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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και η προσχώρηση της Ελλάδας 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διεύρυνση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) προς τον Νότο αποτέλεσε μία από τις βαθύτερες αλλαγές 
στην ευρωπαϊκή πολιτική της δεκαετίας του 1980. Άλλαξε ριζικά τις πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές 
δομές όχι μόνο στις ΕΚ και τα τότε κράτη μέλη, αλλά και στις τρεις υπό ένταξη χώρες: την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Ισπανία. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 40ή επέτειο από την προσχώρηση της 
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (τη σημερινή Ένωση). Η Ελλάδα έγινε το δέκατο κράτος μέλος των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1981, μετά τη μετάβασή της από ένα αυταρχικό σε ένα δημοκρατικό 
σύστημα διακυβέρνησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσχώρηση της Ελλάδας στις ΕΚ 
συνδέθηκε με την εδραίωση του αναδυόμενου δημοκρατικού συστήματος της χώρας, με αφετηρία τη 
μεταβατική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή από τον Ιούλιο του 1974 και 
μετά. Παρόλο που στα μέσα της δεκαετίας του 1970 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε επισήμως 
στη λήψη απόφασης για την ένταξη στις ΕΚ, θεώρησε πολιτική υποχρέωσή του να συζητήσει τις βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές της προσχώρησης στις ΕΚ και να επιβεβαιώσει την ανάγκη για δημοκρατικές 
συνθήκες στην Ελλάδα. 
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην 
Ελλάδα και την προσχώρηση της χώρας στις ΕΚ από την οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Πρώτον, το ενημερωτικό σημείωμα καταδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο απαίτησε την πλήρωση θεμελιωδών 
δημοκρατικών κριτηρίων προτού αποδεχτεί οποιαδήποτε προσέγγιση μεταξύ της Ελλάδας και της 
Κοινότητας. Κύριο αίτημα, θεμελιωμένο στη βασική αντίληψη της δημοκρατίας, ήταν η διεξαγωγή 
ελεύθερων και δίκαιων κοινοβουλευτικών εκλογών. Δεύτερον, το ενημερωτικό σημείωμα δείχνει ότι, 
μετά την εδραίωση δημοκρατικών δομών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέπτυξε γρήγορα σχέσεις με την 
Ελλάδα, για παράδειγμα με τη Βουλή των Ελλήνων υπό τη μορφή μιας μικτής κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. Οι σχέσεις αυτές λειτούργησαν ως στήριγμα της ενταξιακής διαδικασίας με τη συζήτηση και 
την προετοιμασία των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διεύρυνση των ΕΚ. 
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 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσορίζει 24 Έλληνες 
Ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο τον Ιανουάριο του 1981. 
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Σκιαγράφηση της ελληνικής πολιτικής κατάστασης  
Η απελευθέρωση της Ελλάδας από το αυταρχικό καθεστώς συνδέθηκε στενά με την πορεία προς 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η πολιτική αλλαγή στη χώρα της Νότιας Ευρώπης έθεσε αναπόφευκτα 
το ερώτημα της ένταξής της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΚ). Ωστόσο, η πλήρης ένταξη στις ΕΚ ήταν 
συνδεδεμένη με τον επιτυχή εκδημοκρατισμό. Παρόλο που εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε σαφής 
ρήτρα αναφορικά με τη δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνθήκης για τις ΕΚ σχετικά με την 
προσχώρηση νέων χωρών, η Κοινότητα ήταν συνεπής στην πολιτική της να δέχεται μόνο 
συνταγματικές δημοκρατίες ως νέα μέλη.1 Επομένως, η προσχώρηση στις ΕΚ ενείχε μια έμμεση 
ψήφο υπέρ ενός δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης. 

Τα κράτη μέλη των ΕΚ τόνισαν την προτίμησή τους για συνθήκες δημοκρατικής σταθερότητας στην 
Ελλάδα. Ήδη από την έναρξη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στην Ελλάδα στις αρχές του 1974, 
οι ΕΚ είχαν θετική στάση στο ζήτημα ένταξης της χώρας. Μάλιστα, η θέση των ΕΚ επί της 
μεταπολίτευσης στην Ελλάδα καθορίστηκε από ένα πολιτικό κίνητρο - τη διασφάλιση του 
νεοεμφανιζόμενου δημοκρατικού πολιτεύματος στη νότια Ευρώπη.2 Η ένταξη της Ελλάδας ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επετράπη για πρώτη φορά σε μια χώρα με πρόσφατη μετάβαση από 
αυταρχικό σε δημοκρατικό καθεστώς να ενταχθεί στην Κοινότητα. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε να παρατηρεί προσεκτικά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού 
στην Ελλάδα και, με την προοπτική της προσχώρησης στις ΕΚ, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη 
συμμόρφωση της χώρας με τις δημοκρατικές αρχές κατά τη διάρκεια της αλλαγής του πολιτικού 
συστήματος. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης —μία σειρά κανόνων 
που απαιτούν από μία υποψήφια προς ένταξη χώρα να διαθέτει τους θεσμούς για τη διατήρηση της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης και καθορίζουν εάν μία χώρα είναι επιλέξιμη για ένταξη στην 
Ένωση— δεν υπήρχαν ακόμη. Επομένως, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούσαν 
τη θέση τους στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Ελλάδα, καθώς και την εκτίμησή τους για την 
πολιτική κατεύθυνση στη χώρα, ως μια πολύ σημαντική απόφαση στην ιστορία του Κοινοβουλίου. 
Για τον λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων 
ως απάντηση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι οποίες 
οδήγησαν στην προσχώρηση της χώρας στις ΕΚ το 1981.  

Βασιζόμενο σε ιστορικά έγγραφα από τα Ιστορικά Αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται συζητήσεις στην ολομέλεια, ψηφίσματα, πρακτικά συνεδριάσεων της τότε 
Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και έγγραφα εργασίας, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα 
αποσκοπεί να αναπαραστήσει και να αναλύσει τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου κατά τη 
διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Ελλάδα και την προσχώρηση της χώρας στις ΕΚ. Εστιάζοντας 
στην περίοδο μεγάλων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική μετάβαση που 
ακολούθησε, το ενημερωτικό σημείωμα θα παρουσιάσει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε 
στην επιτυχία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στην Ελλάδα, καθώς και στη διαμόρφωση της 
θέσης της Κοινότητας σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά την προσχώρηση της χώρας. 

«Πάγωμα» της συμφωνίας σύνδεσης 
Την 21η Απριλίου 1967, μία ομάδα συνταγματαρχών υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Γεώργιου 
Παπαδόπουλου κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα και εγκαθίδρυσε αυταρχικό καθεστώς με τη 
μορφή στρατιωτικής χούντας. Με χαρακτηριστικά τις δεξιές πολιτικές, τους περιορισμούς στις 
πολιτικές ελευθερίες και την φυλάκιση και τον βασανισμό πολιτικών αντιφρονούντων, το καθεστώς 
της στρατιωτικής χούντας σήμανε μια πολιτική κατεύθυνση προς τη δημιουργία μιας «τρίτης 
Ευρώπης», παράλληλα με παρόμοια φαινόμενα στην Δύση και στην Ανατολή. Αυτή η «τρίτη 
Ευρώπη» αποτελούνταν από χώρες με δεξιό αυταρχικό καθεστώς όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και 
η Ισπανία, οι οποίες βρίσκονταν εκτός του σοβιετικού μπλοκ και της δημοκρατικά εμφορούμενης 
ολοκληρωμένης Ευρώπης με τη μορφή των ΕΚ. Για τις ΕΚ, η πολιτική σημασία μιας «τρίτης Ευρώπης» 
έγινε έκδηλη από τη γεωγραφική θέση των χωρών αυτών. Κείμενες στη νότια πλευρά της δυτικής 
Ευρώπης, μεταξύ της υπόλοιπης Ευρώπης και του αφρικανικού κόσμου, λειτουργούσαν για τις ΕΚ 
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ως γεωγραφική δίοδος προς μια περιοχή υψηλής πολιτικής και οικονομικής σημασίας. Με άλλα 
λόγια, η στρατηγική τους θέση μπορούσε είτε να διευκολύνει είτε να εμποδίσει τους πολιτικούς και 
οικονομικούς δεσμούς των κρατών μελών των ΕΚ με χώρες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.  

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα έφερε την ΕΚ αντιμέτωπη με ένα δίλημμα. Είτε 
η ΕΚ θα έπρεπε να αποδεχτεί και να εντάξει την Ελλάδα υπό στρατιωτική χούντα, αποποιούμενη τις 
δικές της πολιτικές αξίες όπως είναι η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
το κράτος δικαίου. Είτε, εναλλακτικά, η ΕΚ θα μπορούσε να απομονώσει την ελληνική στρατιωτική 
χούντα, στην περίπτωση όμως αυτή θα είχε ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας «τρίτης Ευρώπης». 

Η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στη ελληνική στρατιωτική χούντα ήταν ενδεικτική 
του διλήμματος αυτού. Το Κοινοβούλιο αντέδρασε στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα με την 
έγκριση ενός ψηφίσματος την 11η Μαΐου 1967, το οποίο ζητούσε την ταχεία επάνοδο στις 
δημοκρατικές αρχές.3 Ωστόσο, ενώ το ψήφισμα του Κοινοβουλίου από τη μία πλευρά απορρίπτει 
ξεκάθαρα την ένταξη της Ελλάδας στις ΕΚ υπό στρατιωτική χούντα, από την άλλη πλευρά αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης, αποτρέποντας τον κίνδυνο δημιουργίας μιας τρίτης 
Ευρώπης. 

Επιπλέον, το δίλημμα της ΕΚ σχετικά με τη στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα καταδεικνύεται στην 
αντίδρασή της στον χειρισμό της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης με την Ελλάδα. Ως μία από τις 
πρώτες συμφωνίες σύνδεσης της ΕΚ με τρίτη χώρα, η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας υπεγράφη 
το 1961 και τέθηκε σε ισχύ το 1963. Σε αντίθεση με τις συμφωνίες που συνήφθησαν εκείνη την εποχή 
με την Τουρκία και με τις προσφάτως ανεξάρτητες αφρικανικές χώρες, η συμφωνία σύνδεσης με την 
Ελλάδα προέβλεπε ρητά την ενδεχόμενη πλήρη ένταξη της χώρας στις ΕΚ.4 

Χωρίς να έχει επίσημο λόγο στις συμφωνίες σύνδεσης εκείνη την εποχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προσπάθησε να ασκήσει επιρροή στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνέχιση της 
συμφωνίας σύνδεσης. Για παράδειγμα, στη σύνοδο της ολομέλειας της 8ης Μαΐου 1967, ο 
Willem Schuijt, Ολλανδός Χριστιανοδημοκράτης Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Μικτής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΚ-Ελλάδας, απηύθυνε έκκληση στην Επιτροπή να 
«παγώσει» τη συμφωνία σύνδεσης.5 Ο Schuijt δικαιολόγησε το αίτημα κάνοντας αναφορά στο 
πολιτικό περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία δεν ήταν απλώς μια οικονομική συμφωνία, αλλά 
στόχευε εξίσου στην προετοιμασία της προσχώρησης της Ελλάδας στις ΕΚ.  

Επιπλέον, στο ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 1967, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι οι συνεδριάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΚ-Ελλάδας αναστέλλονταν έως ότου αποκατασταθούν οι δημοκρατικές δομές στην 
Ελλάδα.6 Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
αντέδρασε τον Σεπτέμβριο του 1967. Τα μέρη της συμφωνίας σύνδεσης που περιείχαν ειδικές 
υποχρεώσεις, συγκεκριμένα στους τομείς του εμπορίου και των τελωνειακών δασμών παρέμεναν 
ενεργά. Ωστόσο, σε τομείς που αφορούσαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις και όχι συγκεκριμένες 
νομικές προϋποθέσεις, όπως διαπραγματεύσεις για την εναρμόνιση των γεωργικών πολιτικών και 
ένα νέο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, η πρόοδος διακόπηκε μέχρι την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας στην Ελλάδα.7 

Από τη στρατιωτική χούντα στην κοινοβουλευτική 
δημοκρατία 
Για να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά της προβλήματα, η στρατιωτική χούντα στην 
Ελλάδα προχώρησε σε πραξικόπημα ενάντια στον Κύπριο Πρόεδρο, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, την 
15η Ιουλίου 1974. Όταν τα τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Κύπρο την 20ή Ιουλίου 1974, σε 
αντίδραση στο πραξικόπημα, η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας —ήδη οξυμένη από τη διαμάχη 
για τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο την άνοιξη του ίδιου έτους— επιτάθηκε ακόμη 
περισσότερο. Τα γεγονότα στην Κύπρο τάραξαν το ελληνικό έθνος και έφεραν στο φως την κακή 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν η στρατιωτική χούντα. Για τον Έλληνα πρόεδρο Φαίδωνα Γκιζίκη, 
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έναν στρατηγό που αντικατέστησε τον Παπαδόπουλο ως αρχηγό κράτους τον Νοέμβριο του 1973, 
η αποκατάσταση της δημοκρατίας έμοιαζε ο μόνος τρόπος για να προληφθεί μια εθνική 
καταστροφή. Ως συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών της συντηρητικής δεξιάς και των μετριοπαθών 
στρατηγών γύρω από τον Γκιζίκη, μια νέα μεταβατική πολιτική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό 
Κωνσταντίνο Καραμανλή ορκίστηκε την 24η Ιουλίου 1974, αναλαμβάνοντας το έργο 
εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος.8 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε γρήγορα στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Στη 
συνεδρίασή της την 31η Ιουλίου 1974, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων όρισε τον Γερμανό 
Σοσιαλιστή Ευρωβουλευτή Peter Corterier εισηγητή για την κατάσταση στην Ελλάδα.9 Η επιτροπή 
διεξήγαγε την 4η Σεπτεμβρίου 1974 μια πρώτη λεπτομερή συζήτηση σχετικά με την κατάσταση 
στην ανατολική Μεσόγειο, εστιάζοντας στην Ελλάδα. Σκοπός της συζήτησης, μεταξύ άλλων, ήταν να 
εξετάσει και να εγκρίνει μια πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις της νέας πολιτικής 
κατάστασης στην Ελλάδα για τη συμφωνία σύνδεσης. Η πρόταση ψηφίσματος ήταν αποτέλεσμα 
μιας επίσημης επίσκεψης του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του Ολλανδού Φιλελεύθερου 
Δημοκράτη Ευρωβουλευτή Cornelis Berkhouwer, στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση της νέας 
ελληνικής πολιτικής κυβέρνησης τον Αύγουστο του 1974.10 Στη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 
1974, ο Berkhouwer ανέφερε στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων ότι, εκτός από τα πρόσφατα 
γεγονότα στην Ελλάδα, οι κεντρικοί προβληματισμοί στις συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση 
ήταν η επανεκκίνηση της συμφωνίας σύνδεσης και η επανέναρξη των κοινοβουλευτικών επαφών.  

Μετά την έκθεση Berkhouwer, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων συζήτησε τις προϋποθέσεις που 
θα έπρεπε να πληροί η Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί πλήρως η συμφωνία σύνδεσης. Οι 
προϋποθέσεις αυτές περιλήφθηκαν τελικά στην πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής σχετικά με τη 
συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΚ και Ελλάδας: 

- λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν την ενεργοποίηση της Σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελλάδας είναι πρωτίστως πολιτικής φύσεως· 

- θεωρεί ότι η θετική στάση προς μια πρώιμη επιστροφή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, την 
οποία έχει ήδη επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση, δικαιολογεί την άμεση επανεκκίνηση των 
οικονομικών και εμπορικών πτυχών της Σύνδεσης, υπό προϋποθέσεις που θα οριστούν από το 
Συμβούλιο Σύνδεσης· 

- θεωρεί ότι, εν αναμονή του διορισμού μιας νέας αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων μετά τις 
εκλογές, θα πρέπει να διεξαχθούν διερευνητικές συνομιλίες, στο εγγύς μέλλον, μεταξύ 
αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσωπείας της προηγούμενης Βουλής 
των Ελλήνων· 

- θεωρεί, επομένως, ότι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληροί η ελληνική κυβέρνηση πριν από 
την πλήρη ενεργοποίηση της Σύνδεσης θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

- η διεξαγωγή ελεύθερων βουλευτικών εκλογών· 

- η πλήρης αποκατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων11 

Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση ψηφίσματος.12 

Η πρώτη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην 
Ελλάδα μετά την πτώση της στρατιωτικής χούντας διεξήχθη την 26η Σεπτεμβρίου 1974.13 Η σύνοδος 
αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέβαινε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου οι Έλληνες πολίτες 
μπορούσαν να πληροφορηθούν τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική 
κατάσταση στην Ελλάδα μέσω ενός ελεύθερου Τύπου. Για το Κοινοβούλιο και για ολόκληρη την ΕΚ, 
ήταν μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλουν στον εκδημοκρατισμό της Ελλάδας. Σε αυτό το πνεύμα, 
ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου υπογράμμισαν, , τη δυνατότητα συμβολής 
στην ανάπτυξη της νεοσύστατης ελληνικής δημοκρατίας.  

Εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών υποθέσεων, ο Corterier, ως εισηγητής για την κατάσταση στην 
Ελλάδα, εξήγησε την πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής.14 Ο Corterier σημείωσε ότι πρωταρχικός 
σκοπός του ψηφίσματος ήταν να σηματοδοτήσει ότι το πολιτικό σπίτι της Ελλάδας είναι οι ΕΚ. 
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Ωστόσο, τόνισε ότι, προκειμένου να έχει η Ελλάδα μια πραγματική πιθανότητα να γίνει μόνιμο μέλος 
των ΕΚ, ήταν απαραίτητη η συνέχιση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας.  

Στην επεξηγηματική δήλωσή του, ο Corterier εστίασε κυρίως στο ζήτημα της αναζωογόνησης των 
σχέσεων της Ελλάδας με τις ΕΚ μέσω της συμφωνίας σύνδεσης. Ο σκοπός ήταν, εξαρχής, να μην 
επιδιωχθεί μια τεχνοκρατική αναζωογόνηση της συμφωνίας σύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Corterier 
ανέφερε ότι οι κοινοβουλευτικοί δεσμοί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των 
Ελλήνων θα έπρεπε να αποκατασταθούν με τη μορφή προπαρασκευαστικών συνομιλιών μεταξύ 
αντιπροσωπειών των δύο κοινοβουλίων, ακόμη και πριν από τις ελεύθερες βουλευτικές εκλογές 
στην Ελλάδα, ως βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της συμφωνίας σύνδεσης. Εκτός από 
πρώην μέλη της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΚ-Ελλάδας, πολιτικές προσωπικότητες από 
τη νέα πολιτική κυβέρνηση της Ελλάδας είχαν ήδη αναλάβει τον ρόλο του συνομιλητή. Ο Corterier 
σημείωσε ότι πρόθεση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων ήταν να προσκαλέσει αντιπροσωπείες 
από την Ελλάδα να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας 
εκδημοκρατισμού, προκειμένου να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη 
της χώρας. 

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1974, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων είχε λάβει την πληροφορία 
ότι οι πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές μετά το τέλος του αυταρχικού καθεστώτος θα 
διεξάγονταν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Για τον λόγο αυτό, ο Corterier ανακοίνωσε 
στη σύνοδο της ολομέλειας ότι η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων σχεδίαζε να στείλει 
αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ο σκοπός ήταν να υποστηρίξει και να παρατηρήσει τις πρώτες 
ελεύθερες βουλευτικές εκλογές και να διαμορφώσει μια θετική εικόνα στην ελληνική κοινή γνώμη 
για τη σχέση της χώρας με τη Δυτική Ευρώπη και την ΕΚ. Ωστόσο, ο Corterier επανέλαβε ότι η 
προϋπόθεση, η οποία ορίστηκε στην πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων 
για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, ήταν η διεξαγωγή ελεύθερων βουλευτικών εκλογών. Εφόσον 
τηρείτο η προϋπόθεση αυτή, σύμφωνα με τον Corterier, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είχε 
καμία αντίρρηση να ενεργοποιήσει εκ νέου το έργο για την επανεκκίνηση της συμφωνίας σύνδεσης. 

Η άποψη της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων ήταν ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τη νέα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ήταν ξεκάθαρα η συνέχιση της στάσης που είχε ήδη λάβει 
το Κοινοβούλιο απέναντι στη χώρα τα προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων 
εξέπεμπε ένα σαφές μήνυμα ότι μια ανανεωμένη προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και ΕΚ θα έπρεπε να 
επιτραπεί μόνο μετά τη διεξαγωγή ελεύθερων βουλευτικών εκλογών ως το πιο κρίσιμο βήμα για τη 
σταθεροποίηση του αναδυόμενου δημοκρατικού συστήματος της χώρας.  

Εκ νέου σταθεροποίηση της συμφωνίας σύνδεσης  
Η πλήρης ένταξη της Ελλάδας στις ΕΚ δεν βρισκόταν ακόμα στην ημερήσια διάταξη του 
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 1974, η πλειοψηφία των μελών ήταν ήδη ξεκάθαρα 
υπέρ μιας ταχείας προσχώρησης. Η πλήρης αξιοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης θα έπρεπε να 
συμβάλει στη σταθεροποίηση των νέων πολιτικών δομών στην Ελλάδα και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
φέρει βαθμιαία την Ελλάδα πιο κοντά στην προσχώρηση. Ωστόσο, όλες οι πολιτικές ομάδες 
συνέδεαν την επανεκκίνηση της συμφωνίας σύνδεσης με την προϋπόθεση που είχε διατυπωθεί στην 
πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της 4ης Σεπτεμβρίου: τη διεξαγωγή 
ελεύθερων βουλευτικών εκλογών.  

Στη συζήτηση της ολομέλειας για την έκθεση Corterier σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΚ-
Ελλάδας, που διεξήχθη την 26η Σεπτεμβρίου 1974, ο εκπρόσωπος των πολιτικών ομάδων 
ανακοίνωσε τη συμφωνία των ομάδων υπέρ της έγκρισης της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής 
Πολιτικών Υποθέσεων.15 Ελαφρά διαφοροποιημένο από την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών 
Υποθέσεων, το κείμενο του τελικού ψηφίσματος ανέφερε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ... επομένως 
θεωρεί ότι η σύνδεση μπορεί να ενεργοποιηθεί πλήρως μετά τη διεξαγωγή ελεύθερων βουλευτικών 
εκλογών».16 Επιπρόσθετα, το ψήφισμα πρόσφερε την προοπτική πλήρους ένταξης στις ΕΚ, 
λαμβανομένων υπόψη των περαιτέρω πολιτικών εξελίξεων προς ένα δημοκρατικό σύστημα. Το 
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ψήφισμα δεν διαβιβάστηκε μόνο στο Συμβούλιο Υπουργών των ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση.  

Παρά την εμπιστοσύνη που εκφράστηκε στην ελληνική μεταβατική κυβέρνηση υπό τον Καραμανλή, 
οι πολιτικές ομάδες δεν αποδέχθηκαν τη μεταβατική κυβέρνηση, καθώς αυτή δεν είχε λάβει 
κυβερνητική εντολή σύμφωνα με τα δημοκρατικά ιδεώδη. Για παράδειγμα, στη συζήτηση που 
διεξήχθη στη σύνοδο της ολομέλειας τον Σεπτέμβριο του 1974, ο Ολλανδός Σοσιαλιστής 
Ευρωβουλευτής Cornelius Laban τόνισε ότι η κυβέρνηση Καραμανλή δεν είχε λάβει ακόμη 
πραγματική πολιτική εντολή, διότι η ίδια είχε διοριστεί από στρατηγούς της πρώην στρατιωτικής 
χούντας και, επομένως, δεν μπορούσε να λογοδοτήσει στους ψηφοφόρους με δημοκρατικό 
τρόπο.17 Για τον λόγο αυτό, η ομάδα των Σοσιαλιστών, για παράδειγμα, κατέληξε ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν έπρεπε να αγνοήσει τους επίμονους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
την πραγματική αποκατάσταση ενός σταθερού δημοκρατικού συστήματος στην Ελλάδα. 

Πράγματι, οι λόγοι για τους οποίους η ελληνική μεταβατική κυβέρνηση διεξήγαγε βουλευτικές 
εκλογές μόνο τέσσερις μήνες μετά την κατάρρευση της στρατιωτικής χούντας ήταν, μεταξύ άλλων, 
η ανάγκη για μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την 
αναθέρμανση των σχέσεων με τις ΕΚ και την πλήρη ενεργοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης.18 Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές και τις 
νέες πολιτικές δυνάμεις που θα γίνονταν οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία εκδημοκρατισμού μετά 
τις εκλογές. Όλες οι πολιτικές ομάδες αναγνώρισαν την ταχέως αποκτηθείσα ελευθερία για 
σχηματισμό πολιτικών κομμάτων ως ένα πολύ θετικό βήμα προς την εκ νέου εισαγωγή 
δημοκρατικών πρακτικών. Αυτό περιλάμβανε ιδιαίτερα τη νομιμοποίηση του προηγουμένως 
απαγορευμένου Κομμουνιστικού Κόμματος.19 

Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚ-Ελλάδας, υπό την 
προεδρία του Ιωάννη Πεσμαζόγλου, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων, και 
του Βέλγου Φιλελεύθερου Ευρωβουλευτή Paul De Clercq, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήθηκαν στην Αθήνα από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου 1975.20 Ως η 
πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά από πολλά χρόνια, η συνεδρίαση 
αυτή είχε φυσικά ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, λίγες μόνο ημέρες νωρίτερα, τη 12η Ιουνίου 1975, η 
ελληνική κυβέρνηση είχε υποβάλει αίτηση για την προσχώρηση της Ελλάδας στις ΕΚ με αφορμή το 
Συμβούλιο Σύνδεσης που διεξήχθη στην Αθήνα.21 Επιπρόσθετα, η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ελλάδας 
επρόκειτο να τεθεί εκ νέου σε ισχύ τον Ιούλιο του 1975. Ο Πεσμαζόγλου τόνισε την ανάγκη να 
καθιερωθεί μια στενή πολιτική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των ΕΚ όσο το δυνατόν 
συντομότερα, για να διασφαλιστεί το νέο ελληνικό δημοκρατικό σύστημα. Ο De Clercq υπογράμμισε 
ότι, με τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974, η επιστροφή της δημοκρατίας στην 
Ελλάδα αποτελούσε πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός. Για τους λόγους αυτούς, η επιτροπή ενέκρινε 
διάφορες συστάσεις προς τις ΕΚ και την ελληνική κυβέρνηση, που περιλάμβαναν ότι οι πολιτικές 
διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΚ και Ελλάδας θα έπρεπε να διευρυνθούν γρήγορα, ιδίως μετά την αίτηση 
προσχώρησης της Ελλάδας στις ΕΚ. 

Παρομοίως, κατά τη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Νοεμβρίου 
1975 σχετικά με τις συστάσεις που ενέκρινε η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚ-Ελλάδας, όλες οι 
πολιτικές ομάδες τόνισαν την επίτευξη προόδου στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Ελλάδα.22 
Το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε κατορθώσει να εγκαθιδρύσει ένα δημοκρατικό σύστημα εντός μιας 
σύντομης περιόδου δύο μηνών θεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως απόδειξη της 
αποφασιστικότητας της Ελλάδας να εδραιώσει σταθερές δημοκρατικές συνθήκες όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και να προχωρήσει προς τη μελλοντική προσχώρηση της χώρας στις ΕΚ.23 Το 
παράδειγμα της Ελλάδας παρείχε την απόδειξη στο Κοινοβούλιο «ότι η πτώση μιας δικτατορίας δεν 
χρειαζόταν να συνοδεύεται από αναταραχή και αποδιοργάνωση, αλλά ότι μπορεί αντ’ αυτού να 
καταλήξει στην καθιέρωση ενός δημοκρατικού καθεστώτος με σταθερές κοινοβουλευτικές 
λειτουργίες».24  
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απεφάνθη ότι η Ελλάδα είχε κάνει συστηματικά τα πιο σημαντικά 
βήματα προς δημοκρατικές πολιτικές στην εσωτερική της πολιτική. Οι πολιτικές αυτές 
περιλάμβαναν τον διορισμό της μεταβατικής κυβέρνησης μετά την πτώση της στρατιωτικής 
χούντας, τις πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο του 1974 και το δημοψήφισμα 
που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 1974, στο οποίο ο ελληνικός λαός ψήφισε υπέρ της δημοκρατίας 
και κατά της επιστροφής της μοναρχίας.25 Αντίστοιχα, στην απάντησή της στις συστάσεις της Μικτής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΚ-Ελλάδας, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων περιέγραψε τις 
πολιτικές δυνάμεις που εξελέγησαν μετά τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου ως φορείς που 
αποδέχονταν τους δημοκρατικούς κανόνες και τη δομή της πολιτικής δημοκρατίας.26 Ως εκ τούτου, 
στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 12ης Νοεμβρίου 1975, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα 
ψήφισμα που ανέφερε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ... πιστεύει, σε συνάρτηση με τη νέα πολιτική 
κατάσταση και τη νέα προοπτική για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ότι θα πρέπει 
καθιερωθούν μόνιμες ρυθμίσεις για στενότερη και πιο ολοκληρωμένη πολιτική διαβούλευση μεταξύ 
της Ελλάδας και της Κοινότητας.27 

Προς την προσχώρηση στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981  
Από τη στιγμή που η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση προσχώρησης στις ΕΚ στα μέσα Ιουνίου του 1975, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισε να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία προσχώρησης. 
Επιπρόσθετα, σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επεξεργαστεί γρήγορα την αίτηση προσχώρησης της Ελλάδας. Για 
παράδειγμα, οι συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΚ-Ελλάδας από τη συνεδρίασή 
της στα τέλη Ιουνίου του 1975 περιλάμβαναν το αίτημα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επιταχύνουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την προσχώρηση της Ελλάδας 
στις ΕΚ. Επιπλέον, οι συστάσεις αυτές ζητούσαν από την Επιτροπή να προβεί όσο το δυνατόν 
συντομότερα στη διατύπωση της γνώμης της σχετικά με την προσχώρηση της Ελλάδας.28 Η θετική 
δήλωση της Επιτροπής εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 1976 και οι επίσημες ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις σε επίπεδο υπουργών και αναπληρωτών υπουργών ξεκίνησαν έναν χρόνο 
αργότερα, τον Ιούλιο του 1976.29 

Παρόλο που δεν συμμετείχε στις επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συνέχισε να αξιοποιεί τα κοινοβουλευτικά εργαλεία του, για να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα, πράγμα που έπραξε συγκεκριμένα με συζητήσεις και δημοσιεύσεις των εκθέσεων και 
των ψηφισμάτων του σε καίρια σημεία στις ενταξιακές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Για 
παράδειγμα, καθώς οι διαπραγματεύσεις εισήλθαν στον τελικό γύρο τους στις αρχές του 1979, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήγαγε μια σημαντική συζήτηση για τις προοπτικές διεύρυνσης της 
Κοινότητας τη 17η Ιανουαρίου 1979. Εν τω μεταξύ, η Πορτογαλία (την 28η Μαρτίου 1977) και η 
Ισπανία (την 28η Ιουλίου 1977) είχαν καταθέσει επίσης αίτηση προσχώρησης μετά τη μετάβασή τους 
από δικτατορική σε δημοκρατική διακυβέρνηση. Η συζήτηση βασίστηκε στην έκθεση που 
εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων από τον Γάλλο Φιλελεύθερο 
Ευρωβουλευτή Jean-François Pintat για τις πολιτικές και θεσμικές πτυχές της ενσωμάτωσης και των 
τριών νοτιοευρωπαϊκών χωρών στη διεύρυνση των ΕΚ.30 Η έκθεση Pintat υπογράμμισε ότι η 
διεύρυνση των ΕΚ αφορούσε πρωτίστως τη δημοκρατία στην Ευρώπη και θα συνέβαλε στη 
διασφάλιση των νέων δημοκρατικών συστημάτων στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 
Στη συζήτηση της ολομέλειας που ακολούθησε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συμφώνησαν ότι στις πράξεις προσχώρησης θα έπρεπε να τονίζεται η προσήλωση στις 
δημοκρατικές αρχές. Αντιστοίχως, το ψήφισμα που εγκρίθηκε μετά τη συζήτηση ανέφερε ότι «η 
τήρηση και υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών συνιστούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους 
της Κοινότητας».31  

Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1979, σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της 
Ελλάδας περιλάμβανε μία παρόμοια δήλωση: «οι αρχές μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας […] 
συνιστούν μέρος της κοινής κληρονομιάς των λαών των κρατών που συγκεντρώθηκαν στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και, επομένως, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της ένταξης».32 Ωστόσο, το 
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Συμβούλιο απέρριψε την ιδέα να ενσωματωθεί στις πράξεις προσχώρησης μια επίσημη δέσμευση 
στις δημοκρατικές αρχές. Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Διακήρυξη για τη 
Δημοκρατία, που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Απρίλιο του 1978 και 
ανακηρύσσει τη δημοκρατία ως απαραίτητο στοιχείο της ένταξης στις ΕΚ33 ήταν επαρκής ως μέρος 
του κεκτημένου, το οποίο τα νέα κράτη μέλη θα έπρεπε να προσυπογράψουν.34 Η Συνθήκη 
Προσχώρησης ΕΚ-Ελλάδας υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στα τέλη Μαΐου 
του 1979 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1981. Σε αυτήν την ιστορική περίσταση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσόρισε τους πρώτους 24 Έλληνες Ευρωβουλευτές στην αίθουσα της 
ολομέλειας στο Στρασβούργο. 
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