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Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ A1
α)

β)

γ)

Εθνικά κινήµατα (σχολικό βιβλίο σ. 13): Εθνικά κινήµατα θεωρούµε τις α)
∆όγµα Μονρόε: Την ανεξαρτησία των χωρών της Λατινικής Αµερικής
κατοχύρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μονρόε, ο οποίος το 1823 διακήρυξε
επίσηµα ότι η αµερικανική ήπειρος δεν επρόκειτο ποτέ στο µέλλον να αφεθεί
στη διάκριση των αποικιακών δυνάµεων της Ευρώπης. Ήταν το περίφηµο
∆όγµα Μονρόε.
(βλ. σχ. βιβλίο σελ. 13: «Την ανεξαρτησία των χωρών…περίφηµο ∆όγµα
Μονρόε.»)
αλυτρωτισµός: Η εθνική πολιτική που αποσκοπούσε στην απελευθέρωση των
αλύτρωτων ιστορικών ελληνικών τόπων και την υλοποίηση της Μεγάλης
Ιδέας. ∆έσποζε στον πολιτικό βίο της χώρας και επηρέαζε σοβαρά τα δηµόσια
πράγµατα γενικώς, ήταν δε προϊόν της οργάνωσης του δηµόσιου βίου της.
(βλ. σχ. βιβλίο σελ. 34: «…η εθνική πολιτική για…υλοποίηση της Μεγάλης
Ιδέας…», σελ. 34: «Ο αλυτρωτισµός δέσποζε…δηµοσίου βίου της.»)
Εξαρχία: Με την υποστήριξη των Πανσλαβιστών της Ρωσίας, οι Βούλγαροι
εξασφάλισαν την αναγνώριση από τον Οθωµανικό Σουλτάνο, το 1870,
χωριστής εθνικής Εκκλησίας από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, της Εξαρχίας,
ήλθαν δε σε ρήξη τόσο µε το Πατριαρχείο όσο και µε τους Έλληνες, επειδή
διεκδικούσαν ως βουλγαρικές τις µητροπόλεις της Μακεδονίας και της
Θράκης, τις ιστορικές ελληνικές χώρες, στις οποίες κατοικούσαν Έλληνες,
Σλάβοι, Βούλγαροι, Τούρκοι, Αλβανοί και Εβραίοι και οι οποίες ανήκαν στην
Οθωµανική Αυτοκρατορία και στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου, ώστε να
διευκολυνθεί η υλοποίηση της Μεγάλης Βουλγαρίας.
(βλ. σχ. βιβλίο σελ. 63: «Με την υποστήριξη…δικαιοδοσία του
Πατριαρχείου»)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017
Β΄ ΦΑΣΗ

Ε_3.Ιλ3Γ(α)

ΘΕΜΑ A2

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

1–γ
2–ε
3–δ
4–ζ
5–α

ΘΕΜΑ Β1

σχ. βιβλίο σελ. 39: «Την έκρηξη του πολέµου…σελ. 40 στην Ήπειρο και στη
Μακεδονία.»

ΘΕΜΑ Β2
α)
β)

σχ. βιβλίο σελ. 102: «Στο διπλωµατικό πεδίο…διπλωµατικό κύρος της.»
σχ. βιβλίο σελ. 107: «Κατά την ίδια περίοδο…σ. 108 ανεπιθύµητο αυτό
αποτέλεσµα».

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Γ1

(Με πλάγια γράµµατα είναι τα χωρία της απάντησης όπου αξιοποιούνται οι πηγές.)
α)
Η φροντίδα για τη διατήρηση της ειρήνης, όπως είχε θεσπιστεί κατά τη
∆ιάσκεψη στο Παρίσι µεταξύ των ετών 1919-1920, φάνηκε να εµπνέει τους
ηγέτες των περισσότερων κρατών-µελών της διεθνούς κοινωνίας κατά τη
δεκαετία 1920-1930. [σελ. 97: «Η φροντίδα για τη διατήρηση…τη δεκαετία
1920-1930».] Όπως αναφέρεται και στο πρώτο κείµενο το κλίµα της ευφορίας,
διάχυτο στο στρατόπεδο των νικητών, απέπνεε αισιοδοξία για την δηµιουργία
ενός κόσµου απαλλαγµένου από το φάσµα της καταπιέσεως και της
ανασφάλειας. Πιο συγκεκριµένα, οι φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Λόυντ
Τζωρτζ και ο Κλεµανσώ, πρόβαλλαν το όραµα µιας «ειρήνης βασισµένης
στο ∆ίκαιο» η οποία για να επιτευχθεί, είχε ως προϋπόθεση την κατοχύρωση της
ασφάλειας και την εφαρµογή της αρχής της αυτοδιαθέσεως των λαών. Επιπλέον,
σύµφωνα µε το παράθεµα ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, Γούντροου
Ουίλσον, επιθυµούσε την ορθολογική οργάνωση της παγκόσµιας κοινωνίας, στην
οποία η ειρήνη δεν θα έπρεπε εφεξής να βασίζεται στην εύθραυστη ισορροπία
των δυνάµεων, αλλά στην ικανοποίηση των νόµιµων δικαίων των εθνοτήτων και
στη δηµιουργία µιας «κοινωνίας των εθνών», επιφορτισµένης να αναστέλλει
κάθε επιθετική ενέργεια σε βάρος ενός µέλους της µε την άµεση επιβολή
κυρώσεων, οικονοµικών ή και στρατιωτικών. Οπωσδήποτε, είχε νωρίς
καταδειχτεί ότι η σύσταση της Κοινωνίας των Εθνών δεν θα αναιρούσε τη
λειτουργία, παράπλευρα, του καθεστώτος που είχε έως τότε προσδιορίσει τις
σχέσεις µεταξύ των επιµέρους κρατών, τα οποία προέτασσαν το εθνικό έναντι
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του γενικού συµφέροντος της διεθνούς κοινωνίας. Το σύστηµα, ειδικότερα, της
«συλλογικής ασφάλειας» διαφάνηκε, νωρίς µετά τη δηµιουργία της ΚΤΕ, ότι
δεν θα ήταν σε θέση να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την παραδοσιακή
πρακτική του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών. [σελ. 97: «Οπωσδήποτε, είχε
νωρίς…µεταξύ των κρατών».]
Εντούτοις, αρχικά ήταν διάχυτη η προσδοκία ότι οι δύο αυτές
αντιλήψεις θα µπορούσαν τουλάχιστον να συνυπάρξουν, συµβάλλοντας στη
διατήρηση της ειρήνης. Παρά τις µεταξύ τους διαφορές, οι δηµοκρατικές
κυβερνήσεις -υπό την επίδραση και της κοινής γνώµης η οποία, µετά τη λήξη
του Ά Παγκόσµιου Πολέµου, αντιµετώπιζε µε αποστροφή το ενδεχόµενο µιας
νέας αιµατοχυσίας- φαίνονταν αποφασισµένες να µην προσφύγουν και πάλι
στην ένοπλη βία. [σελ. 97: «Εντούτοις, αρχικά ήταν…σελ.98 στην ένοπλη
βία.»]

β)

Ο Χίτλερ, έχοντας ανακηρυχθεί, χάρη στη χρήση αυταρχικών µεθόδων,
«καγκελάριος», κατήργησε µετά και από δηµοψήφισµα, το 1934, τη
δηµοκρατία και αυτοαναγορεύθηκε πρόεδρος του Ράιχ -ενός γερµανικού
κράτους ενιαίου πλέον και όχι οµοσπονδιακού- συγκεντρώνοντας όλες τις
εξουσίες και καταπνίγοντας κάθε εκδήλωση εσωτερικής ιδεολογικής
διαφοροποίησης. Η αποτελεσµατικότητα της προπαγάνδας υπέρ του νέου
καθεστώτος (κύριος υπεύθυνος στον τοµέα αυτόν ήταν ο Γκέµπελς), η
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων της οικονοµίας, η δραστική
µείωση της ανεργίας και η βίαιη καταστολή κάθε αντίδρασης (αρχηγός της
Γκεστάπο και των Ες-Ες ήταν ο Χίµλερ) προσφέρονται για να εξηγήσουν την
ολοκληρωτική επικράτηση του ναζισµού στη Γερµανία. Κατά τα επόµενα έτη
εντούτοις θα αποδειχτεί ότι η επικράτηση αυτή αποτελούσε κίνδυνο όχι µόνο
για τη δηµοκρατία, αλλά και για την παγκόσµια ειρήνη. Οι Γερµανοί, ως
καθαρόαιµοι «Άρειοι», κατά το σύγγραµµα του Χίτλερ « Ο Αγών µου» (Mein
Kampf, 1924), όφειλαν να συνενώσουν όλους τους λαούς που µιλούσαν την
ίδια γλώσσα και είχαν το ίδιο αίµα και να επεκτείνουν την κυριαρχία τους προς
τα ανατολικά, προκειµένου να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο για την επιβίωσή
τους «ζωτικό χώρο» (Lebensraum). [σελ. 104: «Ο Χίτλερ, έχοντας…σελ. 105
«ζωτικο χώρο» (Lebensraum).]
Στο δοθέν απόσπασµα του Μ. Mazower επιβεβαιώνεται η θέση αυτή του
Χίτλερ, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και η γενικότερη άποψή του όχι µόνο για
τον προορισµό της γερµανικής φυλής αλλά και για την ΚΤΕ. Πιο συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε το Mazower, ο Χίτλερ και άλλοι Γερµανοί εθνικιστές δεν ήθελαν
απλά την αποκατάσταση των συνόρων του 1914. Ήθελαν περισσότερο
Lebensraum-«ζωτικό χώρο» και στήριζαν την άποψη τους αυτή στην πεποίθηση
ότι η πολιτική είναι φυλετική πάλη. Η πάλη αυτή -ιδωµένη µε δαρβίνειους όρους
ως υπαρκτικός αγώνας- συνεπαγόταν µια ιεραρχική θεώρηση των διεθνών (ή
καλύτερα των διαφυλετικών) σχέσεων. Εποµένως, σύµφωνα µε τη βιολογική
αντίληψη του Χίτλερ περί πολιτικής, το κράτος ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ ένας
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«ζωντανός οργανισµός» και τα σύνορα του δεν µπορεί να είναι αµετάβλητα·
αποτελούσαν, αντιθέτως, «πρόσκαιρες µεθορίους µέσα στον τρέχοντα πολιτικό
αγώνα κάθε περιόδου», στο έλεος των «πανίσχυρων δυνάµεων της Φύσης µέσα
σε µια διαδικασία συνεχούς αύξησης…προορισµένα να µεταβληθούν ή να
καταστραφούν αύριο από µεγαλύτερες δυνάµεις». Επιπλέον, κυρίαρχο ρόλο
σύµφωνα µε το Χίτλερ στη διαµόρφωση των συνόρων παίζει η φυλή και το ίδιο
το κράτος ήταν απλώς έκφραση του φυλετικού Volk [λαού]. Άρα οι γερµανικές
µειονότητες στο εξωτερικό, οι οποίες ήταν «φυλετικοί σύντροφοι» των
Γερµανών του Ράιχ, έπρεπε να ενσωµατωθούν.
Όλη αυτή η φιλοσοφία, εποµένως, ερχόταν σε αντίθεση µε τους σκοπούς
της ΚΤΕ και το διεθνές δίκαιο που υπερασπιζόταν. Σύµφωνα µε το παράθεµα,
για τους ναζί το µόνο δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού, ο οποίος σύµφωνα µε
τους νόµους της φύσης είναι προορισµένος να υπερισχύσει. Απώτερος λοιπόν
σκοπός για το Χίτλερ είναι το συµφέρον του Volk-λαού και για να επιτευχθεί οι
διεθνείς όροι και συµβάσεις µπορούν να παραβιάζονται. Τέλος, στο παράθεµα
παρατίθενται και οι απόψεις δύο ανθρώπων της εποχής εκείνης οι οποίοι
έβλεπαν αυτό που συνέβαινε ή επρόκειτο να συµβεί. Ο Μακάρτνεϋ, κορυφαίος
Βρετανός ειδήµονας σε ζητήµατα κεντρικής Ευρώπης, πίστευε ότι «ο χιτλερισµός
ήταν απολύτως ασυµβίβαστος µε το σύστηµα της ΚΤΕ και τη φιλοσοφία της» και
ότι ένας θα έπρεπε «να υποκύψει στον άλλον». Ενώ ένας δικηγόρος
αναρωτιόταν σε άρθρο του µήπως η κατάρρευση της πίστης στο οικουµενικό
διεθνές δίκαιο εξέφραζε την «αποσύνθεση του ευρωπαϊκού πολιτισµού» και
µήπως δεν υπάρχει πια ένα συνεκτικό σύστηµα αξιών ή µια διεθνής κοινωνία µε
την παλιά έννοια, εφόσον οι κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις της Ευρώπης
ήταν τέτοιες, ώστε αποτελούσε «χίµαιρα» το να γίνεται λόγος για την
«οικουµενική ισχύ όλων των κανόνων».
Υπό την πίεση των γεγονότων αυτών η ΚΤΕ εξασθενεί δραµατικά και
τελικά καταρρέει. Το σύστηµα της «συλλογικής ασφάλειας», το οποίο
προοριζόταν να εγγυηθεί τη διατήρηση της ειρήνης, αποδεικνύεται ανίσχυρο
να αναχαιτίσει τις εκβιαστικές πρωτοβουλίες των ισχυρών αυταρχικών
δυνάµεων στην ευρύτερη έκταση του πλανήτη. Το 1931 αδυνατεί να
αποτρέψει την κατάληψη της Μαντζουρίας και τη µετατροπή της σε
προτεκτοράτο της Ιαπωνίας. Η µαταίωση, κατά τα αµέσως επόµενα έτη, των
σχεδίων της ΚΤΕ για έναν γενικό αφοπλισµό συντελεί στην παραπέρα
υποβάθµισή της. Η προκλητική εξάλλου εισβολή στην ανίσχυρη Αιθιοπία δεν
θα επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις κατά του επιτιθέµενου- της
φασιστικής Ιταλίας. Ήδη, αποχωρώντας από τους κόλπους της ΚΤΕ, η Ιαπωνία
αρχικά και η ναζιστική Γερµανία στη συνέχεια εγκαινίαζαν την εκστρατεία
κατά του διεθνούς κράτους δικαίου, η οποία και θα οδηγήσει αναπόφευκτα
στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. [σελ. 105: «Υπό την πίεση…Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο.»]
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(Με πλάγια γράµµατα είναι τα χωρία της απάντησης όπου αξιοποιούνται οι πηγές.)
Με αρωγό το «λειτουργισµό», που πρέσβευε ότι θα έπρεπε να ενοποιηθούν
πρώτα ορισµένοι τοµείς της οικονοµίας για να υλοποιηθεί το όραµα της πολιτικής
ενότητας στην Ευρώπη, οι «πατέρες της Ευρώπης», Ροµπέρ Σουµάν, Ζαν Μονέ,
Κόνραντ Αντενάουερ, δηµιούργησαν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. [σελ. 154: «Υπήρχε
όµως και…πατέρες της Ευρώπης.»]
Η έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σηµειώθηκε το Μάιο
του 1950 όταν ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ροµπέρ Σουµάν πρότεινε ένα σχέδιο
που είχε εκπονηθεί από τον Ζαν Μονέ, υπεύθυνο του γαλλικού προγράµµατος
ανασυγκρότησης. [σελ. 155: «Η έναρξη της διαδικασίας…προγράµµατος
ανασυγκρότησης».] Ο Ζαν Μονέ, σύµφωνα µε το Κείµενο Α, ήδη από το 1943 πίστευε
ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη για την Ευρώπη, αν τα κράτη συνεχίζουν να βασίζονται στην
εθνική κυριαρχία και ότι οι χώρες της Ευρώπης είναι πολύ µικρές για να εγγυηθούν
στους πολίτες τους την αναγκαία ευηµερία και την κοινωνική πρόοδο. Τα κράτη της
Ευρώπης θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία και την οµοσπονδιακή µορφή. Βέβαια,
ο Ζαν Μονέ, ο ιθύνων νους των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ήταν πεπεισµένος ότι οι
Η.Π.Α. είχαν µεγάλη επιρροή στη ∆υτική Ευρώπη µέσω του σχεδίου Μάρσαλ και της
σύστασης του ΝΑΤΟ µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και ότι δεν ήταν η κατάλληλη
στιγµή, παρά µόνο το έτος 1950 οπότε και ο Ρ. Σουµάν ανακοίνωσε το σχέδιο για τη
δηµιουργία της ΕΚΑΧ.
Σύµφωνα µε το σχέδιο Σουµάν, θα δηµιουργούνταν µία Ανώτατη Αρχή που θα
έλεγχε τις βιοµηχανίες άνθρακα και χάλυβα της Γαλλίας, της ∆υτικής Γερµανίας και
όσων από τις άλλες χώρες ενδιαφέρονταν να µετάσχουν. Την πρόταση αποδέχθηκαν η
∆υτική Γερµανία., η Ιταλία και οι χώρες της Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία,
Λουξεµβούργο) και έτσι το 1952 συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Με τον τρόπο αυτό, ενοποιήθηκε ο πυρήνας της ευρωπαϊκής
βαριάς βιοµηχανίας, που τέθηκε υπό τον έλεγχο όχι των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά
µιας υπερεθνικής Αρχής. Η υπερεθνικότητα, δηλαδή η δυνατότητα της ΕΚΑΧ (αλλά
και των άλλων κοινοτήτων και της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης) να λαµβάνει
αποφάσεις δεσµευτικές για τα κράτη µέλη, είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη
διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης από τους άλλους διεθνείς οργανισµούς, οι
οποίοι προωθούν την απλή διακυβερνητική συνεργασία. [σελ. 155: «Σύµφωνα µε το
σχέδιο…διακυβερνητική συνεργασία.»]. Σύµφωνα µε το Κείµενο Α ρόλος της
ανεξάρτητης αρχής της ΕΚΑΧ, της οποίας ο Μονέ υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος, ήταν και
η διαχείριση της αγοράς του άνθρακα και του χάλυβα – των κυριότερων πρώτων υλών
της πολεµικής βιοµηχανίας – µεταξύ των παραδοσιακών εχθρών, Γαλλίας και
Γερµανίας (αργότερα προσχώρησαν η Ιταλία και οι χώρες της Benelux). Ο Μονέ
πίστευε ότι µόνο µε µια κοινή αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα µπορούσαν να
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των κατεστραµµένων µετά τον
πόλεµο οικονοµιών.
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Το παράθεµα της Ε. Καραµούζη, παράλληλα, επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε το
σχέδιο Σουµάν η υπερεθνικότητα της ΕΚΑΧ και η συγκέντρωση του άνθρακα και
χάλυβα σε έναν οργανισµό είχε και έναν άλλο στόχο, την αποφυγή µιας µελλοντικής
σύγκρουσης, αφού τα οικονοµικά συµφέροντα και η συνεργασία θα διασφάλιζαν την
ειρηνική συνύπαρξη. Ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση της συνεργασίας σε αυτόν τον
κρίσιµο βιοµηχανικό τοµέα θα αποτελούσε τη βάση για µια ευρεία οικονοµική και
πολιτική διευθέτηση µεταξύ πρόσφατα αντιµαχόµενων εθνών.») Συγχρόνως, στο
Κείµενο Β τονίζεται ότι το σχέδιο Σουµάν εξυπηρέτησε έναν από τους κύριους στόχους
της µεταπολεµικής αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή την προσέγγιση της
Γαλλίας και της Γερµανίας εντός ενός δυτικοευρωπαϊκού οικονοµικού και πολιτικού
πλαισίου. Η ένταξη της Γερµανίας σε µια µόνιµη ευρωπαϊκή δοµή ως ισότιµο µέλος
εγγυόταν τη βελτίωση των γαλλογερµανικών σχέσεων στη βάση αµοιβαίων
συµφερόντων και ταυτόχρονα τη δηµιουργία ενός ευρύτερου κλίµατος συνεργασίας και
ειρήνης στην Ευρώπη.
Το 1954 απέτυχε µια νέα προσπάθεια για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Αµυντικής Κοινότητας. Ωστόσο, το 1955-1956 συστάθηκε µια επιτροπή, υπό την
προεδρία του Βέλγου πολιτικού Πολ Ανρί Σπάακ, για να εξετάσει τη δηµιουργία
ευρωπαϊκής κοινής αγοράς. Οι εργασίες της επιτροπής Σπάακ απέφεραν καρπούς και
στις 25 Μαρτίου 1957 υπογράφηκε η Συνθήκη της Ρώµης, που ίδρυε την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), επικεντρωµένη στις βασικές ελευθερίες της
διακίνησης προϊόντων, κεφαλαίων και ατόµων. Η Συνθήκη της Ρώµης κάνει ρητώς
αναφορά σε µια «διαρκώς στενότερη ένωση» των ευρωπαϊκών λαών. Ιδρύθηκε επίσης
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόµ. [σελ. 155: «Το
1954 απέτυχε…ΕΚΑΕ ή Ευρατόµ.»]). Η λέκτορας στο πανεπιστήµιο Yale µε σαφήνεια
διαπιστώνει -και επιβεβαιώνει- ότι το Σχέδιο Σουµάν σηµατοδότησε µια διπλωµατική
επανάσταση στην ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς θα αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της
Συνθήκης της Ρώµης του 1957, του ιδρυτικού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΟΚ σηµείωσε µεγάλη οικονοµική επιτυχία από τα πρώτα χρόνια της ζωής
της. Άλλωστε, η περίοδος από το 1950 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν µια
εποχή αδιάκοπης οικονοµικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Στην ΕΟΚ προσχώρησαν
το 1973 η Βρετανία, η Ιρλανδία και η ∆ανία (« βόρεια διεύρυνση»), η Ελλάδα το
1981, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1986 («νότια διεύρυνση»). Επίσης ένα
σηµαντικό βήµα για την προώθηση της ενοποίησης έγινε το 1985, µε την έγκριση της
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης που προέβλεπε στενότερη οικονοµική και πολιτική
ενότητα. [σελ. 155: «Η ΕΟΚ σηµείωσε… και πολιτική ενότητα.»]
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