.  

Όταν υπεγράφη η Συνθήκη της Ρώµης, ο De Gaulle, που τότε ήταν εκτός 

πολιτικής εξουσίας, είχε επισηµάνει όλα τα κατά την άποψή του αρνητικά 

στοιχεία της που είχαν να κάνουν µε τον υπερεθνικό χαρακτήρα της. Λίγο 

µετά, ο Michel Debré, σε µια από τις ιδιαίτερα φορτισµένες δηµόσιες οµιλί-

ες του κατέληξε αναφωνώντας: Αυτό που προτείνουν, είναι η εξαφάνιση του 

έθνους. [19.7.’57]. Ήταν λοιπόν φυσικό να θορυβηθούν έντονα οι κύ-κλοι 

της υπερεθνικής Ευρώπης όταν, το ’59, ο Πρόεδρος πλέον De Gaulle ανέ-

θεσε την πρωθυπουργία στον Michel Debré. Ο De Gaulle εκπλήσσει τους 

Ευρωπαίους Εταίρους, δηλώνοντας κατηγορηµατικά ότι δεσµεύεται στο 

δρόµο της Κοινής Αγοράς και επιθυµεί να την επεκτείνει στον γεωργικό το-

µέα. [1.1.’59]. Αυτό όµως δεν τον εµποδίζει να ξεκινήσει την ίδια στιγµή 

ένα µακρόχρονο αγώνα για την αλλαγή της φυσιογνωµίας της. 
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Ο πρωθυπουργός Michel Debré, ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης [15.1.’59], 

αναφέρει για πρώτη φορά τον όρο Ευρώπη των Πατρίδων και της Ελευθε-

ρίας και έκτοτε ο όρος αυτός χρησιµοποιείται από πολλούς υποστηρικτές 

των γκωλικών αντιλήψεων, συµπεριλαµβανοµένου του θερµά εµφορούµε-

νου από την γκωλική ιδεολογία Alain Peyrefitte, µετέπειτα υπουργού και 

ακαδηµαϊκού, που έγραψε: Σήµερα η Ευρώπη των Πατρίδων, µια µέρα η 

ευρωπαϊκή Πατρίδα. [Le Monde, 17.9.’60]. Σηµασία δεν έχει αν ουδέποτε 

ο Πρόεδρος De Gaulle χρησιµοποίησε αυτό τον όρο που καθιερώθηκε ως 

σηµατοδότης της ευρωπαϊκής του αντίληψης, αλλά η κατανόηση του λόγου 

που τον οδήγησε να δηλώσει ότι ποτέ δεν ειπώθηκε από τον ίδιο. Από την 

πλευρά του, κάνει λόγο για την Ευρώπη των Εθνών, των Κρατών, των λα-

ών, των πραγµατικοτήτων. [23.7.’64]. Εξαρχής δηλώνει: Η οικοδόµηση της 

Ευρώπης δεν πρέπει να βασιστεί στα όνειρα αλλά στην πραγµατικότητα. 

Και η πραγµατικότητα είναι τα Κράτη. [5.9.’60]. Το ’52 είχε ήδη δηλώσει: Η 

Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για τη Δύση. 

Αντίθετα, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός και µε-

τέπειτα Γραµµατέας του ΝΑΤΟ, Paul-Henri Spaak δηλώνει: Η Ευρώπη θα 

είναι υπερεθνική ή άλλως δεν θα υπάρξει. Και ο Winston Churchill, όπως 

και η µετέπειτα Βρετανική πολιτική ηγεσία, παρότι η Μ. Βρετανία ουδέ-

ποτε θα εκχωρούσε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατά της, υποστήριζε ανέ-

καθεν την οµοσπονδιακή συγκρότηση Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης 

χωρίς βέβαια τη δική της συµµετοχή.  

Ο Πρόεδρος De Gaulle αναφέρεται σε µια Ευρωπαϊκή Ευρώπη από τον 

Ατλαντικό έως τα Ουράλια [’65] και η φράση του αυτή δίνει το έναυσµα σε 

πολυπληθείς αµφίσηµες ερµηνείες. Η έκφραση αυτή του De Gaulle χρο-

νολογείται πολύ νωρίτερα από την έναρξη της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας 

και φαίνεται να την χρησιµοποιεί για πρώτη φορά δηµοσίως στις 16.3.’50, 

θέλοντας να υποδηλώσει την αντίθεσή του στα όρια που τέθηκαν από τη 
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Συµφωνία της Γιάλτας και την επιβολή της Σοβιετικής Ένωσης. Και όµως, 

αυτή η φράση, που σίγουρα δεν ειπώθηκε για να ευχαριστήσει το Κρεµλίνο,  

ερεθίζει έντονα τους ένθερµους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-

σης στο πλαίσιο της Δυτικής Ευρώπης. Πάντως, εκείνος, συνεχίζει να ερε-

θίζει και ίσως να εξοργίζει σχεδόν τους πάντες και όταν επισκέπτεται το 

Παρίσι ο Alexei Kosygin, διάδοχος του Nikita Khrushchev στην ηγεσία της 

Σοβιετικής Ένωσης, τον ερωτά: Θα γινόταν πόλεµος στο  Βιετνάµ αν η Ευ-

ρώπη ήταν ενωµένη; [1.12.’66]. 

Πρωταρχικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτικής του στάσης είχε πάντα η 

Γαλλία και τόνιζε: Με λίγα λόγια, πιστεύω ότι είναι σηµαντικό η Ευρώπη να 

είναι η Ευρώπη και ότι η Γαλλία να είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, επειδή είναι η 

Γαλλία, πρέπει να έχει µια παγκόσµια πολιτική. [19.4.’63]. Λένε λοιπόν ότι 

η ευρωπαϊκή πολιτική πρόταση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πτυχή µιας 

ολικής πολιτικής ώστε η Γαλλία να αποκτήσει την παγκόσµια ανεξάρτητη 

θέση της. Του αποδίδουν έτσι εθνικιστικές τάσεις. Όµως εκείνος δηλώνει: 

”Les nationalistes sont ceux qui se servent de leur nation au détriment des 

autres, les nationaux sont ceux qui servent leur nation en respectant les 

autres. Nous sommes des nationaux. Il est naturel que les peuples soient 

nationaux. Tous les peuples le sont. C’est la mission de la France que de 

soutenir les nationaux de tous les pays. Il n’y a pas d’équilibre, pas de jus-

tice dans le monde, sans une forte nation française qui soit un encourage-

ment pour les autres nations.”. Και καταλήγει:  

”Δεν είµαστε Ευρωπαίοι αν είµαστε απάτριδες.”.71 
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10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Οι χαµένες προσδοκίες των λαών της Ευρώπης 

 
Μόνο ο χρόνος θα µπορούσε να αποκαλύψει την ορθότητα ή όχι της πολι-

τικής επιλογής του Jean Monnet και των Πατέρων της Ευρώπης που τελικά 

επικράτησε και εξελίχθηκε στη σηµερινή ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, απο-

καθηλώνοντας σταδιακά την ευρωπαϊκή προοπτική του Charles de Gaulle. 

• Maastricht, 7.2.’92: 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, έχοντας ολοκληρώσει την ιστορική δι-

αδροµή που ήταν προκαθορισµένη από τη Συνθήκη της Ρώµης, παραχω-

ρεί τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα ιδρυτική πράξη κυρώνεται 

από τους ηγέτες των 15 ευρωπαϊκών χωρών, διακηρύσσοντας:  

- Εµπνεόµενοι από την πολιτιστική, θρησκευτική και την ανθρωπιστική κλη-

ρονοµιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσµιες αξίες 

των απαράβατων όρων και αναφαίρετων δικαιωµάτων του ανθρώπου, της 

ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου. ... 

- Επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή µας στις αρχές της ελευθερίας, της δη-

µοκρατίας και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των θεµελιω-

δών ελευθεριών, καθώς και το κράτος δικαίου. ... 

- Επιθυµώντας βαθύτερες σχέσεις αλληλεγγύης µεταξύ των λαών µας και 

ταυτόχρονα σεβόµενοι την ιστορία, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις τους.. 

- Αποφασισµένοι να προωθήσουµε την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο 

των λαών µας... 

Ποιος θα µπορούσε να αρνηθεί αυτό το προοίµιο ή να σκεφτεί ότι η επί-

τευξη των υψηλών αυτών σκοπών απαιτούσε την εκχώρηση κυριαρχικών 

εθνικών δικαιωµάτων; Κανείς. Και η διακήρυξη συνεχίζει: 
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- Αποφασισµένοι να προωθήσουµε την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο 

των λαών µας, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, µιας 

ενισχυµένης συνοχής, όπως επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, 

και να εφαρµοστούν πολιτικές που θα διασφαλίζουν την πρόοδο στον τοµέα 

της οικονοµικής ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου µε την πρόοδο στους άλλους 

τοµείς. Αποφασισµένοι να επιτύχουµε την ενίσχυση και τη σύγκλιση των οι-

κονοµιών, και την ίδρυση οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα 

συµπεριλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, ένα 

ενιαίο και σταθερό νόµισµα. Αποφασισµένοι να θεσπίσουµε κοινή ιθαγένεια 

στους υπηκόους των χωρών µας. ... 

- Αποφασισµένοι να συνεχίσουµε την πορεία µας προς µια ολοένα στενότε-

ρη ένωση των λαών της Ευρώπης, όπου οι αποφάσεις θα λαµβάνονται 

όσο το δυνατό πιο κοντά στους πολίτες, σύµφωνα µε την αρχή της επικου-

ρικότητας. Με την προοπτική µετάβασης σε µεταγενέστερα στάδια από τα 

οποία πρέπει να διέλθει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε να εξελιχθεί ... 

Απονέµονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες ... . 

Ποιος θα αµφισβητούσε ότι η εκχώρηση κυριαρχικών εθνικών δικαιωµά-

των σε υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς θεσµούς δεν είχε ως αποκλειστικό σκο-

πό την εξασφάλιση της ευηµερίας των λαών της Ευρώπης; Χωρίς αµφιβο-

λία, ο πρώτος πρόεδρος της 5ης Γαλλικής Δηµοκρατίας Charles de Gaulle. 

Η εκχώρηση κυριαρχικών εθνικών δικαιωµάτων στα υπερεθνικά ευρωπαϊ-

κά όργανα κυρώνεται από τα εθνικά κοινοβούλια των 12 κρατών, χωρίς 

δηµοψήφισµα. Τα προσδοκώµενα εθνικά οφέλη, υπό τη σκέπη µιας ισχυ-

ρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν γίνει παγκοίνως γνωστά, αλλά το κόστος 

της επιδιωκόµενης υπερεθνικής προσαρµογής ήταν δυσδιάκριτο µέσα στο 

έντονα προβεβληµένο πρίσµα του ευρωενθουσιασµού.  
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• Lisboa, 13.12.’07: 

Μετά την απόρριψη, από τον Γαλλικό λαό και κατόπιν από τον Ολλανδικό 

λαό, της Συνταγµατικής Συνθήκης που θα σφράγιζε την εγκαθίδρυση µιας 

Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, τα συνταγµατικά άρθρα µετουσιώθηκαν σε δι-

ατάξεις συµπληρωµατικής Συνθήκης που, χωρίς δηµοψήφισµα, κυρώθηκε 

από τα Κοινοβούλια των 27 πλέον κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με τη Συνθήκη αυτή θεσµοθετείται ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που εκλέγεται µε διετή θητεία από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής, και 

ορίζεται ο ύπατος εκπρόσωπός της για την κοινή εξωτερική της πολιτική. 

Καταργείται η δυνατότητα εθνικής αρνησικυρίας από τα Κράτη Μέλη και 

υιοθετείται η ενισχυµένη πλειοψηφία σε 40 περίπου τοµείς αποφάσεων, 

δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα ψήφου στα κράτη µε το µεγαλύτερο πλη-

θυσµό, την Γερµανία, τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιταλία. Τελικά, 

µετά από συµβιβασµό µε την Πολωνία, η αναλογική αυτή ψήφος θα τεθεί 

σε ισχύ το 2017. Σε κάποιους τοµείς, ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωκοινο-

βουλίου και δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν υπόψη της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής µια νοµοθετική πρότασή τους, εφόσον συνοδεύεται 

από ένα εκατοµµύριο υπογραφές. Τέλος, σε όποια χώρα επιθυµεί να απο-

χωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της παραχωρείται το δικαίωµα να 

διαπραγµατευτεί µε τους Εταίρους της την έξοδό της. 

Με τη Συνθήκη του Maastricht και τη συµπληρωµατική Συνθήκη της Λισα-

βόνας, επετεύχθη το σχέδιο των πατέρων της Ευρώπης, ακόµη και αν δεν 

επισφραγίστηκε τυπικά η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία. Οι αδύναµες χώρες, σε  

αντάλλαγµα της εκχώρησης εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, εισπράτ-

τουν την ασφάλεια του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος και της ευρωπαϊκής 

προστασίας, σε άψογο εναρµονισµό µε την αµυντική προστασία της Ατλα-

ντικής Συµµαχίας. Και όλα τεκµηριώνονται µε άκρως λογικά επιχειρήµατα. 
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• ΔΝΤ, 25.3.’10: 

Η είσοδος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ξεπερνά κατά πολύ το επίπεδο µιας απλής τεχνοκρατικής σύµπραξης για 

την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης µιας χώρας. Πρόκειται για κεν-

τρικό πολιτικό ζήτηµα που αγγίζει τα θεµέλια στα οποία οικοδοµήθηκε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει σε αµφισβήτηση το ρόλο της στον παγκόσµιο 

χώρο, τη βαρύτητά της ως προς το G7, αναδεικνύει µια κρίση ταυτότητας 

που διαµορφώνει νέες πολιτικές και οικονοµικές ισορροπίες στο διεθνές 

στερέωµα. Το ΔΝΤ δεν υπεισήλθε απλά στο χώρο του Ευρωπαϊκού Νοµί-

σµατος, αλλά µπήκε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Joseph E. Stiglitz, βραβείο Nobel Οικονοµίας 2001, πρώην ηγετικό στέ-

λεχος της Παγκόσµιας Τράπεζας που, αποχωρώντας από αυτήν το 2000, 

στηλίτευσε τον ρόλο της, όπως και τους σκοπούς και µεθόδους του ΔΝΤ, 

είναι ο πιο κατάλληλος που θα µπορούσε να αναφερθεί σε αυτό το ζήτηµα. 

Στο περίφηµο βιβλίο του Globalization and Its Discontents και στην Γαλλι-

κή έκδοση La Grande Désillusion, δίνει το στίγµα του ΔΝΤ : 45,75  

 “Το ΔΝΤ, µισό αιώνα µετά την ίδρυσή του, είναι φανερό πως απέτυχε στην 

αποστολή του. Αντί να προωθεί το φιλελευθερισµό του εµπορίου, καλύτε-

ρο θα ήταν να επικεντρωθεί στην επίτευξη της παγκόσµιας οικονοµικής 

σταθερότητας. Το χειρότερο είναι ότι πολλές από τις πολιτικές του συνέ-

βαλαν στην παγκόσµια αστάθεια. Στην πλειονότητά τους οι πολιτικές του 

διαρθρωτικής προσαρµογής προκάλεσαν σε πολλές χώρες όπου εφαρµό-

στηκαν πείνα και ταραχές. Και όταν ακόµα τα αποτελέσµατα κατάφεραν 

να επιτύχουν βραχύβια οικονοµική µεγέθυνση, συχνά τα οφέλη ήταν δυ-

σανάλογα περισσότερα για τους πιο εύπορους, ενώ εκείνοι που βρίσκο-

νταν στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα αντιµετώπιζαν ακόµη µεγαλύτερη 

φτώχεια. Διέπραξε σφάλµατα σε όλους τους τοµείς όπου ενεπλάκη και σε 

πολλές χώρες τα σφάλµατα ως προς τη διαδοχική εφαρµογή των µεταρ-
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ρυθµίσεων οδήγησαν σε άνοδο της ανεργίας και αύξηση της φτώχειας. Η 

δυστυχία και ο πόνος έγιναν µέρη της διαδικασίας απολύτρωσης, ενδεί-

ξεις ότι η χώρα βρισκόταν στο σωστό δρόµο. Δίχως άλλο ο πόνος είναι 

έως έναν βαθµό απαραίτητος. Η ένταση του πόνου που γνώρισαν οι ανα-

πτυσσόµενες χώρες µε τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και της ανά-

πτυξης, έτσι όπως αυτές καθοδηγήθηκαν από το ΔΝΤ, ήταν πολύ µεγαλύ-

τερη από ότι χρειαζόταν. Οι αποφάσεις του λαµβάνονταν µε βάση ένα 

µάλλον περίεργο µείγµα ιδεολογίας και κακών οικονοµικών, ένα δόγµα 

που µερικές φορές έµοιαζε µόλις να συγκαλύπτει κάποια ιδιαίτερα συµφέ-

ροντα. Οι πολιτικές των διεθνών οικονοµικών οργανισµών συχνότατα 

ευθυγραµµίζονται µε τα εµπορικά και χρηµατοπιστωτικά συµφέροντα εκεί-

νων που βρίσκονται στις προηγµένες βιοµηχανικά χώρες. Τις περισσό-

τερες φορές, ο τρόπος που το ΔΝΤ προσεγγίζει τις αναπτυσσόµενες χώ-

ρες έδινε την αίσθηση ενός αποικιοκράτη κυβερνήτη. Και µόνο η ιδέα ότι 

θα µπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει την οικονοµία από την πολιτική, ή µια 

ευρύτερη αντίληψη για την κοινωνία, φανέρωνε στενότητα προοπτικών. 

Εάν οι πολιτικές που επιβάλλουν οι δανειστές οδηγούν σε διαδηλώσεις 

τότε οι οικονοµικές συνθήκες επιδεινώνονται, καθώς τα κεφάλαια εξέρχο-

νται από τη χώρα και οι εταιρείες φοβούνται ότι ίσως χρειαστεί να επεν-

δύσουν περισσότερα από τα χρήµατά τους. Τέτοιες πολιτικές δεν αποτε-

λούν συνταγή ούτε για επιτυχηµένη ανάπτυξη ούτε για οικονοµική σταθε-

ρότητα. Μερικές φορές, το πρόγραµµα του ΔΝΤ άφηνε τη χώρα το ίδιο 

φτωχή, αλλά µε περισσότερα χρέη και µια ακόµα πιο πλούσια ελίτ να την 

κυβερνά. Αν είχαν ακολουθήσει τις συµβουλές του ΔΝΤ, οι ΗΠΑ δεν θα 

είχαν γνωρίσει την έκρηξη που σηµειώθηκε στην αµερικάνικη οικονοµία 

κατά τη δεκαετία του ’90, έκρηξη που επέφερε µια άνευ προηγουµένου 

ευηµερία και επέτρεψε στη χώρα να αντιστρέψει το τεράστιο δηµοσιονοµι-

κό της έλλειµµα και να το µετατρέψει σε σηµαντικό πλεόνασµα. Η χαµηλό-
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τερη ανεργία είχε επίσης βαθύτατες κοινωνικές συνέπειες, ζητήµατα τα 

οποία ελάχιστα έλκουν την προσοχή του ΔΝΤ οπουδήποτε στον κόσµο. 

Σε πολλές χώρες έκανε χειρότερα τα πράγµατα επειδή τα προγράµµατα 

λιτότητας που εφάρµοζε συχνά συνεπάγονταν τόσο υψηλά επιτόκια ώστε 

η δηµιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων θα ήταν αδύνατη ακόµα 

και σε ένα καλό οικονοµικό περιβάλλον όπως αυτό των ΗΠΑ. Το γεγονός 

ότι το ΔΝΤ εστιάζει στους χρηµατοπιστωτικούς δείκτες και όχι στη µέτρηση 

των πραγµατικών µισθών, της ανεργίας, του ΑΕΠ ή ευρύτερων δεικτών 

ευηµερίας, λέει πολλά από µόνο του. Εάν οι στρατηγικές του δεν είχαν 

απλώς καταφέρει να επιτύχουν πλήρως όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης, 

αυτό θα ήταν από µόνο του αρκετά κακό. Αλλά οι αποτυχίες σε πολλά µέ-

ρη ανέστρεψαν το πρόγραµµα της ανάπτυξης διαβρώνοντας, χωρίς κάτι 

τέτοιο να είναι αναγκαίο, τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Στους υπολογισµούς 

της µακροοικονοµικής πολιτικής του, που έχουν το χρώµα του χρήµατος, 

συχνά δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες ανησυχίες. Όσο σκληρά πολέµησαν 

οι εργαζόµενοι για αξιοπρεπείς δουλειές, το ίδιο σκληρά πολέµησε και το 

ΔΝΤ για αυτό που κατ’ευφηµισµό αποκαλεί ευελιξία της αγοράς εργασίας, 

που ακούγεται κάπως καλύτερο από βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς 

εργασίας, αλλά, όπως εφαρµόστηκε, δεν ήταν παρά µια κωδική ονοµασία 

για χαµηλότερους µισθούς και µικρότερη προστασία της εργασίας. Οι χα-

µηλότεροι µισθοί που επέβαλλε, ίσως να οδηγούσαν κάποιες εταιρείες σε 

πρόσληψη κάποιων επιπλέον υπαλλήλων, που ο αριθµός τους µπορεί να 

ήταν σχετικά µικρός, αλλά η εξαθλίωση που προκαλούν οι χαµηλότεροι 

µισθοί σε όλους τους άλλους εργαζόµενους µπορεί να είναι πολύ σοβαρή. 

Τα προγράµµατα του χορηγούν κατ’ επανάληψη κεφάλαια στις κυβερνή-

σεις προκειµένου να διασώσουν τους δυτικούς πιστωτές. Και οι πιστωτές, 

προσδοκώντας τη διάσωση των χρηµάτων τους, αποδυναµώνουν τα κίνη-

τρα που εξασφαλίζουν ότι οι οφειλέτες θα είναι σε θέση να εξοφλήσουν.“ 
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• Η εξέλιξη προς τη σηµερινή ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. 

Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης άλλαξε πράγµατι η παγκόσµια 

ισορροπία και υφίστατο πλέον µια µόνο στρατιωτική υπερδύναµη, οι ΗΠΑ. 

Εντούτοις, από οικονοµική άποψη, οι ΗΠΑ δεν ήταν η µόνη υπερδύναµη 

αφού είχε ήδη αρχίσει η οικονοµική ανάδυση της Ευρώπης-Γερµανίας ή 

Γερµανίας-Ευρώπης, αφήνοντας να κριθεί στην πορεία ποια από τις δυο 

εκφάνσεις θα αποκτούσε την υπεροχή. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν 

βέβαια οι εξελισσόµενες οικονοµικές δυνάµεις της Ιαπωνίας και της Κίνας. 

Το ζήτηµα της ασφάλειας της Ευρώπης, αν θα είναι ευρωπαϊκό ή στην ου-

σία ατλαντικό, παρέµενε ανοιχτό, σαν να περίµενε να εξαλειφθούν τελείως 

οι παρακαταθήκες του Charles de Gaulle. 

Το ζήτηµα της οικονοµίας της Ευρώπης, αν θα είναι ευρωπαϊκό ή στην ου-

σία χειραγωγούµενο, παρέµενε ανοιχτό, περιµένοντας το αποτέλεσµα των 

διαπραγµατεύσεων GATT. Αν η κατάληξη ήταν αρνητική, θα εµφανίζονταν 

οξύτατες διαφορές απόψεων µεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Τουλάχιστο η 

Γαλλία θα αντιστεκόταν στις αµερικανικές επιδιώξεις, µε επακόλουθο έναν 

εµπορικό πόλεµο που θα οδηγούσε στην ύφεση και στην ανεργία. 

Το ζήτηµα της διεύρυνσης της Ευρώπης, αν θα είναι ευρωπαϊκό ή αν θα 

επικρατούσε η αµερικανική επιδίωξη για ταχεία ένταξη νέων χωρών, ήταν 

απροσδιόριστο. Προφανώς, η διεύρυνση θα επηρέαζε την πολιτική και οι-

κονοµική συνοχή της Ευρώπης, µε επακόλουθο την µετατροπή της σε µια 

απλή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  

Η Μ. Βρετανία ενστερνιζόταν ανεπιφύλακτα τις αµερικανικές θέσεις, ως 

προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και παροχή ατλαντικής προστασίας, 

υποστηρίζοντας διακαώς τη διεύρυνση, προσδοκώντας αυτό που πάντα 

επεδίωκε, τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Αυτή η στάση δεν θα προκα-

λούσε έκπληξη στον Charles de Gaulle. 
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Η Γερµανία θέλει ταυτόχρονα την ολοκλήρωση και τη διεύρυνση, επιδιώ-

κοντας την πολιτική και οικονοµική της επιρροή στην Κεντρική Ευρώπη, 

στα Βαλκάνια και ευρύτερα στις παραδουνάβιες χώρες. Λίγο πριν τη συν-

θήκη του Maastricht, αύξησε το επιτόκιο, παρότι όλοι ζητούσαν να µην γί-

νει κάτι τέτοιο, γιατί θα άνοιγε ο δρόµος προς την ύφεση. Υπήρχε λοιπόν 

η απορία, σε ποιο βαθµό ήταν δεδοµένη η γερµανική αλληλεγγύη προς τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ακόµη αν στην πραγµατικότητα 

πορευόµαστε προς µία ευρωπαϊκή Γερµανία ή γερµανική Ευρώπη. 

Η Γαλλία επιθυµεί διαχρονικά την ουσιαστική ενσωµάτωση της Γερµανίας 

στην Ενωµένη Ευρώπη, όποια και αν είναι η µορφή της, και αυτό για λό-

γους µακροπρόθεσµης διασφάλισης της ευρωπαϊκής ισορροπίας. Επίσης, 

επιδιώκει σταθερά να έχει µε το µέρος της το Νότο της Ευρώπης. 

Η αντιπαράθεση Βορρά και Νότου ελλοχεύει διαχρονικά στους κόλπους 

της Ευρώπης. Η Ενιαία Αγορά, χωρίς ισχυρή πολιτική συνοχή και οικονο-

µική σύγκλιση, είναι µοιραίο να οξύνει τις αντιθέσεις και ανισότητες µεταξύ 

ισχυρών και αδύναµων µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε φυσικό επα-

κόλουθο την απόκλιση και ίσως την σύγκρουση συµφερόντων και στρα-

τηγικών που θα υποβόσκουν στην πορεία προς τη δηµιουργία µιας Ενω-

µένης Ευρώπης. Πολύ περισσότερο όταν η πορεία αυτή προσβλέπει σε 

µια Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία, όπως υπαγορεύεται από το Maastricht και 

τη Λισαβόνα. Μέσα στο πλαίσιο µιας επιβαλλόµενης ευρωπαϊκής συνοχής, 

η απόκλιση των εθνικών συµφερόντων καταλήγει σε σύγκρουση επιδι-

ώξεων και στρατηγικών µε κατάληξη τη διάσπαση ή την υποταγή των 

αδύναµων χωρών στον ισχυρότερο Εταίρο, στον Ευρωπαίο Fédérateur. 

Το Maastricht και η Λισαβόνα, ως ευρωπαϊκή πρόκληση και αναγκαιότητα, 

δεν άφησαν καµία επιλογή στις αδύναµες ευρωπαϊκές χώρες, που αν δεν 

ανταποκρίνονταν καταφατικά θα ετίθεντο στο περιθώριο. Μπήκαν έτσι σε 
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ένα δύσκολο και άνισο αγώνα, αφού ήδη ο ευρωπαϊκός Νότος υστερούσε 

απέναντι στον ισχυρό ευρωπαϊκό Βορρά. Αυτές οι Συνθήκες εκφράζουν 

σχεδόν απόλυτα την αντίληψη και τα συµφέροντα του ευρωπαϊκού Βορρά 

και δεν ήταν δυνατό να χωρέσει σ’αυτές το όραµα των ευρωπαϊκών λαών, 

ούτε η υγιώς θεµελιωµένη οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία τους, ούτε το 

αληθινό νόηµα της Δηµοκρατίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το δυσκολότερο όµως ζήτηµα που χωρίς αµφιβολία θα εµφανιζόταν στο 

άµεσο µέλλον, ως αξεπέραστο πρόβληµα για τις χώρες του ευρωπαϊκού 

Νότου, ήταν οι απαιτητικοί και δεσµευτικοί κανόνες σύγκλισης για την Οι-

κονοµική Νοµισµατική Ένωση. Το όραµα αυτό θέτει τους στόχους του µε 

αριθµητικούς δείκτες, στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούν τα Κράτη 

Μέλη, χωρίς πολιτική αναφορά και στιβαρό προγραµµατισµό για την αντι-

µετώπιση της χειρότερης µορφής ανισότητας που µπορεί να γνωρίσει µία 

σύγχρονη χώρα, το τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα της ανεργίας. Πώς θα 

µπορούσαν οι χώρες του Νότου να ανταποκριθούν σε αυτούς τους δείκτες; 

Και αν δεν το επιτύχουν, οι συνέπειες θα πλήξουν αµέσως την εφαρµογή 

µιας εθνικής κοινωνικής πολιτικής η οποία δεν είναι διασφαλισµένη σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή την κοινωνική µέριµνα, την ιατρική περίθαλψη, 

την Παιδεία, την πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναµικού, τη νεολαία 

που θα βρεθεί αντιµέτωπη µε ένα αβέβαιο µέλλον. Σε αυτό το ενδεχόµενο, 

καθόλου απίθανο αν ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές και οικονοµικές δοµές 

των αδύναµων Κρατών Μελών, η ύφεση είναι µονόδροµος και αντί σύγ-

κλισης προκύπτει τεράστια απόκλιση. Δεν ήταν λίγοι οι οικονοµολόγοι 

που είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει: 33 

 “Για τις χώρες του Νότου, συγκεκριµένα την Ιταλία, την Πορτογαλία, την 

Ελλάδα και την Ισπανία, δεν είναι εφικτή η εκπλήρωση των προϋποθέσεων 

στα χρονικά πλαίσια που θέτει η Συνθήκη του Maastricht. Ειδικά, οι υπο-

λογισµοί που αφορούν στην Πορτογαλία και την Ελλάδα προκαλούν ίλιγγο.“ 
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Έφτασε λοιπόν η στιγµή της εισόδου του ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σίγουρα ήταν ένα ξάφνιασµα, αφού όλοι ήταν πεποισµένοι ότι οι στιβαρές 

ευρωπαϊκές υπερεθνικές δοµές, που µε τόση επιµέλεια οικοδοµήθηκαν, εί-

χαν την ικανότητα να αντιµετωπίσουν την οποιαδήποτε κρίση έπληττε τις 

χώρες της Ευρώπης. Και αν ακόµη παραβλέπαµε, που δεν θα έπρεπε, την 

κοινοτική αδυναµία για την αντιµετώπιση της Γιουγκοσλαβικής κρίσης που 

είχε ως επακόλουθο το ευρωπαϊκό σύρσιµο πίσω από τις επιδιώξεις και 

αποφάσεις ενός ξένου fédérateur, τώρα έχουµε τον ευρωπαίο fédérateur, 

που αναµενόµενο ήταν να ηγηθεί για την αντιµετώπιση της κρίσης, υπερ-

ασπιζόµενος τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ! 

Ο πρώτος αδύναµος ευρωπαϊκός κρίκος, η Ελλάδα, είχε ήδη σπάσει και 

ήταν ορατοί οι εύθραυστοι κρίκοι: Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία. 
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Η Γερµανίδα Καγκελάριος Angela Merkel είναι αδιαµφισβήτητα η πανίσχυ-

ρη Καγκελάριος της Ευρώπης και οι ηγέτες των αδύναµων ευρωπαϊκών 

χωρών περιµένουν εναγωνίως την απόφασή της. Ο ευρωπαίος fédérateur 

έχει πλέον αποκτήσει όνοµα και πρόσωπο. Όµως, αφού για τα γερµανικά 

συµφέροντα δεν ήταν σκόπιµο να αναλάβει η Γερµανία το έργο του fédé-

rateur της λύτρωσης, αναθέτει στο ΔΝΤ το ρόλο του fédérateur της κρίσης. 

Βέβαια, δεν παραδέχονται ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή κρίση, ρίχνοντας 

το ανάθεµα στην ασυνεπή προς τις ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις Ελλάδα 

και δηλώνοντας ότι η κρίση της δεν πρέπει να µεταδοθεί στην ευρωζώνη. 

Στις 25.3.’10, το Eurogroupe ανακοινώνει την ιστορική απόφασή του για 

δηµιουργία, από κοινού µε το ΔΝΤ, ενός ύστατου µηχανισµού διάσωσης 

της Ελλάδας και όποιων άλλων χωρών της ευρωζώνης καταλήξουν σε ίδια 

κατάσταση. Η συµφωνία είναι µάλλον ασαφής, αλλά σαφέστατα καλωσο-

ρίζεται το ΔΝΤ στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο αργότερα, 

την Ελλάδα ακολουθεί η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, υποτασσόµε-

νες και αυτές στο ΔΝΤ, ενώ στα πρόθυρα βρίσκονται Ισπανία και Ιταλία. 

Η Angela Merkel, πριν προκληθεί αυτό το ντόµινο, είχε δηλώσει: 

“Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα είναι παντελώς απαράδεκτο, τόσα χρόνια 

κατάφερνε να χαλκεύει τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία. Εξίσου όµως είναι 

γεγονός ότι, η κερδοσκοπία, που επέφερε πτώση στο ευρωπαϊκό νόµισµα, 

κατέστη δυνατή γιατί υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στην οικονοµική στε-

ρεότητα και στο αντίστοιχο χρέος των κρατών µελών της ευρωζώνης. Όλα 

όσα κάναµε, µε αυτό το σχέδιο, σκοπεύουν στο να κερδίσουµε χρόνο ώστε 

να ρυθµιστούν οι ανισότητες ως προς την ανταγωνιστικότητα και οι απο-

κλίσεις χρέους των χωρών της ευρωζώνης ”. [Le Monde, 16.5.’10]. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µοιράστηκε πλέον την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Νο-

µίσµατος µε το ΔΝΤ, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζουν οι ΗΠΑ. 
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"Σε αυτή την Ευρώπη θα υπάρξει ίσως ένας fédérateur, όµως δεν θα είναι 

Ευρωπαίος." [Charles de Gaulle, 15.5.’62]. 

Ο Charles de Gaulle επιβεβαιώθηκε εξολοκλήρου, µετά µισό αιώνα. Αφού 

τα αναφαίρετα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών µελών εκχωρή-

θηκαν στα υπερεθνικά φεντεραλιστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τώρα η επιβίωση των αδύναµων χωρών παραδίδεται στα χέρια ενός ξέ-

νου απρόσωπου fédérateur που προκαλεί δέος στους ανυπεράσπιστους 

λαούς της Ευρώπης.  

Ο Joseph Stiglitz, σε πρόσφατο άρθρο του, A year on the brink, γράφει: 75 

“Το έτος 2012 κατέληξε τόσο άσχηµα όσο το περίµενα. Η ύφεση της Ευ-

ρώπης ήταν προβλέψιµη και αναµενόµενη συνέπεια της πολιτικής λιτότη-

τας, ενώ το εγχείρηµα του ευρώ ήταν καταδικασµένο σε αποτυχία. Οι δύο 

κύριες εκπλήξεις ήταν η επιβράδυνση στις αναδυόµενες αγορές, ελαφρώς 

µεγαλύτερη και πιο διαδεδοµένη απ΄οτι αναµενόταν και µερικές πραγµατι-

κά αξιόλογες µεταρρυθµίσεις. ... 

Κοιτάζοντας προς το 2013, τα µεγαλύτερα ρίσκα βρίσκονται στις Η.Π.Α 

και στην Ευρώπη. Αντιθέτως, η Κίνα έχει τα µέσα, τους πόρους, τα κίνη-

τρα και τις γνώσεις για να αποφύγει µια σκληρή οικονοµική προσγείωση 

και, αντίθετα µε τις δυτικές χώρες, δεν διακατέχεται από προσκολληµένες 

ιδέες, όπως η επεκτατική λιτότητα. Οι Κινέζοι σωστά αντιλαµβάνονται ότι 

πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην ποιότητα της ανάπτυξης, εξι-

σορροπώντας την οικονοµία τους µακριά από τις εξαγωγές και προς την 

εγχώρια παραγωγή παρά στην καθαρή παραγωγή. ... 

Στις ΗΠΑ, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα, µε ένα τρίτο γύρο ποσοτικής χαλά-

ρωσης, θα µπορούσε να βοηθήσει τους εξαγωγείς εµπορευµάτων, ακόµη 

και αν συνεισφέρει λίγο στην εγχώρια αµερικανική ανάπτυξη. ... 
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Αλλά, ο πραγµατικός κίνδυνος για την παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται στην 

Ευρώπη. Ισπανία και Ελλάδα είναι µέσα στην κατάθλιψη, χωρίς σηµάδι 

ανάκαµψης. Το δηµοσιονοµικό σύµφωνο της Ευρωζώνης δεν αποτελεί λύ-

ση και οι αγορές δηµοσίου χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

είναι προσωρινό καταπραϋντικό. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντί 

χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, επιβάλλει νέους όρους λιτότητας, όπως φαίνε-

ται ότι θα γίνει σε Ελλάδα και Ισπανία, το µόνο που θα επιτύχει αυτή η η 

θεραπεία είναι η επιδείνωση της κατάστασης του ασθενή. Οµοίως, η κοινή 

ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία δεν θα αρκέσει για την αποτροπή της συ-

νεχούς φυγής κεφαλαίων από τις πληγείσες χώρες. Εδώ απαιτείται ένα 

επαρκές κοινό ασφαλιστικό σύστηµα καταθέσεων. ... 

Ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν επανειληµµένα ότι στο παρελθόν φαινό-

ταν αδιανόητο, οι απαντήσεις τους δεν ήταν συγχρονισµένες µε τις αγορές. 

Υποτίµησαν σταθερά τις δυσµενείς επιπτώσεις των προγραµµάτων λιτό-

τητας και υπερτίµησαν τα οφέλη των θεσµικών προσαρµογών τους. ...  

Οι ηγέτες της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει ότι, σε περίπτωση απουσίας 

της ανάπτυξης, η κρίση χρέους στην περιφέρεια θα επιδεινωθεί και, ακό-

µη, µερικές φορές έχουν αναγνωρίσει ότι η λιτότητα δεν θα βοηθήσει σε 

αυτό το µέτωπο. Ωστόσο, έχουν αποτύχει να παραδώσουν ένα αποτελε-

σµατικό πακέτο ανάπτυξης.  

Η κατάθλιψη που οι ευρωπαϊκές αρχές προκάλεσαν στην Ισπανία και την 

Ελλάδα, έχει ήδη εµφανίσει πολιτικές συνέπειες. Στην Ισπανία, κινήµατα 

ανεξαρτησίας, ιδιαίτερα στην Καταλονία, αναβίωσαν, ενώ ο νεοναζισµός 

προελαύνει στην Ελλάδα. Το ευρωπαϊκό νόµισµα, που δηµιουργήθηκε για 

το δεδηλωµένο σκοπό προώθησης µιας δηµοκρατικής Ευρώπης, επέφερε 

ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα. Το δίδαγµα είναι ότι η πολιτική και η οι-

κονοµία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους.  
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Οι αγορές από µόνες τους δεν µπορούν να είναι ούτε αποτελεσµατικές, 

ούτε σταθερές, αλλά η πολιτική της απορρύθµισης έδωσε περιθώρια για 

πρωτοφανείς υπερβολές που οδήγησαν σε φούσκες και στην εξελισσόµε-

νη κρίση που ήρθε ως επακόλουθο της κατάρρευσής τους. Οι τράπεζες 

έχουν σωθεί, αλλά τα βαθύτερα προβλήµατα αφέθηκαν να φουντώνουν. 

Δεν υπάρχει έκπληξη αφού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική, το 

έργο για τον καθορισµό των αιτίων της κρίσης και χάραξης πολιτικής για 

την έξοδο από αυτήν, ανατέθηκε στους φορείς που την είχαν προκαλέσει.  

Στην Ευρώπη, ήταν η πολιτική και όχι η οικονοµία, που οδήγησε στη δηµι-

ουργία του ευρώ Και ήταν η πολιτική η οποία οδήγησε σε µια ριζικά λαν-

θασµένη δοµή που δηµιούργησε αρκετό χώρο για φυσαλίδες, αφήνοντας 

ελάχιστα περιθώρια για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κατάρρευ-

σής τους. Για να προβλέψουµε αυτό που θα συµβεί το 2013, πρέπει να 

προβλεφθεί το πώς η διαιρεµένη κυβέρνηση των ΗΠΑ και η διασπασµένη 

Ευρώπη θα αντιδράσουν στα επόµενα στάδια της κρίσης.“. 

Ο Επίλογος στην κρίση της Ευρώπης µάλλον ακόµη δεν είναι ορατός. Η 

ελπίδα λύσης έχει εκχωρηθεί από τις πολιτικές ηγεσίες σε τεχνοκράτες, 

οπαδούς της µονόδροµης συνταγής σκληρών µέτρων λαϊκής λιτότητας, οι 

οποίοι, σε µεγάλο βαθµό, είναι οι ίδιοι που προκάλεσαν την κρίση µέσα 

από τους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς µηχανισµούς. Ας θυµηθούµε: 

"Η Ευρώπη δεν µπορεί να οικοδοµηθεί από τεχνοκράτες, απάτριδες και 

ανεύθυνους.", Charles De Gaulle, [12.11.1953]. 

Ο Noam Chomsky αναφέρεται συχνά στην κρίση της Ευρώπης, από τη δι-

κή του κοινωνιολογική και πολιτική άποψη. 76 

Στην ερώτηση: Τι σηµαίνει για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία η καταφυγή σε 

τεχνοκρατικές κυβερνήσεις; Απάντησε:  



 148 

“Καταρχάς, αυτό δεν έπρεπε να συµβεί, το λιγότερο αν πράγµατι πιστεύ-

ουµε στη δηµοκρατία. Οι πολιτικές που εφαρµόζουν αυτές οι κυβερνήσεις 

οδηγούν την Ευρώπη σε ακόµη σοβαρότερα προβλήµατα. Η ιδέα επιβολής 

λιτότητας σε περίοδο ύφεσης δεν έχει απολύτως κανένα νόηµα.  

Υπάρχουν προβλήµατα, ειδικά στις χώρες του νότου της Ευρώπης. Στην 

Ελλάδα τα προβλήµατα δεν ρυθµίζονται όταν ζητούν από τη χώρα να µει-

ώσει την ανάπτυξή της επειδή πολύ απλά αυξάνει η σχέση του χρέους ως 

προς το ΑΕΠ, γιατί αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής τους. 

Στην Ισπανία, που είναι διαφορετική περίπτωση, η χώρα πήγαινε µάλλον 

καλά και ο προϋπολογισµός της ήταν πλεονασµατικός πριν το κραχ. Είχε 

προβλήµατα, αλλά επρόκειτο για προβλήµατα που δεν προκλήθηκαν από 

την κυβέρνηση, αλλά από τις τράπεζες που ακολουθώντας το αµερικανικό 

µοντέλο έδιναν δάνεια έναντι υποθήκης. Έτσι το οικονοµικό σύστηµα κα-

τέρρευσε και επιβλήθηκε λιτότητα στην Ισπανία, η χείριστη των πολιτικών. 

Αυτό προκάλεσε ανεργία, προκάλεσε µείωση της ανάπτυξης. Εντούτοις, 

χρηµατοδοτήθηκαν οι τράπεζες και οι επενδυτές, αλλά αυτό δεν έπρεπε 

να είναι η πρωταρχική ανησυχία. Πρόκειται για τραπεζική κρίση, για τρα-

πεζικό σκάνδαλο, όπως και στην Ιρλανδία. Το σκάνδαλο είναι αµφίδροµο, 

από τη µια οι ισπανικές και ιρλανδικές τράπεζες και από την άλλη οι δανει-

στές, η Bundesbank, η Deutsche Bank, και ούτω καθεξής.”. 

Ο Noam Chomsky θεωρεί τελείως λανθασµένη τη θεωρία των οικονοµο-

λόγων του Harvard, Reinhart και Rogoff, που αποτελεί θεµέλιο των προ-

γραµµάτων λιτότητας όπως τα εφαρµόζει το ΔΝΤ: 76 

"Η λιτότητα δεν είναι τρόπος εξόδου από την κρίση, αλλά τρόπος χειρότε-

ρης βύθισης σε αυτήν. Η υπέρβαση του ελλείµµατος δεν αποτελεί πρό-

βληµα, αλλά είναι πρόβληµα των τραπεζών οι οποίες, µε την πολιτική τους 

εξουσία, το καθιστούν κέντρο της πολιτικής συζήτησης.". 
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Το µέλλον της ευρωζώνης είναι µάλλον αµυδρό, λέει o Noam Chomsky, 

εκτός αν αλλάξει τη στάση της η Γερµανία: 76 

"Η Γερµανία έχοντας το προβάδισµα, προσπαθεί να επιβάλλει τη λιτότητα 

στις χώρες της περιφέρειας, στο Νότο και στην Ιρλανδία. Είναι ένα είδος 

ειρωνείας αν κοιτάξουµε πίσω στη σύγχρονη ιστορία, µετά τον Β’ παγκό-

σµιο πόλεµο. Το ‘53, η Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία είχε τεράστιο χρέος, 

σχεδόν κατέρρεε, οπότε απηύθυνε έκκληση για ελάφρυνση του χρέους της 

κυρίως από την Ευρώπη. Και η Ευρώπη διέγραψε ουσιαστικά το χρέος 

δίνοντάς της τη δυνατότητα ανάκαµψης. Έτσι, η Γερµανία, αφήνοντας πί-

σω της την κρίση, έγινε το µεγαλύτερο βιοµηχανικό κέντρο της Ευρώπης. 

Τώρα η Γερµανία, έχοντας το προβάδισµα, προσπαθεί να αποτρέψει πα-

ρόµοιες πολιτικές στις χώρες που θίγονται από το συγκεκριµένο τρόπο µε 

τον οποίο αναπτύχθηκε η Ευρωζώνη.". 

Σε πρόσφατη ερώτηση: Βραχυπρόθεσµα, πιστεύετε ότι η Ευρώπη µπορεί 

να βρει µια διέξοδο από την κρίση; ο Noam Chomsky απάντησε: 76  

"Η Ευρώπη διαθέτει σπουδαίες πλουτοπαραγωγικές πηγές που θα µπο-

ρούσαν να αξιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όµως 

κάτι τέτοιο δεν το θέλει η Bundesbank, δεν το θέλουν οι επενδυτές, ούτε οι 

τράπεζες και το θέµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί αποφασιστικά. 

Η Ευρωζώνη, κατά τη γνώµη µου, είναι γενικά κάτι το θετικό, αλλά η δια-

χείρισή της γίνεται µε τρόπο που καθιστά δύσκολη την πραγµάτωση  µιας 

όµορφης υπόσχεσης. Η πολιτική της µάλλον θα έπρεπε να είναι περισσό-

τερο ενιαία. Οι χώρες να µπορούν να ελέγχουν το δικό τους νόµισµα και, 

χωρίς επιβολή λιτότητας, να παίρνουν οι ίδιες µέτρα όταν βρίσκονται σε 

κατάσταση οικονοµικής κρίσης. 

Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει πολιτική τότε θα οδηγηθεί σε βαθύτερη ύφεση. 

Αυτή τη στιγµή απλά µεταφέρει τα προβλήµατά της χωρίς να τα ρυθµίζει. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις προβλέψεις της για το ’13, λέγο-

ντας ότι θα υπάρξει µια πολύ ασθενής ανάπτυξη και αύξηση της ανεργίας. 

Πρόκειται για πολύ σοβαρό πρόβληµα. Η ανεργία οδηγεί σε κατάρρευση 

µια ολόκληρη γενιά και αυτό δεν είναι µικρό θέµα. Όταν οι άνθρωποι υπο-

χρεώνονται να βγουν σε ανεργία, αυτό είναι εξαιρετικά επιβλαβές όχι µόνο 

από ανθρωπιστική πλευρά, αλλά εξίσου από οικονοµική πλευρά. Σηµαίνει 

ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι µη αξιοποιήσιµες πηγές, ενώ θα έπρεπε να 

χρησιµεύσουν για την οικονοµική αύξηση και ανάπτυξη. 

 Οι εφαρµοζόµενες ευρωπαϊκές πολιτικές γίνονται κατανοητές µόνο σε µια 

συγκεκριµένη λογική βάση, που θέτει ως σκοπό την εξασθένιση και κατα-

κερµατισµό του κοινωνικά προστατευτικού Κράτους. Και αυτό σχεδόν έχει 

ειπωθεί από τον Mario Draghi, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal δήλωσε:  

Στην Ευρώπη το κοινωνικό συµβόλαιο είναι νεκρό. Πρόκειται για πολιτική 

επιλογή. Υπερβάλλει όταν λέει ότι είναι νεκρό, αλλά σίγουρα απειλείται.".  

[Noam Chomsky, Europe, 23.12.’12]. 

 
Κλείνοντας την εργασία θα ήθελα να εκθέσω µερικές προσωπικές εκτιµή-

σεις ως προς τη διαµόρφωση πολιτικής αντίληψης από την κοινή γνώµη 

και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στη σηµερινή ευρωπαϊκή πραγ-

µατικότητα. Οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βιώνουν 

την κρίση αναρωτιούνται για το πραγµατικό νόηµα των διακηρύξεων των 

πολιτικών ηγετών, το αληθινό νόηµα των όρων που χρησιµοποιούν και την 

επίπτωση των πολιτικών αποφάσεων στη χώρα τους και στη ζωή τους. 

Το νόηµα που τελικά περνάει στο ευρύ κοινό διαµορφώνεται σε πολύ µε-

γάλο βαθµό από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που αποτελούν πλέον 

πολιτικό εργαλείο για τον επηρεασµό της αντίληψης λαών, ακόµα και της 

διαµόρφωσης ιδεολογιών, και φυσικά της λήψης ή αποδοχής αποφάσεων. 
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Στην πιο πρόσφατη εποχή, το διαδίκτυο διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο σε 

αυτό το ζήτηµα και µάλιστα σε βαθµό που το ίδιο το νόηµα µιας πολιτικής 

πράξης ή πρότασης είναι δυνατό να διαστρεβλωθεί παντελώς χειραγωγώ-

ντας έτσι τον ανύποπτο πολίτη. Ακόµη και για την εκπόνηση µιας µελέτης, 

οι πηγές εύκολα µπορούν να παραπλανήσουν και ο πλήρης έλεγχος της 

αξιοπιστίας τους είναι επιβεβληµένος. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι πηγές 

που προέρχονται από τις κοινοτικές δοµές των Βρυξελλών έχουν σαφή 

και άκρως πειστικό προσανατολισµό προς την εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκής 

Οµοσπονδίας. Στο ευρωπαϊκό κοινό, ίσως ακόµη και αυτή η διαφορά µε-

ταξύ Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας να µην 

είναι ευδιάκριτη. Έτσι, το κύριο και ίσως το µόνο κριτήριο διασφάλισης του 

νοήµατος της Δηµοκρατίας είναι το αισθητήριο των λαών της Ευρώπης. 

Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατό να συνειδητοποιηθεί µέσα από µια λογική 

ανάλυση η τεράστια διαφορά µεταξύ Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και Ευρω-

παϊκής Συνοµοσπονδίας; Πώς θα µπορούσε να καταστεί σαφής στις λαϊκές 

µάζες η τεράστια διαφορά της πολιτικής αντίληψης του Charles de Gaulle 

µε εκείνη των Πατέρων της Ευρώπης;  

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στην πορεία 

της ευρωπαϊκής οικοδόµησης αποκτούν ένα ασαφές περιεχόµενο, έχοντας 

ως επιδίωξη να πείσουν ότι το νόηµά τους είναι πλήρως εναρµονισµένο µε 

τα συµφέροντα και τα οράµατα ευηµερίας των λαών της Ευρώπης. 

Οι λέξεις είναι πολλαπλά φορτισµένες και περιέχουν στρώσεις νοηµάτων. 

Σε προκαλούν να ανακαλύψεις, το υπαινικτικό κάτω από το προφανές, το 

απόρρητο κάτω από το ρητό, αυτό το απόρρητο που παραµένει παντοτι-

νά απόρρητο σε όσους βολεύονται ή επιδιώκουν επιφανειακές διαδροµές.      

Η λέξη κρίση, για παράδειγµα, που κυριαρχεί στις µέρες µας, σηµαίνει την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαλύει βίαια κάθε ψευδαίσθηση ασφά-
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λειας και θαλπωρής. Προκαλεί την ψυχολογική ανασφάλεια σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για την επιβολή και απο-

δοχή σκληρών µέτρων λιτότητας στους αδύναµους λαούς της Ευρώπης. 

Αλλά, σηµαίνει επίσης τη δοκιµασία του καθενός και την ευκαιρία διαχωρι-

σµού των αµνών από τα ερίφια. Και πιο πέρα, σηµαίνει Γνώµη και Γνώση, 

αυτή που δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουµε προθέσεις από πράξεις, συ-

γκεκριµένες συµπεριφορές από ευχολόγια. 

Η λέξη θεσµός προέρχεται από το ρήµα τίθηµι, δηλαδή θέτω, επιβάλλω. 

Αλλά και τη λέξη Θέµις που σήµαινε αφενός τη θεότητα που απέδιδε δικαι-

οσύνη καθ’υπαγόρευση του Δία και αφετέρου αυτή καθαυτή την έννοια της 

δικαιοσύνης. Αρχικά είχε τη σηµασία των νόµων που ήταν χαραγµένοι σε 

µαρµάρινες πλάκες για να τους βλέπουν καθηµερινά οι πολίτες. Στην αττι-

κή διάλεκτο πήρε τη σηµερινή της σηµασία δηλώνοντας τους κανόνες δι-

καίου ή το εξουσιαστικό όργανο που γίνεται καθεστώς δια νόµου. 

Οι θεσµοί, αρκετές φορές, όταν έχουν περιβληθεί τον τύπο κανόνων δικαί-

ου που επιβάλλουν κυρώσεις, αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των 

κοινωνιών. Πλην όµως περιέχουν εν σπέρµατι και τη δυναµική για την ανα-

τροπή τους, όταν υπάρξει µια συνισταµένη ισχυρή κοινωνική βούληση. Σε 

αυτή την περίπτωση δηµιουργείται εξω-θεσµός ή αλλιώς εξωθεσµικοί κα-

νόνες οι οποίοι από τη συχνή και πυκνή επανάληψή τους δηµιουργούν νέ-

ους θεσµούς. Αυτό το αέναο της δηµιουργίας, ανατροπής, επαναδηµιουρ-

γίας των θεσµών είναι που προάγει την κοινωνία. 

Οι θεσµοί δεν είναι λοιπόν ένα µουσειακό αντικείµενο, ούτε πάπυρος κλει-

σµένος σε βιβλιοθήκη, αλλά ζωντανό και συνεχώς εξελισσόµενο κοµµάτι 

της κοινωνικής πραγµατικότητας που συµβαδίζει µαζί της. Και κάποιες 

φορές προπορεύεται, µε την προϋπόθεση ότι οι κοινωνίες επιλέγουν και 

εµπιστεύονται φωτισµένους, ειλικρινείς και διορατικούς ηγέτες. Ο αληθινός 
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πολιτικός έχει την ικανότητα να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας 

και να προετοιµάζει θεσµούς που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανά-

γκες. Και τότε οι πολίτες ενστερνίζονται και τελικά είναι αυτοί που δηµι-

ουργούν τους θεσµούς. 

Οι θεσµοί εκδικούνται όταν αποσυνδεθούν από την κοινωνική πραγµατι-

κότητα, όταν δεν βρίσκουν τον απαιτούµενο σεβασµό και τη δέουσα αντα-

πόκριση ή όταν δεν είναι µε σοφία χαραγµένοι στα θεµέλια της κοινωνίας. 

Και αυτή τη στιγµή, µέσα από την κρίση, σταθµίζεται η σοφία µε την οποία 

χαράχτηκαν οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και η ανθεκτικότητά τους. Το ιστορικό 

και κοινωνικό γίγνεσθαι της Ευρώπης, έτσι όπως µέχρι σήµερα το γνωρί-

ζαµε, δεν θα είναι πλέον το ίδιο. Νέες συνθήκες θα διαµορφωθούν, ακόµη 

και στη διακυβέρνηση των κρατών. Οι στιγµές που ζούµε είναι βαθύτατα 

ιστορικές αφού ήδη έγινε µια µεγάλη τοµή στον ιστορικό χρόνο. Με βάση 

τα θετικά και τα αρνητικά των θεσµών που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι σήµε-

ρα και καθόριζαν την πορεία, την τύχη και τη µοίρα των ανθρώπων, νέοι 

θεσµοί θα αναπτυχθούν. 

Πιστεύω ότι ακριβώς εδώ βρίσκεται το βαθύτερο νόηµα της ιδεολογικής 

και πολιτικής αντιπαράθεσης του Charles de Gaulle µε τους Πατέρες της 

Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία, ως θεσµός, προσφέρεται κατά την 

γκωλική αντίληψη σε χειραγώγηση και αυτό λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, 

την ιστορία, τις πολιτισµικές παρακαταθήκες, τις εθνικές και κοινωνικές δο-

µές της Ευρώπης.  

Η οικονοµική κρίση της Ευρώπης αποτελεί εκδήλωση µιας βαθύτερης θε-

σµικής κρίσης των ίδιων των δοµών της που δεν ήταν σοφά χαραγµένες 

ώστε να ανταποκριθούν ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό επίπεδο 

της Ευρώπης, δηλαδή ούτε στην εσωτερική της κοινωνική συνοχή ούτε 

στην πολιτική της θέση στο διεθνές περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης. 
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Η ευηµερία των πολιτών και των χωρών της Ευρώπης δεν διασφαλίζεται 

µε τη θέσπιση µιας οµογενοποιηµένης ευρωπαϊκής ιθαγένειας υπεράνω 

της εθνικής ταυτότητας, ούτε µε επιβολή ανισόρροπων µέτρων οικονοµι-

κής και κοινωνικής σύγκλισης εκφρασµένων µε ψυχρούς δείκτες, ούτε µε 

επιβολή προστίµων και ποινών στις αδύναµες χώρες που δεν είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις των επιβαλλόµενων Συνθηκών. 

Η ευρωπαϊκή κρίση έχει πλέον διεισδύσει όχι µόνο σε συλλογικό αλλά σε 

ατοµικό επίπεδο, για κάθε πολίτη του Νότου της Ευρώπης. Αναρωτιέται, 

πέρα από την απέλπιδα επιδίωξη της καθηµερινής επιβίωσής του, ποια 

πρέπει να είναι η πολιτική του επιλογή και στάση µέσα στη χώρα του και 

απέναντι στην Ευρώπη. 

Ο ιστορικός του µέλλοντος θα διακρίνει τρεις διαφορετικές στάσεις απέ-

ναντι στη σηµερινή κρίση: 

Η 1η στάση είναι η ιδιωτική. Οι θιασώτες της την ονοµάζουν ρεαλιστική. 

Δηλώνουν ότι δεν φέρουν ευθύνη για όσα συνέβησαν. Ψάχνουν υπόστεγο 

να λουφάξουν ώστε να παραµείνουν στεγνοί στην καταιγίδα, κοιτάζοντας 

να επωφεληθούν από την κρίση. Βγάζουν το κοµπόδεµά τους στο εξωτε-

ρικό. Ποντάρουν στην κατάρρευση της χώρας για να αγοράσουν κατόπιν 

τα πάντα. Ηδονίζονται να ρητορεύουν για καταστροφές αλλά προσβλέ-

πουν σε αυτές. 

Η 2η στάση διαθέτει µια αγνότητα που φτάνει στον παιδισµό. Εµπιστεύονται 

κάθε επιτήδειο που τους χαϊδεύει τα αυτιά και υποταγµένοι στη µοίρα τους 

θυµίζουν το στίχο του Σολωµού: «Δυστυχισµένε µου λαέ, καλέ κι αγαπηµέ-

νε, πάντοτε ευκολόπιστε και πάντα προδοµένε.». 

Η 3η στάση είναι η δηµιουργική. Αντιµετωπίζει την κρίση σαν ένα σοκ που 

µας συνταράζει αλλά δεν µας διαλύει, που αφυπνίζει και ενδυναµώνει τις 

ευγενέστερες κοινωνικές αρετές. Την αλληλεγγύη απέναντι στον κατακερ-
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µατισµό της πίστης. Πώς το µέλλον για να υπάρξει απαιτείται να είναι συλ-

λογικό. Όσοι αντιδρούν συλλογικά και δηµιουργικά στις κρίσεις δεν ανα-

λώνονται σε ευχολόγια. Προχωρούν σε συγκεκριµένες δράσεις και χαρά-

ζουν νέες προοπτικές. 

Η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη µετατρέπεται αναπόφευκτα και σταδιακά 

σε κοινωνική κρίση και, οι πολιτικές επιλογές και πράξεις, όποιες και αν εί-

ναι αυτές, δεν µπορούν πλέον να συµβιβαστούν εύκολα µε το απαραβί-

αστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Η τελευταία φράση ανήκει σε αυτόν που οραµατίστηκε µια άλλη Ευρώπη:    

 “Pourtant, à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera.”  

Charles de Gaulle, 4.1.’63. 

 

 

”Puisque tout recommence toujours, ce que j’ai fait sera, tôt ou tard, 

une source d’ardeurs nouvelles après que j’aurai disparu.” 

Charles de Gaulle, ”Mémoires de guerre”, - Le Salut -.1 
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