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Συνοπτικό χρονικό 
 

1952: Ιδρύεται η ΕΚΑΧ-6 (Γαλλία, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία) 

1957: Ιδρύεται η ΕΟΚ-6 (Γαλλία, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία) 

1958-1959: Αποτυχία διαπραγµατεύσεων για την ίδρυση µιας 
ευρείας Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών  

1961: Υπογραφή Συµφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ 

1967-1974: Παγώνει το καθεστώς σύνδεσης λόγω της δικτατορίας 

1973: Η πρώτη διεύρυνση της ΕΟΚ (Βρετανία, Ιρλανδία, ∆ανία) 

1973: “Αυτόµατη” επέκταση του “παγωµένου” καθεστώτος 
σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ και στα τρία νέα µέλη 

1975: Αίτηση ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

1981: Η Ελλάδα 10ο µέλος της ΕΟΚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κείµενο 1 
 
«Εις γενικάς γραµµάς, η σύνδεσις µετά της ΕΟΚ δίδει εις την 
Ελλάδα ωρισµένα µάλλον περιωρισµένα βραχυχρόνια οφέλη, όσον 
αφορά τας γεωργικάς εξαγωγάς της. Αλλά, δεν βοηθεί σηµαντικώς 
εις την µακροχρόνιον αύξησιν των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
της χώρας και δηµιουργεί συνθήκας, αίτινες ενδέχεται να θέσωσιν εν 
κινδύνω την µακροχρόνιον ανάπτυξιν της οικονοµίας της. Εκθέτει 
µέγα µέρος της Ελληνικής βιοµηχανίας εις σοβαράς δυσχερείας· 
προσθέτει νέα στοιχεία αβεβαιότητος εις την Ελληνικήν οικονοµίαν· 
περιορίζει την ελευθερίαν της χώρας ως προς την άσκησιν 
αυτονόµου και ευκάµπτου οικονοµικής πολιτικής· ενδέχεται να 
συµβάλη εις την µετανάστευσιν κεφαλαίου και ειδικευµένης 
εργασίας· και είναι δυνατόν να συνεπιφέρει αφορήτους πιέσεις επί 
του δηµοσιονοµικού, διοικητικού και οικονοµικού συστήµατος της 
χώρας».  
 
[Τριάντης, Ελλάς και Κοινή Αγορά, ΚΕΠΕ, 1967, 93-4] 
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κείµενο 2 
 
«Εις την Ελλάδα υπάρχει εν και ήµισυ εκατοµµύριον απόρων λόγω 
ελλείψεως καλλιεργησίµου γης και της υφισταµένης 
υποαπασχολήσεως. Εάν µέχρι τούδε κατέστη δυνατόν να 
συγκρατηθώσι τα αισθήµατα απογνώσεως, άτινα κατακλύζουν τας 
ψυχάς του πολυπληθούς τούτου τµήµατος του ελληνικού πληθυσµού, 
σήµερον πλέον µε την δηµιουργηθείσαν παγκόσµιον αναταραχήν και 
µε την εξασκουµένην συνεχώς υποδαύλισιν των αισθηµάτων 
εξεγέρσεως και προτροπήν εις κοινωνικούς αγώνας εκ µέρους της 
κοµµουνιστικής ηγεσίας οι εν τω κόσµω δυστυχούντες 
εσυνειδητοποίησαν την παρ' αυτοίς υφισταµένην σφοδράν έφεσιν 
προς ικανοποίησιν των βασικών αυτών αναγκών. Σήµερον οι 
δυστυχούντες δεν λογικεύονται πλέον, η δε υποµονή αυτών 
εξηντλήθη. [...] Αι ελληνικαί κυβερνήσεις από της απελευθερώσεως 
κατέβαλον συνεχείς προσπαθείας διά την ανάπτυξιν της χώρας 
ακολουθήσασαι συνεπώς τας συµβουλάς των ξένων αποστολών [...] 
Τα µόνιµα όµως προβλήµατα της Ελλάδος [...] δεν λύονται µε 
επίδειξιν φρονήσεως και µε καλήν διακυβέρνησιν. ∆ιά τούτο η 
ελληνική κυβέρνησις επεδίωξε να συνδεθή µετά της Κοινής Αγοράς 
και η αίτησις αυτής εγένετο αποδεκτή µε την κοινήν εις όλους µας 
επιθυµίαν όπως διά της δηµιουργίας επαρκούς υποδοµής και 
ενισχύσεως των εξαγωγών αυτής ενταχθή η Ελλάς εις το 
οικονοµικόν ευρωπαϊκόν συγκρότηµα και ως ακραία παρυφή της 
Ευρώπης καταστή σταθερόν πολιτικόν προπύργιον της κοινής 
αµύνης».  
[Φ. Φίλων, Έλληνας πρέσβυς στο Παρίσι, συνοµιλία µε τον Γάλλο 
υπουργό Εξωτερικών, Ιανουάριος 1961] 
 
 
 
 
 
κείµενο 3 
 
Περαιτέρω είναι δυνατόν να ενταθούν οι σχέσεις µεταξύ κράτους και 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Υπό την πίεσιν του ισχυρού 
∆υτικοευρωπαϊκού ανταγωνισµού [...] αι διάφοροι επιχειρήσεις θα 
κραυγάσουν ζητούσαι βοήθειαν και, υπό τας συνθήκας αυτάς η 
κυβέρνησις είναι πιθανόν να υιοθετήση σειράν µέτρων προς 
προστασίαν διαφόρων βιοµηχανικών κλάδων. Υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος αντικαταστάσεως του παρόντος συστήµατος δασµών και 
ετέρων προστατευτικών µέτρων διά τροµερού κυκεώνος [...] 
κινήτρων, περιλαµβανόντων επιχορηγήσεις, φορολογικάς 
απαλλαγάς, ευθηνάς πιστώσεις και τα τοιαύτα. Το νέον τούτο 
σύστηµα είναι πιθανόν να παρουσιάζη πολλά εκ των µειονεκτηµάτων 
της δασµολογικής προστασίας, αλλ' ολίγα εκ των πλεονεκτηµάτων 
της, ως την σχετικήν απλότητα, βεβαιότητα και αµεροληψίαν της   
[Τριάντης, Ελλάς και Κοινή Αγορά, ΚΕΠΕ, 1967, 110] 
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κείµενο 4 
 
«Θα προσέλθουν µεθαύριον εις τας κάλπας οι Έλληνες. ∆ιά να 
ειπούν το “ναι” ή το “όχι”, κατά συνείδησιν εις την ∆ηµοκρατίαν. 
Αφού σκεφθούν τα οφέλη που εξασφαλίζει εις τον τόπον η αλλαγή, 
και αφού εκτιµήσουν την ανάγκην να διαφυλαχθούν όλα όσα ο 
ελληνικός µόχθος προσεκόµισε, όλα όσα η ελληνική δηµιουργικότης 
εισέφερε κατά την εξαετίαν που επέρασεν, εις κλίµα κοινωνικής 
ειρήνης, πειθαρχηµένης προσηλώσεως προς την πρόοδον και πίστεως 
εις ένα σταθερόν και αδιατάρακτον µέλλον. Αυτό το µέλλον κρίνεται 
µεθαύριον από την απάντησιν που θα δώσουν οι Έλληνες. ∆ιότι το 
“ναι” που καλούνται να ειπούν, αποκλείει την αστάθειαν. Και 
εγγυάται την συνέχισιν της κοινωνικής και οικονοµικής 
απογειώσεως, την οποίαν επραγµατοποίησεν ο τόπος, χάρις εις την 
εφαρµογήν µίας µακροπνόου πολιτικής, που κατέστρωσεν η νέα 
ηγεσία του, µε στόχον την θεσµικήν ευθυγράµµισιν και την 
αναπτυξιακήν ισοβάθµισιν του µε τας προηγµένας δυτικάς χώρας. 
Εις την ουσίαν, λοιπόν, το “ναι” αντιπροσωπεύει την κατοχύρωσιν 
της προόδου. Αποτελεί την εγγύησιν ότι υπό την νέαν ∆ηµοκρατίαν, 
θα αξιοποιηθούν αι µεγάλαι επιτεύξεις της κοινωνικής γαλήνης, της 
σταθερότητος και της οικονοµικής αναπτύξεως, εις την οποίαν η 
Βιοµηχανία απερίσπαστος, και διά τούτο δηµιουργική, συνέβαλε µε 
όλας της τας δυνάµεις. Εις την ουσίαν το “ναι” σηµαίνει την θέλησιν 
να εξακολουθήση να είναι ο τόπος, εις µίαν εποχήν παγκοσµίων 
κλυδωνισµών και κοινωνικών αναταραχών, νησίς ησυχίας, ενότητος, 
εργασίας και ευηµερίας»  
 
[∆ελτίον ΣΕΒ, τ. 265, 15/7/1973] 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολικά βιβλία 

 
Φιλολογικά 
Γ΄ γυµνασίου: 
1. Νεοελληνική Γλώσσα: Ενωµένη Ευρώπη κι ευρωπαίοι πολίτες (ενοτ. 4η) 
2. Ιστορία: Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και η Ελλάδα (κεφ. 13) 
3. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Ευρωπαϊκή Ένωση (κεφ. 13) 
Γ΄ λυκείου: 
1. Έκφραση – Έκθεση: ενότ. Η πειθώ στον πολιτικό λόγο σελ. 72  

Θεµατικοί Κύκλοι: Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσµος (ενότ. 20) 
2. Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσµου: κεφ. ΣΤ΄  

Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, πραγµατικότητα και προοπτικές (εν. 5) 
Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωµένη Ευρώπη (εν. 7) 

 
 
Άλλα µαθήµατα 
Β΄ γυµνασίου:  
1. Γεωλογία-Γεωγραφία 

µάθηµα 26: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
µάθηµα 27: Η σηµασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β΄ λυκείου: 
1. Αρχές Οικονοµίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση (κεφ. 13) 
13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 
13.2 Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
13.4 Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις της Ένωσης 
13.4.1 Η Ελευθερία ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων 
13.4.2 Η Ελευθερία ∆ιακίνησης Πολιτών 
13.4.3 Η Νοµισµατική Ενοποίηση 
13.4.4 Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
13.5 Ο Κοινοτικός Προϋπολογισµός 
13.6 Πολίτες της Ευρώπης 
 
2. Πολιτική και ∆ίκαιο: Θεσµοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κεφ. 9) 
 
 
 

 
 

Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 2013-2014 
συναντήσεις για την ιστορία 

  
• Το Μακεδονικό Ζήτηµα και η εκπαιδευτική πολιτική των Βουλγάρων, (Σάββατο, 23 

Νοεµβρίου 2013) 
• Τι πολίτες θέλουµε να προετοιµάζει το σχολείο; (Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου) 
• Θεωρία της ιστορίας, γιατί µας ενδιαφέρει; (Σάββατο, 14 ∆εκεµβρίου) 
• Η οθωµανική ∆ράµα, Σάββατο, (8 Φεβρουαρίου 2014) 
• Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ: ιδιωτικά συµφέροντα και κρατικές πολιτικές, 1961-1981 

(Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014) 


