
Τα παιδιά της ένταξης 
 

 
Τριάντα χρόνια µετά την ένταξή µας στην Ενωµένη Ευρώπη, γίναµε Ευρώπη; Ο 
πειρασµός είναι µεγάλος, και όχι απαραίτητα άδικος, να απαντήσει κανείς 
µονολεκτικά και αρνητικά.  
 
Είναι αλήθεια πως η ένταξη της Ελλάδας λειτούργησε σε κάποιο βαθµό όπως 
περίπου η ανακάλυψη του χρυσού της Αµερικής για την Ισπανία του 16ου αιώνα ή 
του πετρελαίου για κάποιες σύγχρονες αραβικές χώρες: ως πρόσβαση, δηλαδή, σε 
µια εύκολη και µεγάλη δεξαµενή πόρων που τελικά λειτούργησε εντελώς 
αντιπαραγωγικά, διαβρώνοντας τους θεσµούς και δυναµιτίζοντας τα θεµέλια της 
µακροχρόνιας ανάπτυξης, ένα πρόβληµα που οι οικονοµολόγοι έχουν περιγράψει 
µε τον όρο resource curse. Σε µια πρώτη φάση αυτό τον ρόλο έπαιξαν τα µεγάλα 
ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά πακέτα που σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
κατευθύνθηκαν προς την κατανάλωση αντί να ενισχύσουν την ανταγωνιστική 
βάση της χώρας όπως ήταν ο στόχος. Πιο πρόσφατα, η ιστορικά ανεπανάληπτη 
δυνατότητα πρόσβασης που απέκτησε η χώρα στο φθηνό δανεισµό µε την ένταξη 
της στην ΟΝΕ υπονόµευσε τα δηµοσιονοµικά θεµέλια της χώρας αντί να 
αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, εύκολα µπορεί να 
διαπιστώσει κανείς πως η ένταξη της Ελλάδας όχι µόνο δεν λειτούργησε θετικά, 
αλλά ούτε καν ουδέτερα. Αντίθετα, λειτούργησε αντιπαραγωγικά, διδάσκοντας 
στην κοινωνία µια σειρά από αντιαναπτυξιακές πρακτικές και διαδίδοντας την 
πεποίθηση πως η ευηµερία δεν απαιτούσε την παραγωγή πλούτου. Πρόκειται για 
µια αντίληψη που χαράχτηκε βαθιά στην συνείδηση τόσο του πολιτικού 
προσωπικού όσο και της ευρύτερης κοινωνίας στη διάρκεια της τελευταίας 
τριακονταετίας. 
 
Θα αποφύγω όµως τον πειρασµό να επεκταθώ στο θέµα των αποτυχιών µας. 
Άλλωστε λίγο-πολύ όλοι µας αναγνωρίζουµε τις µεγάλες υστερήσεις της χώρας µας 
έναντι αυτού που θα µπορούσε να περιγραφεί ως ευρωπαϊκό πρότυπο. Αντίθετα, θα 
υποστηρίξω πως η ευρωπαϊκή εµπειρία της χώρας µας έθεσε σε µια θετική τροχιά 
απ’ όπου δεν είναι εύκολο να βγούµε. Αυτό το έκανε µε τρεις τουλάχιστον τρόπους, 
δύο προφανείς και έναν λιγότερο. 
 
Ο πρώτος αφορά την λειτουργία των θεσµών. Παρά τα προβλήµατα της, η 
µεταπολιτευτική δηµοκρατία αποτελεί την πιο µακρόχρονη σταθερή πολιτική 
περίοδο στην ιστορίας της χώρας, πράγµα που συχνά ξεχνάµε. Αυτό το επίτευγµα 
οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον σταθεροποιητικό ρόλο της ευρωπαϊκής 
ένταξης. Άλλωστε, πολιτική και όχι οικονοµική ήταν η λογική που ώθησε τον 
Κωνσταντίνο Καραµανλή να επιδιώξει την ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ. 
 
Ο δεύτερος είναι η πρωτοφανής ανανέωση των υποδοµών της χώρας. Ως προς αυτό, 
η σηµερινή Ελλάδα έχει µικρή µόνο σχέση µε το  παρελθόν. Ακόµη δεν µπορώ να 
ξεχάσω την εντελώς τριτοκοσµική εµπειρία που αποτελούσε η άφιξη στο 
αεροδρόµιο του Ελληνικού την δεκαετία του ‘90.  Το αποτέλεσµα αυτό, που 
αποτελεί µια µεγάλη κατάκτηση, δεν θα είχε επιτευχθεί εκτός Ευρωπαϊκής 



Ένωσης. Δεδοµένης, µάλιστα, της σχέσης υποδοµών και ανάπτυξης, το στοιχείο 
αυτό αποκτά κοµβική σηµασία. 
 
Ο τρίτος τρόπος είναι ίσως και ο λιγότερος προφανής. Η ευρωπαϊκή πορεία 
ενίσχυσε µια κοινωνική οµάδα που στο παρελθόν υπήρξε εντελώς περιθωριακή 
στην Ελλάδα, σε τέτοιο βαθµό ώστε χαρακτηρίστηκε (πολύ εύστοχα, από τον Νίκο 
Δήµου) ως «χαµένη τάξη». Πρόκειται για το κοµµάτι εκείνο της αστικής τάξης που 
είναι κατεξοχήν δηµιουργικό και εξωστρεφές. Την αποτελούν άνθρωποι νεότεροι, 
εργασιακά τοποθετηµένοι κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Διαποτισµένοι από το ήθος 
του επαγγελµατισµού, απεχθάνονται τον ερασιτεχνισµό, την προχειρότητα και την 
αρπαχτή που αποτελούν τον κορµό της ελληνικής πραγµατικότητας και 
δηµιουργούν παρά και πέρα από την πραγµατικότητα αυτή. Διαθέτουν µόρφωση 
πάνω από τον µέσο όρο, συνήθως µε σπουδές ή εργασιακή εµπειρία στο εξωτερικό. 
Η πρωτοφανής αυτή έκθεση ενός σηµαντικού αριθµητικά κοµµατιού της κοινωνίας 
σε µια διαφορετική πραγµατικότητα, όχι από την συµπλεγµατική θέση του φτωχού 
µετανάστη όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά από εκείνη του µορφωµένου και 
επιτυχηµένου οικονοµικά ανθρώπου που συµµετέχει πλήρως στην κοινωνία που 
ζει και αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ισότιµο πολίτη της, υπήρξε, πιστεύω, 
καταλυτική και δηµιούργησε µια νέα πολιτική και κοινωνική συνείδηση που 
στηρίζεται στην εξίσωση της πολιτικής και κοινωνικής οµαλότητας µε την 
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, το ζητούµενο µιας 
«κανονικής» Ελλάδας δεν είχε ταυτιστεί τόσο µε το ευρωπαϊκό πρότυπο. Και για 
πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, η ταύτιση αυτή δεν φύτρωσε στο µυαλό 
ελάχιστων διανοούµενων (όπως γινόταν στο παρελθόν), αλλά µέσα από την βιωµένη 
εµπειρία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. 
 
Παρότι µειοψηφική, η οµάδα αυτή δεν ήταν ποτέ µεγαλύτερη και είναι σίγουρο 
πως θα αποτελέσει σηµαντικό παίκτη στην παρούσα και µελλοντική πολιτική 
συγκυρία. Τοποθετηµένη στον χώρο του ευρύτερου πολιτικού κέντρου, 
µετριοπαθής, υποστηρίκτρια της αξιοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς, παραµένει 
κοινωνικά αθόρυβη και πολιτικά ορφανή. Χωρίς να αναγνωρίζει τον εαυτό της 
στον κυρίαρχο λόγο των κοµµάτων και των ΜΜΕ, πίστεψε στο παρελθόν τις 
υποσχέσεις του Κώστα Σηµίτη και του Κώστα Καραµανλή και είδε τις ελπίδες της 
να διαψεύδονται µε τον πιο οικτρό τρόπο. Καθώς είναι διατεθειµένη να αγωνιστεί 
για να µην βιώσει το τέλος της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, που αποτελεί 
µονόδροµο ανάπτυξης και προκοπής, αποτελεί την  πιο στέρεα και δυναµική 
κοινωνική βάση του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος και εποµένως το 
σηµαντικότερο έρεισµα του στις πολιτικές συγκρούσεις που σίγουρα έρχονται. Γι’ 
αυτό ακριβώς έχει στοχοποιηθεί από τους οπαδούς της χρεοκοπίας και τους 
χούλιγκαν του χάους. Οι τρεις δολοφονηµένοι της Μαρφίν, χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα ανθρώπων της τάξης αυτής, αποτελούν το πιο ακραίο αλλά και το 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα. 
 
Σήµερα, τα «παιδιά της ένταξης» αποτελούν τη σηµαντικότερη παρακαταθήκη της 
ευρωπαϊκής µας πορείας. Οι πολιτικοί εκείνοι που θα έχουν την πολιτική 
διαύγεια και την πνευµατική ικανότητα να εκπροσωπήσουν αυτόν τον κόσµο και 
να ενστερνιστούν τα αιτήµατα του µε πειστικότητα, θα κερδίσουν οι ίδιοι αλλά και 



θα συµβάλλουν στο να µείνουν ενεργές οι υπογραφές που µπήκαν στο Ζάππειο 
εκείνον τον Μάιο του 1979. 
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