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Αλλαγή Στάσης της Ελληνικής Κοινής Γνώμης 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η 

Άνοδος των Ευρωσκεπτικιστικών Κομμάτων 

στις Εκλογές του 2015 στην Ελλάδα* 

 

της Γεωργίας Αποστολάκη 
 

Η Γεωργία Αποστολάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1990. Σπούδασε 

Μετάφραση το 2012 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 

και Διερμηνείας. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές και 

Διεθνείς Σπουδές στο Πολιτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2015, όπου και 

βραβεύτηκε με την υποτροφία της αριστείας. Έχει μεταφράσει την «Απόφαση σε 

σχέση με τη Διάταξη του Εισαγγελέα, σύμφωνα με το Άρθρο 58, αναφορικά με τον 

Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi και Abdullah al-

Senussi» του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε στη «Ελληνική 

Επιθεώρηση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ενώ αναμένεται και η δημοσίευση του 

άρθρου της με τίτλο «Σκωτία: Η Προσπάθεια για ένα Ανεξάρτητο Κράτος» στο 

επιστημονικό περιοδικό «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος. Μελέτες για την 

Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική». Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. 

 

*Το κείμενο αυτό υποβλήθηκε στο διαγωνισμό άρθρων νέων επιστημόνων που προκήρυξε το 

Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ το 2015 και παρουσιάστηκε στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο του 

Παρατηρητηρίου. 

 

                                                           
1 Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι 

γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην 

θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης 

ή των κατά περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων. 

mailto:eliamep@eliamep.gr
http://www.eliamep.gr/
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Περίληψη 
 

Το άρθρο ερευνά τη σχέση μεταξύ της αλλαγής της Ελληνικής κοινής γνώμης για την 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση με την ανάδειξη Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στην 

Ελληνική Βουλή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Η έρευνα στηρίζεται στις μετρήσεις 

του Ευρωβαρομέτρου, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η στροφή της κοινής γνώμης 

κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2009. Έπειτα, αναλύθηκαν οι θέσεις των 

κομμάτων που εκλέχθηκαν στις εκλογές και καθορίστηκε ποια εκφράζουν 

Ευρωσκεπτικισμό με τις θεωρίες των Szczerbiak και Taggart (2003) και Vasilopoulou 

(2011). Τέλος, παρουσιάζεται εάν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται η υπόθεση 

εργασίας. Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την κατανόηση των τάσεων της 

Ελληνικής κοινής γνώμης για την ΕΕ, αλλά και την επιρροή αυτής στο εθνικό επίπεδο. 

  

     

Λέξεις Κλειδιά 
 

Ελληνική Κοινή Γνώμη, Ευρωσκεπτικισμός, Εκλογές 
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Εισαγωγή 
 

Το άρθρο προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση ανάμεσα στην διαμόρφωση της 

Ελληνικής κοινής γνώμης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και πως αυτή 

επηρεάζει την άνοδο του Ευρωσκεπτικισμού στη χώρα. Αυτή η συσχέτιση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την πορεία της Ελλάδας στην Ένωση, αλλά και για την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο σύνολό της. Αρχικά, στην εποχή της κρίσης (μετά το 

2009) παρατηρείται μια πτώση στην στήριξη και εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών 

προς την Ένωση, γεγονός το οποίο αποτελεί έκπληξη, μιας και η Ελλάδα, έπειτα την 

ένταξη της στην ΕΟΚ (1981), συγκέντρωνε πάντα τα μεγαλύτερα ποσοστά 

υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ), καθιστώντας την μια ξεκάθαρα 

φιλοευρωπαϊκή χώρα. Από την άλλη, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει 

περιπτωσιολογική μελέτη για την αλλαγή στη στάση και άλλων χωρών της Ευρώπης, 

αλλά και να βοηθήσει καλύτερα στην κατανόηση του φαινομένου του 

Ευρωσκεπτικισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση εργασίας θεωρεί ότι η αλλαγή στάσης της ελληνικής 

κοινής γνώμης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση οδήγησε στην άνοδο των 

Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στις εκλογές του 2015 στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, θα 

γίνει προσπάθεια επιβεβαίωσης αυτής της υπόθεσης. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Αρχικά, συγκεντρώθηκαν όλες οι 

διαθέσιμες πληροφορίες που παρουσιάζουν τη στάση της κοινής γνώμης από το 

Ευρωβαρόμετρο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα ερωτήματα που σχετίζονται με 

την εικόνα, την εμπιστοσύνη και την ωφέλεια της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στην 

ενοποιητική διαδικασία, αλλά και το ενιαίο νόμισμα την περίοδο 2003-2015. Η επιλογή 

αυτού του χρονικού διαστήματος έγινε για δύο λόγους: αρχικά, γιατί έχει περάσει ήδη 

ένας χρόνος από την υιοθέτηση του Ευρώ στην Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2002), μια 

εξέλιξη που αποτελεί κομβικό σημείο, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση [φαίνεται 

να εκπληρώνεται η υπόσχεση για μια «ολοένα στενότερη ένωση των λαών της 

Ευρώπης» (Eur-Lex, 2012:16)], αλλά και για την Ελλάδα [(μιας και έτσι εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη σταθερότητα, αποκτώντας ακόμα ένα «δίκτυ ασφαλείας» σε περιπτώσεις 

πολιτικών και οικονομικών κρίσεων (Manolopoulos, 2011:10)]. Από την άλλη, η 

ανάλυση ξεκινά λίγα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 

γίνει πιο ξεκάθαρη η εικόνα της αλλαγής που συντελέστηκε στην κοινή ελληνική 

γνώμη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Έπειτα, έγινε ανάλυση των εκλογικών 

αποτελεσμάτων από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, έτσι ώστε να καθοριστούν 

ποια κόμματα της Βουλής εκφράζουν Ευρωσκεπτικισμό. Για τον καθορισμό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν δυο θεωρίες, η θεωρία των Szczerbiak και Taggart (2003) σχετικά 

με τον σκληρό και ήπιο Ευρωσκεπτικισμό και η θεωρία των τριών εκφάνσεων του 

Ευρωσκεπτικισμού της Vasilopoulou (2011). Ως πρωτογενές υλικό για τις θέσεις των 

κομμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι διακαναλικές δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων 

την περίοδο 7-17 Σεπτέμβρη 2015, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο YouTube.Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν και οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες 

στις επίσημες ιστοσελίδες τους.  
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Τέλος, το άρθρο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο ασχολείται με την ανάλυση των 

δεδομένων από το Ευρωβαρόμετρο και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στην 

εποχή της κρίσης. Στο δεύτερο μέρος η ανάλυση χωρίζεται σε δύο επίπεδα: το πρώτο 

αφορά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών που 

πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβρη του 2015, ενώ το δεύτερο επίπεδο αφορά τις 

βασικές θέσεις των κομμάτων βάσει των θεωριών του Ευρωσκεπτικισμού που 

προαναφέρθηκαν. Στο τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας.  
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Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Αλλαγή της 

Κοινής Γνώμης 
 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζονταν παραδοσιακά ως ένα κράτος-υποστηρικτής του  

Ευρωπαϊκού εγχειρήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου. Όπως 

φαίνεται στον Γράφημα 1, η άποψη εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την συμμετοχή 

της στην ΕΕ πριν από την κρίση του 2009, είναι στην συντριπτική της πλειοψηφία 

θετική. Από την άλλη, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 2, όταν καλούνται οι Έλληνες 

να χαρακτηρίσουν  τη συμμέτοχη της χώρας τους στην Ένωση, διαχρονικά  η 

πλειοψηφία την αποτιμά ως θετική.  

 

Γράφημα 1:  

Οφέλη από τη Συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαίκη Ένωση  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, θα λέγατε ότι (η χώρα σας) έχει συνολικά 

επωφεληθεί ή όχι από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαική Κοινότητα (Κοινή Αγορά)? 

Ελλάδα (από 11/2003 μέχρι 05/2011) 

 

Πηγή: European Commission (2015) 
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Γράφημα 2:   

Χαρακτηρισμός της Συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Γενικά πιστεύετε ότι η συμμετοχή της (χώρας) σας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Κοινή 

Αγορά) είναι…; 

Ελλάδα (από 11/2003 έως 2011)  

 

Πηγή: European Commission (2013) 

 

Τι αλλάζει την περίοδο μετά τη κρίση; Όπως φαίνεται από τα γραφήματα, η 

υποστήριξη της Ελλάδας προς την ΕΕ κλονίστηκε, ακολουθώντας καθοδική πορεία.  

‘Όσο αναφορά το Γράφημα 1, παρατηρείται μια ξαφνική άνοδος της άποψης ότι η 

Ελλάδα δεν έχει επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ένωση, από το 18% που είχε 

καταγραφθεί για το 2004, στο 54% το 2011. Συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ένωσης, 

το ποσοστό για την ίδια απάντηση είναι 53% για το 2004, ενώ το 2011 βρίσκεται στο 

52% (European Commission, 2015). Στο Γράφημα 2, η διακύμανση σχετικά με τη θετική 

ή αρνητική άποψη για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση δεν 

χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές, αν και παρατηρείται μια άνοδο της ουδέτερης 

και της αρνητικής άποψης κάτω από το 48% το 2011. Όσο αναφορά τον Ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, το χαμηλότερο ποσοστό για την ίδια άποψη το 2004 βρισκόταν στο 48%, 

ενώ το 2011 έπεσε στο 47% (European Commission, 2015). 

Ένα ερώτημα, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι 

σχετικό με την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 

Γράφημα 3, η αρνητική απάντηση στο ερώτημα εάν οι Έλληνες τείνουν να 
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εμπιστεύονται ή όχι την ΕΕ αυξήθηκε κατακόρυφα μετά το 2009, από το 38% στο 81% 

το 2012 μέσα σε τρία μόλις χρόνια. Αν και τα αποτελέσματα για το 2015 δείχνουν μια 

μείωση 8 μονάδων, αυτό δεν μειώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ένωση. 

Συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό  μέσο όρο, η ίδια άποψη από το 40% το 2009, 

εκτοξεύτηκε στο 60% το 2013, ενώ παρατηρείται και σε αυτή τη περίπτωση πτωτική 

τάση της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την Ένωση, η οποία όμως είναι μεγαλύτερη 

(14 μονάδες) (European Commission, 2015). 

 

Γράφημα 3:  

Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με την εμπιστοσύνη που έχετε σε ορισμένους 

θεσμούς. Για κάθε ένα από αυτούς τους θεσμούς, παρακαλώ πείτε μας εάν έχετε την 

τάση να στους πιστεύεστε ή όχι. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ελλάδα (από 11/2003 έως 05/2015) 

 

Πηγή: European Commission (2015). 

 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την εικόνα της Ένωσης (Γράφημα 4), η άποψη ότι η εικόνα 

της χαρακτηρίζεται αρκετά αρνητική εκτοξεύτηκε από το 5,6% το 2003, στο θεαματικό 

34% το 2013. Παρά ταύτα, παρατηρείται η πτώση της εν λόγω άποψης από το 2013 

και έπειτα, αγγίζοντας το 25% το 2015. Η άποψη ότι η εικόνα της ΕΕ είναι πολύ 

αρνητική ακολούθησε ανοδική πορεία, από το 2,6% το 2003, στο 20% το 2013. 
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Παρόμοια πτώση για τις χρονικές περιόδους μετά το 2013 παρατηρείται και εδώ, με 

πτώση στο 12% για το 2015. Συγκριτικά με το μέσο όρο της Ένωσης, το ίδιο διάστημα 

η αρκετά αρνητική εικόνα βρίσκεται στο 13%, ενώ το 2013 στο 22%, με τη πτωτική τάση 

να εμφανίζεται και εδώ (15% για το 2015). Από την άλλη, η πολύ αρνητική εικόνα της 

‘Ένωσης κυμαίνεται στο 5,2% για το 2003, στο 7% το 2013, ενώ για το 2015 το 

ποσοστό κυμαίνεται στο 4% (European Commission, 2015). 

 

Γράφημα 4:   

Η Εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωση 

Γενικά η εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σας έρχεται στο μυαλό είναι πολύ 

θετική, σχεδόν θετική, ουδέτερη, σχεδόν αρνητική ή πολύ αρνητική; 

Ελλάδα (από 11/2003 έως 05/2015) 

 

Πηγή: European Commission (2015). 

 

 

Πως εξηγείται αυτή η αλλαγή;  

Στα πρώτα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η κυρίαρχη τάση στην 

Ελλάδα ήταν ότι η χώρα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από το φαινόμενο, μιας και η 

συμμετοχή στην ΕΕ, και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, θα παρείχε την κατάλληλη 

προστασία. Η άποψη φαινόταν να επιβεβαιωνόταν, εάν γίνει σύγκριση με άλλες 

χώρες εκτός Ευρώ, όπως η Σουηδία (Clemens et al., 2014:251). Η μεγάλη πτώση 
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αρχίζει το φθινόπωρο του 2009 και την άνοιξη του 2010, ουσιαστικά, με την αρχή του 

τέλους για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αλλά και  την επίδραση της κρίσης 

σε όλους τους τομείς (Clemens et al., 2014:251). 

Βάσει των άνωθεν στοιχείων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η χώρα ως 

Ευρωσκεπτικιστική, όπως το ΗΒ; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Εάν γίνει μια 

προσεκτική παρατήρηση στα δεδομένα του Γράφημα 2, ακόμα και το χαμηλό 

ποσοστό της άποψης ότι η συμμετοχή στην Ένωση είναι κάτι καλό παραμένει 

υψηλότερο (38%) από την αντίθετη άποψη (33%). Συνεπώς, η Ελλάδα δεν υποστηρίζει 

ένθερμα την Ευρωπαϊκή Ιδέα, αλλά σίγουρα δεν έχει περάσει στην απόρριψη του 

Ευρωπαϊκού οικοδομήματος (Clemens et al., 2014:252). 

Το ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει τη θέση της μέσα στην ΕΕ φαίνεται ξεκάθαρα 

από τα στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη στο Ευρώ. Όπως διατυπώνουν οι Clemens 

et al. (2014:252), στις αρχές  της κρίσης, οι πολίτες έρχονταν αντιμέτωποι με το ζήτημα 

της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη ή της εξόδου από αυτή. Οι Clemens et 

al. (2014: 252) συνέλεξαν όλες τις σχετικές ερωτήσεις από το Ευρωβαρόμετρο σχετικά 

με την υποστήριξη στο Ευρώ από την ελληνική κοινή γνώμη από το 2000 έως το 2013 

και η σύνθεση των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στο Γράφημα 5: 

 

Γράφημα 5:  

Υποστήριξη στο ενιαίο νόμισμα 

Ελλάδα (από 2000 έως 2013) 

 

Πηγή: Clements et al. (2014:250). 

 

Διαχρονικά, παρατηρείται μια άνοδος στην υποστήριξη του Ευρώ, από το 2000 μέχρι 

και το 2004, όπου και υπάρχει μια πτώση τα επόμενα χρόνια μετά την υιοθέτηση του 

ενιαίου νομίσματος, κυρίως λόγω πληθωρισμού (Jovanovic, 2006: 337), και 

παραμένει σε σταθερά επίπεδα μέχρι το 2008. Από το 2008 και έπειτα, όταν έχει αρχίσει 

η οικονομική κρίση, η υποστήριξη άρχισε να αυξάνεται και πάλι και παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα μέχρι και σήμερα. Η τάση αυτή συνεχίζεται και για την περίοδο 2013-
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2015, με την υποστήριξη στο Ευρώ να αγγίζει το 69%  το 2015 (European Commission, 

2015).  

Συμπερασματικά, η Ελληνική κοινή γνώμη έχει χάσει μέρος του ενθουσιασμού της για 

την Ένωση και διαφωνεί για την πορεία που έχει ακολουθήσει έως τώρα, αλλά θέλει 

να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ. Αυτή η στάση χαρακτηρίζεται από τους 

Clemens et al (2014:253), ως «δεν σας αγαπάμε πλέον, αλλά δεν θέλουμε να σας 

αφήσουμε».  

Μπορεί αυτή η αλλαγή στην κοινή γνώμη να εξηγήσει τα εκλογικά αποτελέσματα του 

2015 και την ενίσχυση των Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων; 
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Εκλογές και Ευρωσκεπτικισμός 
 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, διεξήχθησαν στην Ελλάδα πρόωρες βουλευτικές εκλογές, 

μόλις 8 μήνες μετά την τελευταία εκλογική μάχη. Νωρίτερα, στις 20 Αυγούστου, η 

κυβέρνηση συνασπισμού Συ.Ριζ.Α και Ανεξαρτήτων Ελλήνων (εφεξής Αν.Ελ) είχε 

υποβάλει την παραίτησή της, μιας και μια μεγάλη μερίδα των βουλευτών του Συ.Ριζ.Α, 

είχε αποστασιοποιηθεί από την κυβερνητική πρακτική, εκφράζοντας την αντίθεση της 

για την ψήφιση τη νέας δανειακής σύμβασης και των μέτρων που προβλέπει. 

Συνεπώς, οι εκλογές διεξήχθησαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής 

Θάνου, ενώ νικητής  αναδείχθηκε ο Συ.Ριζ.Α και σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού 

με τους Αν.Ελ στις 23 Σεπτεμβρίου (βλέπε Πίνακα 1).  

 

Πίνακας 1:  

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών- Σεπτέμβρης 2015 

Κόμματα 
Βουλευτικές  

Έδρες 
Ποσοστά 

 Συ.Ριζ.Α 145 35,46 % 

Νέα Δημοκρατία 75 28,10% 

Χρυσή Αυγή 18 6,99% 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 17 6,28% 

ΚΚΕ 15 5,55% 

Το Ποτάμι 11 4,09% 

Ανεξάρτητοι Έλληνες 10 3,69% 

Ένωση Κεντρώων 9 3,34% 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών (2015) 

 

Για να βρεθεί αιτιολογική σχέση μεταξύ της αλλαγής της Ελληνικής κοινή γνώμη για 

την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και την άνοδο των Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων θα 

πρέπει να αναλυθούν οι θέσεις αυτών. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι οι 

διακαναλικές συνεντεύξεις των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (εφεξής 

ΔΕΘ) που εκλέχθηκαν στη Βουλή, και πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 7 -17 

Σεπτέμβρη, αλλά και οι πολιτικές  τους θέσεις, όπως παρουσιάζονται στις επίσημες 

ιστοσελίδες τους.  

Για να καθοριστούν τα Ευρωσκεπτικιστικά κόμματα, χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των 

Szczerbiak και Taggart (2003:6). Χωρίζουν το φαινόμενο σε δυο κατηγορίες: η πρώτη 

αφορά τον σκληρό Ευρωσκεπτικισμό και χαρακτηρίζει ένα κόμμα όταν τάσσεται κατά 

της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συμμετοχής στην Ένωση ως στάση αρχής, και 

συνεπώς, συναντάται σε κόμματα που επιθυμούν την απόσυρση της συμμετοχής της 

χώρας τους στην Ένωση ή οι πολιτικές που εκφράζουν είναι τόσο διαμετρικά 

αντίθετες, που θέτουν το κόμμα κατά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως αυτή 

εκφράζεται μέχρι σήμερα (Szczerbiak και Taggart, 2003:6). Από την άλλη, στον ήπιο 
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Ευρωσκεπτικισμό, το κόμμα δεν έχει αντιθέσεις αρχής με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

ή με τη συμμετοχή της χώρας στην Ένωση, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις για ορισμένες 

πολιτικές της ΕΕ (Szczerbiak και Taggart, 2003:6).  

Μιας και αυτή η θεωρητική έκφραση του φαινομένου έχει δεχτεί κριτικές, οι συγγραφείς 

διατυπώνουν επιφυλάξεις σχετικά με το τι δεν αποτελεί Ευρωσκεπτικισμό. Η πρώτη 

αφορά την κριτική που εκφράζεται από το κόμμα κατά της Ένωσης. Εάν ένα κόμμα 

επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατηγορεί ότι δεν έλαβε υπόψη της τα εθνικά 

συμφέροντα της χώρας, αυτή η κριτική δεν το κατατάσσει και αυτόματα στα 

Ευρωσκεπτικιστικά κόμματα. Αντίθετα, οι Szczerbiak και Taggart (2003:12) 

υποστηρίζουν ότι οποιοδήποτε κόμμα μπορεί να καταφύγει σε μια αντι-Ευρωπαϊκή 

ρητορική, είτε για να προστατεύσει κομματικά συμφέροντα, είτε για ψηφοθηρικούς 

λόγους. Παραδείγματος χάριν, το κόμμα υποχώρησε από τις θέσεις τους στις 

διαπραγματεύσεις ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετεί μια αντι-Ευρωπαϊκή 

ρητορική, για να εξηγήσει στο εσωτερικό τόσο του κόμματος, όσο και της χώρας, 

αυτή του την αποτυχία, ενώ γενικότερα μπορεί να μην απορρίπτει την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση στο σύνολό της. Έπειτα, η κριτική που ασκείται σε ορισμένους τομείς 

πολιτικής δεν εκφράζει απαραίτητα Ευρωσκεπτικισμό: η κριτική θα πρέπει να ασκείται 

σε τομείς υψίστης εθνικής σημασίας, όπως η νομισματική πολιτική (Szczerbiak και 

Taggart,2003:13). Έπειτα, η εναντίωση στην διεύρυνση της Ένωσης δεν αποτελεί 

Ευρωσκεπτικιστικό στοιχείο (Szczerbiak και Taggart,2003:15).Η κριτική σχετικά με την 

έλλειψη δημοκρατικότητας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απαραίτητα ως 

Ευρωσκεπτικισμός, γιατί η δημοκρατικότητα της Ένωσης μπορεί να εκφραστεί διττά: 

είτε να θεωρηθεί ότι η επανεθνικοποίηση πολιτικών θα συμβάλλει στη εδραίωση της 

δημοκρατίας, όποτε και υπάρχει το στοιχείο του Ευρωσκεπτικισμού, είτε ότι θα πρέπει 

να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στοιχείο που δεν αντιτίθεται στην ΕΕ 

(Szczerbiak και Taggart,2003:15). Συνοπτικά παρουσιάζονται οι θέσεις των κομμάτων 

σχετικά με την οικονομική Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το χαρακτηρισμό τους 

σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία.  
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Πίνακας 2:  

Θέσεις των Κομμάτων Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

 

Πηγή: Πίνακας της συγγραφέως με πληροφορίες από: Ανεξάρτητοι Έλληνες (2013α 

και β) , Αντιδιαπλοκή- Ένωση Κεντρώων (2014α και β), ΚΚΕ(2013) , ΠΑΣΟΚ (2015), 

ΣΥΡΙΖΑ (2015) , Το Ποτάμι (2015α και β), Χρυσή Αυγή (2015), 902.gr (2012), 

Anexartitoiellines (2012 και 2015), Bill Kounetakis (2015α και β), Enikos.gr - Videos 

(2015), Imetaxas 2015 (2015), Xryshayghcom (2012), Καθαρή Δύναμη (2015) και Νέα 

Δημοκρατία (2015). 

 

Πάραυτα, επειδή η έννοια του σκληρού και ήπιου Ευρωσκεπτικισμού είναι πολύ ευρεία, 

κρίνεται σκόπιμο  γίνει χρήση μιας καινούργιας θεωρίας, η οποία είναι πιο στοχευμένη 

και αποτελεί μια προσπάθεια συγκερασμού όλων των θεωριών που έχουν διατυπωθεί 

μέχρι σήμερα, αλλά και προσφέρει καλύτερη κατανόηση για τα κόμματα που 

εκφράζουν αυτή την ιδέα. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε κυρίως για την 

κατηγοριοποίηση των δεξιών Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, αλλά, όπως θα δείξει η 

ανάλυση, μπορεί να εφαρμοστεί και για Αριστερά κόμματα.  

Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τα κόμματα, τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

Ευρωσκεπτικιστικά σύμφωνα με τους Szczerbiak και Taggart (2003). 

Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από την Δρ. Βασιλοπούλου και  παρουσιάζει τρεις 

εκφάνσεις του Ευρωσκεπτικισμού: ο απορριπτικός Ευρωσκεπτικισμός (rejecting 

Euroscepticism), ο Ευρωσκεπτικισμός υπό όρους (conditional Euroscepticism) και ο 

συμβιβαστικός Ευρωσκεπτικισμός (compromising Euroscepticism) (Vasilopoulou, 

2011:229). Η κατηγοριοποίηση γίνεται με την εξέταση τεσσάρων παραγόντων: του 

πολιτισμικού ορισμού της Ευρώπης, της αρχής της συνεργασίας σε 

Κόμμα 
Παραμονή 

στην ΕΕ 

Παραμονή 

στο Ευρώ 

Συμφωνία με 

σημαντικές 

πολιτικές της 

ΕΕ 

Χαρακτηρισμός ως 

Ευρωσκεπτικιστικά 

( Szczerbiak και 

Taggart, 2003) 

Συ.Ριζ.Α   - 
Ήπιος 

Ευρωσκεπτικισμός 

Νέα Δημοκρατία    Όχι 

Χρυσή Αυγή - - - 
Σκληρός 

Ευρωσκεπτικισμός 

ΠΑ.ΣΟ.Κ    Όχι 

ΚΚΕ - - - 
Σκληρός 

Ευρωσκεπτικισμός 

Το Ποτάμι    Όχι 

Ανεξάρτητοι 

Έλληνες 
  - 

Ήπιος 

Ευρωσκεπτικισμός 

Ένωση Κεντρώων    Όχι 
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Ευρωπαϊκό/πολυμερές επίπεδο, της τρέχουσας πολιτικής πρακτικής της Ένωσης και 

του πολιτικού της μέλλον(Vasilopoulou, 2011:229). 

Ως πολιτισμικός ορισμός της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ορίζεται η κοινή ταυτότητα 

των Ευρωπαίων πολιτών, το αίσθημα κοινών πολιτισμών, θρησκευτικών και 

ιστορικών δεσμών (Vasilopoulou, 2011:229). Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν 

διαιρετικό παράγοντα, μάλλον το αντίθετο, είναι αυτά που ξεχωρίζουν τους πολίτες 

της Ένωσης από τους άλλους πολίτες του κόσμου. Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται 

στην αρχή της συνεργασίας, στην επιθυμία και την ετοιμότητα του κάθε κόμματος να 

συνεργαστεί με τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους του σε ένα πολυμερές επίπεδο 

(Vasilopoulou, 2011:229). Το τρίτο στοιχείο αναφέρεται  στην πρακτική που ακολουθεί 

η Ένωση, δηλαδή, το σύνολο της νομοθεσίας, τα όργανα, το θεσμικό πλαίσιο, τις 

πολιτικές και τον τρόπο λήψης αποφάσεων (Vasilopoulou, 2011:231). Το τελευταίο 

στοιχείο αναφέρεται στην ισχυρή επιθυμία του κόμματος να προωθήσει τη 

συνεργασία εντός του πολιτικού πλαισίου της Ένωσης, με κύριο στόχο τη δημιουργία 

μιας πιο ενοποιημένης Ευρώπης (Vasilopoulou, 2011:231). 

Συνεπώς, ο απορριπτικός Ευρωσκεπτικισμός υιοθετείται από ένα κόμμα, όταν εκείνο 

δέχεται τα κοινά χαρακτηριστικά του πολιτισμού, της ιστορίας και της θρησκείας, αλλά 

αντιτάσσεται στα άλλα τρία στοιχεία της Ολοκλήρωσης (Vasilopoulou, 2011:232). 

Βασικές θέσεις του κόμματος είναι ότι το κράτος θα πρέπει να διαχειρίζεται όλες τις 

πολιτικές αποκλειστικά και η αποδέσμευση από την Ένωση κρίνεται αναγκαία.  

Υπάρχει έντονο το στοιχείο του αντι-διεθνισμού και του εθνικού αυτοπροσδιορισμού, 

ενώ αμφισβητείται και η νομιμότητα της Ένωσης (Vasilopoulou, 2011:232). Στην 

περίπτωση του Ευρωσκεπτικισμού υπό όρους, το κόμμα δέχεται την κοινή πολιτισμική 

κληρονομία και την αρχή της συνεργασίας. Αλλά, είναι ιδιαίτερα εχθρικό στις 

τρέχουσες πολιτικές της Ένωσης και στη μελλοντική μεγαλύτερη ενοποίησή της, γιατί 

περιορίζεται υπερβολικά η εθνική κυριαρχία (Vasilopoulou, 2011:232). Το κόμμα 

επιθυμεί την επαναεθνικοποίηση πολιτικών, αλλά και η δομή που επιθυμεί για την 

Ένωση είναι εκείνη της συνομοσπονδίας, την ανοικοδόμηση σχέσεων βάσει της 

διακυβερνητικής συνεργασίας, χωρίς την παρουσία ή την περιορισμένη εξουσία των 

υπερεθνικών θεσμών (Vasilopoulou, 2011:233). Τέλος, όταν ένα κόμμα χαρακτηρίζεται 

ως συμβιβαστικό Ευρωσκεπτικιστικό, τότε αποδέχεται τον κοινό Ευρωπαϊκό πολιτισμό, 

υποστηρίζει την αρχή της συνεργασίας, αλλά και την τωρινή πρακτική της 

ενοποίησης, αφού της έχει ασκήσει σκληρή κριτική, αλλά τάσσεται κατά της 

μελλοντικής εξέλιξης της ΕΕ. Αποδέχεται και ότι ένας βαθμός ενοποίησης είναι 

απαραίτητος για την καλή λειτουργία της Ένωσης, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα 

(Vasilopoulou, 2011:233). Φυσικά, η συμμετοχή στους θεσμούς είναι το κλειδί για 

αλλαγές και επαναδιαπραγματεύσεις για την αναμόρφωση των πολιτικών και της 

Ένωσης, για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων (Vasilopoulou, 2011:233). 

Παρόλα αυτά, η περαιτέρω ενοποίηση δεν είναι επιθυμητή, γιατί αυτό θα ενίσχυε τις 

ομοσπονδιακές δομές (Vasilopoulou, 2011:233). 

Πως εφαρμόζεται αυτή η θεωρία στα ελληνικά Ευρωσκεπτικιστικά κόμματα;  

Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (εφεξής ΚΚΕ): Ο κ. Κουτσούμπας δεν κάνει λόγο για 

την πολιτισμική κληρονομία της Ευρώπης, φαίνεται να την αποδέχεται, αλλά υπό 
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διαφορετικούς όρους. Η Ένωση αποτελεί μέρος του καπιταλιστικού συστήματος, το 

οποίο καταπιέζει όλους τους εργαζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης φέρνοντας 

τα παραδείγματα της Δανίας και του ΗΒ , αλλά και στο διεθνές επίπεδο, συνεπώς και 

πρέπει να ανοικοδομηθεί με τη σοσιαλιστική λογική (902.gr, 2015). Αναφορικά με την 

αρχή της συνεργασίας, το κόμμα τάσσεται  υπέρ της πάγιας θέσης για αποδέσμευση 

από την ΕΕ και τη Ευρωζώνη (KKE, 2013), ενώ αντιτάσσεται και στην τωρινή διαχείριση 

της ΕΕ, μιας και υποστηρίζει ότι οι βέλτιστες πρακτικές της Ένωσης, οι οποίες 

προβλέπονται από το μνημόνιο προς εφαρμογή, ντύνονται με τον μανδύα του 

εκσυγχρονισμού και του πολιτισμού, ενώ πραγματικά σκοπεύουν στην περαιτέρω 

αποδόμηση των εργατικών δικαιωμάτων (902.gr, 2015). Επιπλέον, το ΚΚΕ τάσσεται 

κατά της Πολιτικής Συνοχής, όπως αυτή εφαρμόστηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται 

από την ΕΕ, με την ενίσχυση της καινοτομίας, με το επιχείρημα ότι οι χρηματικές 

ενισχύσεις ουδέποτε ωφέλησαν το λαό, αλλά εξυπηρετούσαν το καπιταλιστικό κέρδος 

(902.gr, 2015). Προφανώς, το ΚΚΕ δεν βλέπει καν την Ελλάδα εντός της Ένωσης, πόσο 

μάλλον, την μελλοντική της εξέλιξη. Συνεπώς, το ΚΚΕ χαρακτηρίζεται από απορριπτικό 

Ευρωσκεπτικισμό. 

Χρυσή Αυγή (εφεξής ΧΑ): Η ΧΑ παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ρητορική για τη θέση της 

Ελλάδας στην κοινή πολιτισμική κληρονομία. Στο παρελθόν, ο κ. Μιχαλολιάκος 

αποδέχεται το κοινό πολιτισμικό, ιστορικό και θρησκευτικό παρελθόν της Ευρώπης, 

παρόλα αυτά τονίζει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και ότι η Ευρώπη ανήκει στην 

Ελλάδα και έχει λόγο ύπαρξης εξαιτίας της Ελλάδας, όχι το αντίθετο (Χryshayghcom, 

2012). Αναφορικά με την αρχή της συνεργασίας, η ΧΑ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα 

πρέπει να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τη Ρωσία, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί στο 

έπακρο την αγορά της (imetaxas, 2015). Φυσικά, μια τέτοια κίνηση έρχεται σε 

αντίθεση τόσο με την πολιτική επιβολής οικονομικών κυρώσεων και εμπάργκο 

οπλισμού και άλλων ειδών προς τη Ρωσία ως μέσο πίεσης για τις εξελίξεις στην 

Ουκρανία (European Union Newsroom, 2015), αλλά και σε μια καίρια πολιτική της 

Ένωσης, την κοινή εμπορική πολιτική. Ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης, η ΕΟΚ 

αποτέλεσε και αποτελεί μια τελωνιακή ένωση, με κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, το 

οποίο εφαρμόζεται από όλα τα Κράτη-Μέλη. Συνεπώς, καμία χώρα δεν έχει το 

δικαίωμα να συνάπτει εμπορικές σχέσεις με τρίτες εκτός ΕΕ χώρες, δηλαδή να 

προβαίνει σε μονομερή αναστολή ή τροποποίηση του κοινού δασμολογίου, μιας και 

αυτή η πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Μια τέτοια κίνηση θα 

ήταν δυνατή εάν η Ελλάδα αποχωρούσε από την ΕΕ.  

Επιπρόσθετα, η ΧΑ διαφωνεί τόσο με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, μιας 

και αυτή η πολιτική κατέστρεψε το πρωτογενή τομέα της χώρας και η δραχμή ως 

εθνικό νόμισμα ισοδυναμεί με εθνική ανεξαρτησία, αλλά και οραματίζεται την Ελλάδα 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χρυσή Αυγή, 2015). Όσον αφορά το μέλλον της 

Ένωσης, η Χρυσή Αυγή δεν παρουσιάζει θέσεις για την εξέλιξη της Ένωσης. Παρά 

αυτά, με γνώμονα τις εθνικιστικές θέσεις και την κυρίαρχη θέση της ότι μόνο το έθνος-

κράτος μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία στον ελληνικό λαό και ότι η Ελλάδα θα 

πρέπει να πετύχει αυτάρκεια στα βασικά είδη διαβίωσης (τρόφιμα, καύσιμα και όπλα, 

όπως ορίζονται από το κόμμα) (Χρυσή Αυγή, 2015 και imetaxas, 2015), το 

συμπέρασμα είναι ένα: δεν επιθυμεί την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 
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Ολοκλήρωσης, αλλά ούτε και τη θέση της χώρας εντός του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Συνεπώς, η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζεται από απορριπτικό 

Ευρωσκεπτικισμός. 

Ανεξάρτητοι Έλληνες: Οι Αν.Ελ δεν κάνουν λόγο για την κοινή πολιτισμική κληρονομία 

των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Καμμένος υποστηρίζει την αρχή της συνεργασίας σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και το κόμμα του συμμετείχε  στις διαβουλεύσεις για την 

υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, και τόνισε ότι η αλλαγή οικονομικής πολιτικής στην 

Ελλάδα θα επέλθει μόνο μέσα από τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και 

δανειστές (Anexartitoiellines, 2015). Οι Αν.Ελ,  τάσσονται υπέρ της συνεργασίας των 

κρατών στον νομισματικό τομέα, μιας και δεν επιθυμούν την έξοδο της Ελλάδας από 

την Ευρωζώνη (Anexartitoiellines, 2015). Τέλος, επικροτείται η αξιοποίηση των 

κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ), αλλά και των οικονομικών εργαλείων της 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής ΕΚΤ), όπως την παροχή χαμηλότοκων δανείων 

(Ανεξάρτητοι Έλληνες, 2013α: 2 και Ανεξάρτητοι Έλληνες, 2013β: 3).  

Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις του κ. Καμένου αντιφάσκουν με τις πολιτικές θέσεις του 

κόμματος, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του. Μια από τις προτάσεις των 

Αν.Ελ για την οικονομική ανάπτυξη είναι η κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος  

(εφεξής ΤτΕ)(Ανεξάρτητοι Έλληνες, 2013α:1).  Ο κ. Καμένος είχε εξηγήσει το 2012 ότι σε 

περίπτωση που τεθεί θέμα αποπομπής της Ελλάδας από την ΕΚΤ, ο εκπρόσωπος της 

Ελλάδας, δηλαδή, ο Διοικητής της ΤτΕ, να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα της 

αρνησικυρίας και να κρατήσει την Ελλάδα εντός του Ευρωσυστήματος. Ουσιαστικά, 

ο κ. Καμένος υποστηρίζει ότι, εφόσον θα έχει κρατικοποιηθεί η ΤτΕ, ο Διοικητής της θα 

έχει τη δυνατότητα να δρα βάσει των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και όχι βάσει 

των συμφερόντων άλλων τραπεζιτών ή της ατζέντας της ΕΚΤ, μιας και θα ελέγχεται 

εξολοκλήρου και άμεσα από το ελληνικό κράτος. (Anexartitoiellines, 2012). Μια τέτοια 

κίνηση, όμως, παραβιάζει τόσο το Άρθρο 108 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (European Union, 1992:17) και το Άρθρο 7 καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European 

Central Bank, 2006:19), δηλαδή, την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών.  Μια 

ακόμα αντίθεση που προβάλλουν οι Αν.Ελ  κατά της τωρινής πρακτικής της Ένωσης, 

αλλά και κατά της περαιτέρω ενοποίησής στον οικονομικό τομέα, εντοπίζεται και στην 

Κοινή Εμπορική Πολιτική. Όπως και στη περίπτωση της ΧΑ, οι ΑΝ.ΕΛ, υποστηρίζουν 

την ενίσχυση εμπορικών συναλλαγών με νέες αγορές (Ανεξάρτητοι Έλληνες, 2013β:4). 

Αλλά, όπως έχει προαναφερθεί, μια τέτοια κίνηση δεν δύναται να γίνει μονομερώς.  

Συνεπώς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες χαρακτηρίζονται από Ευρωσκεπτικισμό υπό όρους. 

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Ο Συ.Ριζ.Α δεν κάνει λόγο για την κοινή 

κληρονομία των κρατών-μελών της Ένωσης, η οποία θεωρείται κάτι δεδομένο. Όσον 

αφορά την αρχή της συνεργασίας, το κόμμα στηρίζει την παραμονή της Ελλάδας 

στην Ένωση και τονίζει ότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή και συνεργασία με τους 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη σκληρή διαπραγμάτευση θα καταφέρει η Ελλάδα να 

ξεφύγει από την κρίση (enikos.gr – Videos, 2015).  Όσον αφορά την τωρινή πρακτική 

της ΕΕ, ο Συ.Ριζ.Α τάσσεται υπέρ της παραμονής στο Ευρώ, τονίζοντας ότι ο δρόμος 

της δραχμής δεν είναι ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση (enikos.gr – Videos, 
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2015). Υποστηρίζει τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ και των πόρων της 

Πολιτικής Συνοχής (enikos.gr – Videos, 2015). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και οι 

προτάσεις του Συ.Ριζ.Α για εμπορικές συνεργασίες με τη Ρωσία έρχονται σε αντίθεση 

με την Κοινή Εμπορική Πολιτική της Ένωσης, όπως στη περίπτωση της ΧΑ και των 

Αν.Ελ.  

Επιπλέον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ένωση θα πρέπει να γίνει με διαφορετικούς 

όρους, και όχι μέσα από την πολιτική της λιτότητας, των μνημονίων και της τυφλής 

υπακοής στις απαιτήσεις των δανειστών και εταιρών (ΣΥΡΙΖΑ, 2015). Συνεπώς, δύο 

συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τις θέσεις του κόμματος: αρχικά, ότι ο 

Συνασπισμός υποστηρίζει την συμμετοχή της χώρας στους θεσμούς της Ένωσης, με 

σκοπό να επαναδιαπραγματευθεί και να αλλάξει την πολιτική της ΕΕ προς όφελος των 

ελληνικών συμφερόντων. Δεύτερον, ότι ο Συ.Ριζ.Α  θέλει την μελλοντική διαμόρφωση 

της Ευρώπης σε διαφορετικές βάσεις, για μια πιο φιλολαϊκή, αριστερή πορεία, με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή, σε μια διαφορετική νοοτροπία και 

πολιτική από εκείνη που ακολουθείται σήμερα (ΣΥΡΙΖΑ, 2015). Αυτό το στοιχείο, 

σύμφωνα με τη Vassilopoulou (2011:231), υποδηλώνει Ευρωσκεπτικιστικές τάσεις, μιας 

και το κόμμα διαφωνεί με την επικρατούσα τάση και πορεία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, όπως αυτή εξελίσσεται αυτή την περίοδο.  Συνεπώς, ο Συ.Ριζ.Α 

χαρακτηρίζεται από συμβιβαστικό Ευρωσκεπτικισμό. 
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Πίνακας 3:  

Χαρακτηρισμός των ελληνικών Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σύμφωνα με τη 

θεωρία της Vasilopoulou (2011) 

Κόμματα 

Πολιτισμικός 

ορισμός της 

Ευρώπης 

Η αρχή της 

συνεργασίας 

σε Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο 

Οι τωρινές 

πολιτικές 

πρακτικές 

των της 

Ένωσης 

Το μέλλον 

της 

Ένωσης 

Κατηγ/ση 

ΚΚΕ  - - - 

Απορριπτικό

ς 

Ευρωσκεπτικισμ

ός 

Χρυσή 

Αυγή 
 - - - 

Απορριπτικό

ς 

Ευρωσκεπτικισμ

ός 

Ανεξάρτη

τοι Έλληνες 
  - - 

Ευρωσκεπτικ

ισμός υπό 

όρους 

ΣΥΡΙΖΑ    - 

Συμβιβαστικ

ός 

Ευρωσκεπτικισμ

ός 

Πηγή: Πίνακας της συγγραφέως με πληροφορίες από: Ανεξάρτητοι Έλληνες (2013α 

και β) , ΚΚΕ(2013) , ΣΥΡΙΖΑ (2015) Χρυσή Αυγή (2015), 902.gr (2012), Anexartitoiellines 

(2012 και 2015), Enikos.gr – Videos (2015), Imetaxas 2015 (2015), Xryshayghcom (2012) 

και Καθαρή Δύναμη (2015).  

 

Πως, όμως συνδέονται τα αποτελέσματα αυτά με την ελληνική κοινή γνώμη για την 

Ευρώπη; Η έρευνα οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: 

Εάν και υπάρχουν μεγάλες ιδεολογικές και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των ανωτέρω 

κομμάτων, το κοινό τους σημείο είναι ότι πρεσβεύουν την αλλαγή. Φυσικά, για κάθε 

κόμμα η αλλαγή μετουσιώνεται διαφορετικά. Για τον Συ.Ριζ.Α, το πολιτικό κλίμα στην 

Ένωση μπορεί να αλλάξει μόνο με την ριζοσπαστική αλλαγή κατεύθυνσης και 

πολιτικών, με τη δύναμη της αριστερής ιδεολογίας. Για τους Αν.Ελ, η ΕΕ και η 

Ευρωζώνη αποτελούν βασικούς θεσμούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα, αλλά η 

αλλαγή θα έρθει μόνο με την ενίσχυση του έθνους-κράτους. Αντίθετα, το ΚΚΕ 

υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος να καταφέρει η Ελλάδα να ορθοποδήσει είναι η 

έξοδος από την καπιταλιστική ΕΕ, ενώ η ΧΑ πρεσβεύει τον εθνικισμό, την επιστροφή 

στο σκληρό έθνος-κράτος και πρωτοκαθεδρία της Ελλάδας εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωση. Αυτή ακριβώς η αλλαγή είναι που εκφράζει και την Ελληνική κοινή γνώμη 

σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο: μπορεί να έχει χάσει την υπέρμετρη εμπιστοσύνη και 

τον ενθουσιασμό της για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, αλλά σίγουρα επιθυμεί να 

παραμείνει στην Ευρωπαική Ένωση και στην Ευρωζώνη, μια υπόθεση που 

υποστηρίζεται όχι μόνο από τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου (όπως 
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παρουσιάστηκαν παραπάνω), αλλά και από την ανάδειξη του Συ.Ριζ.Α στην εξουσία. 

Το κόμμα είχε δεσμευτεί για την παραμονή της χώρας, όχι μόνο στην Ευρωζώνη, αλλά 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δια στόματος του Προέδρου και τωρινού 

πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.  

Συνεπώς, η Ελληνική κοινή γνώμη δεν επιθυμεί την αποδέσμευσή της από το 

Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά την αλλαγή πολιτικών και τρόπου διαχείρισης της 

κρίσης από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άλλωστε, η αιτιώδης σχέση μεταξύ της 

εμπιστοσύνης που δείχνουν οι Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στην αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης αποδεικνύεται από την έρευνα του Zalc 

(2013:11). Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 6, και στην περίπτωση της Ελλάδας, 

υπάρχει έντονο το συναίσθημα της δυσαρέσκειας σχετικά με τις πολιτικές που 

ακολούθησε η Ένωση για την καταπολέμηση της κρίσης, στοιχείο το οποίο συνδέεται 

με την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς σε όλες τις χώρες του Νότου, όπου και η 

κρίση ήταν πιο έντονη.  

Γράφημα 6:  

Συσχέτιση της εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

αποτελεσματικής αντίδρασης της στην κρίση 

 

Πηγή: Zalc, (2013:11). 

 

Επίσης, η ψήφος των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές του 2015 μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως αντίδραση στη διαχείριση της κρίσης, σε πρώτο βαθμό από τα 

Ελληνικά κόμματα, και σε δεύτερο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά 

το εθνικό κομματικό πλαίσιο, οι Έλληνες πολίτες τιμώρησαν τα παραδοσιακά ελληνικά 

κόμματα (Νέα Δημοκρατία, Πα.Σο.Κ), όχι μόνο για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την 

κρίση, αλλά και γιατί τάχθηκαν και εφάρμοσαν πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν 

από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Συνεπώς, μέσω της ψήφου τους, εξέφρασαν αυτή 

ακριβώς την αντίδραση, με την ανάδειξη καινούργιων δυνάμεων στη Βουλή και τον 
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παραγκωνισμό των προηγουμένων κομμάτων εξουσίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

του Πα.Σο.Κ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. 

Όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντίδραση αυτή 

εκφράζεται σε δύο επίπεδα2: Το πρώτο άμεσο επίπεδο αφορά τη δραματική μείωση τα 

υποστήριξης της Ελληνικής κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα: η εικόνα 

της δέχτηκε τρομερό πλήγμα σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, η οποία ήταν 

παραδοσιακά ένθερμος υποστηρικτής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέθηκε με 

προγράμματα προσαρμογής που επιβλήθηκαν από κοινού με το ΔΝΤ και ως εκ 

τούτου, οι Έλληνες πολίτες ένιωσαν (και εξακολουθούν να αισθάνονται) ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση τους τιμωρεί για τις οικονομικές ατασθαλίες που οδήγησαν στην 

κρίση (Clements et al., 2014:249). Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο Έλληνας 

πολίτης εκφράζει τη δυσαρέσκεια του ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του τρόπου 

διαχείρισης της κρίσης από αυτή μέσω του Ευρωβαρομέτρου, μιας και 

συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν πλέον να επηρεάσουν τις κυβερνητικές πολιτικές 

με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως, με εκλογές ή απεργίες, μιας και οι πολιτικές 

αποφασίζονται σε υπερεθνικό επίπεδο και δεσμεύουν οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν 

αναδειχθεί (Clements et al., 2014:249). Επιπλέον, η νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αμφισβητήθηκε, μιας και δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ευημερία και την 

ανάπτυξη στους κατοίκους της (Clements et al., 2014:249). Αυτό το πρόβλημα είναι 

και εκείνο που μπορεί να εξηγήσει την ανάδειξη τόσο αντιδραστικών μορφωμάτων 

στη Βουλή, όπως η ΧΑ. 

Το δεύτερο επίπεδο αντίδρασης είναι περισσότερο έμμεσο: με το να «τιμωρηθούν» τα 

παλαιότερα παραδοσιακά κόμματα, οι Έλληνες πολίτες «τιμωρούν» και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας δυνάμεις στη Βουλή, οι οποίες αντιτίθενται στην 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είτε στο σύνολό του, είτε εν 

μέρει. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πλέον έχουν αναδειχθεί πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, οι 

οποίες είτε αρνούνται να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΧΑ, ΚΚΕ), είτε 

καθιστούν τη συνεργασία με αυτή πολύ δύσκολη. Τα πρόσφατα παραδείγματα της 

δυσκολίας ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. 

ευρώ τον Μάιο του 2016, αλλά και η αμφισβήτηση από την Ελληνική κυβέρνηση των 

στοιχείων της Eurostat για το ύψος του ελλείμματος για το έτος 2009 (Βαρβιτσιώτη, 

2016), αποτελούν δείγματα της ακανθώδους συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής 

κυβέρνησης και Ευρωπαϊκών θεσμών. 

Ένα ακόμα συμπέρασμα που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι ότι η Ελληνική κοινή 

γνώμη (έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Ευρωβαρομέτρου) δείχνει να αντανακλάται και στις θέσεις των κομμάτων που 

αναδείχθηκαν στις εθνικές εκλογές του 2015. Το κύριο κοινό χαρακτηριστικό είναι η 

                                                           
2 Θα μπορούσε να υποστηριχθεί και το αντίθετο επιχείρημα: δηλαδή επειδή πλέον μεγάλο μέρος των κυβερνητικών 

πολιτικών υποδεικνύεται και καθορίζεται άμεσα και έμμεσα από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω των υπογεγραμμένων 

μνημονίων, τα αρνητικά στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την αγανάκτηση με την Ευρωπαϊκή 

διαχείριση της κρίσης, αλλά και με την αντίστοιχη από τα Ελληνικά κόμματα, τα οποία υπέγραψαν τα σχετικά μνημόνια και 

εφάρμοσαν αυτές τις Ευρωπαϊκές πολιτικές. Άλλωστε, φαίνεται να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της μείωσης της 

εμπιστοσύνης στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς με την αντίστοιχη στους εθνικούς θεσμούς. Οι  Clements et al. (2014:262) 

υποστηρίζουν βάσει τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου ότι η δυσπιστία τους εθνικούς θεσμούς (κοινοβούλιο, κυβέρνηση) 

σχετίζεται με την δυσπιστία στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και το αντίστροφο.  
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αντίφαση: από τη μία, οι Έλληνες πολίτες δείχνουν απογοητευμένοι από την εικόνα 

της ΕΕ, αποδοκιμάζουν τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ 

φαίνεται να μην την εμπιστεύονται πλέον με τη θέρμη των προηγούμενων ετών. 

Παράλληλα, όμως, επιθυμούν να παραμείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εντός της ζώνης του Ευρώ. Είναι θεαματικό το πόσο κοντά είναι αυτή η αντιφατική 

στάση της Ελληνικής κοινής γνώμης με τις θέσεις των κομμάτων που αποτελούν τη 

σημερινή κυβέρνηση: επιθυμούν την παραμονή τους στην Ένωση, αλλά όχι στο 

Ευρώ, διατυπώνουν υποθέσεις για μεγαλύτερη διακυβερνητική συνεργασία, χωρίς να 

θυσιάζουν την ενοποιητική διαδικασία στη νομισματική πολιτική. Μάλιστα, στον 

Πίνακα 4 συνοψίζονται  και συγκρίνονται οι πολιτικές θέσεις μεταξύ Σύ.Ριζ.Α και Αν.Ελ, 

όπως παρουσιάστηκαν στο δεύτερο μέρος της έρευνας και αποκαλύπτεται ότι τα δύο 

κόμματα, όχι μόνο αντανακλούν την αντιφατική τάση της Ελληνικής κοινής γνώμης, 

αλλά και εκφράζουν τις ίδιες απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πίνακας 4:  

Σύγκριση Πολιτικών Θέσεων για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Συ.Ριζ.Α και Αν.Ελ 

 Συ.Ριζ.Α Αν.Ελ 

Συνεργασία σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Έξοδος από κρίση 

μέσω συνεργασίας με τους 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς 

Αλλαγή πολιτικής κατάστασης 

μέσω συνεργασίας με 

Ευρωπαίους εταίρους και 

δανειστές 

Νομισματική και 

Οικονομική Πολιτική 

Παραμονή στην 

Ευρωζώνη 

Παραμονή σε Ευρωζώνη και 

χρήση εργαλείων Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας 

Κοινή Εμπορική 

Πολιτική 

Εμπορικές συνεργασίες 

με Ρωσία 

Ενίσχυση εμπορικών 

συναλλαγών με νέες αγορές 

(Ρωσία) 

Πολιτική Συνοχής Υπέρ Υπέρ 

Παραμονή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ναι Ναι 

Πηγή: Πίνακας της συγγραφέως με πληροφορίες από: Ανεξάρτητοι Έλληνες (2013α 

και β) , Anexartitoiellines (2012 και 2015), ΣΥΡΙΖΑ (2015) και Enikos.gr - Videos (2015). 

 

Ο Πίνακας 4 δίνει την αφορμή για την διατύπωση ενός ακόμα συμπεράσματος: οι 

ομοιότητες που παρουσιάζουν οι πολιτικές θέσεις των Συ.Ριζ.Α και Αν.Ελ σχετικά με 

την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της αποτελεί και 

έναν από τους λόγους που οδήγησαν τα δύο αυτά κόμματα στο σχηματισμό 

κυβέρνησης, αν και θεωρητικά ανήκουν σε δύο διαφορετικά ιδεολογικά στρατόπεδα3.  

Συνοψίζοντας, η υπόθεση εργασίας σχετικά με το ερώτημα εάν η αλλαγή της 

Ελληνικής κοινής γνώμης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση επηρέασε τη ψήφο των 

                                                           
3  Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Economist, αλλά και οι Financial Times έχουν χαρακτηρίσει τον Συ.Ριζ.Α ως 

«ριζοσπαστικό κόμμα» (The Economist, 2016: 19) και «ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα» (Hope, 2015:3) αντίστοιχα. Από την 

άλλη, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αποτελούν κόμμα της Δεξιάς (Magone et al., 2016:8).  
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Ελλήνων πολιτών τις βουλευτικές εκλογές του 2015, έτσι ώστε να αναδειχθούν 

Ευρωσκεπτικιστικά κόμματα επιβεβαιώνεται μιας και: 

1. Παρά τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων, όλα 

εξέφρασαν προτάσεις που οδηγούν σε αλλαγές του τωρινού συστήματος 

διοίκησης και διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλαγή αυτή εκφράζεται 

σε διαφορετικούς βαθμούς: για τα κόμματα της ΧΑ και ΚΚΕ, η λύση βρίσκεται 

στη πλήρη απεξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για τα κόμματα των 

Συ.Ριζ.Α και Αν.Ελ, η λύση έγκειται στη τροποποίηση ορισμένων κανόνων και 

πρακτικών του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική κοινή 

γνώμη φαίνεται να ακολουθεί τις θέσεις των δύο τελευταίων κομμάτων, μιας 

και τάσσεται υπέρ της παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, 

αλλά και εκφράζει και μεγάλη δυσαρέσκεια για τη αντιμετώπιση και διαχείριση 

της κρίσης, όπως αυτή εκφράζεται από την μείωση των δεικτών σχετικά με την 

εμπιστοσύνη, την εικόνα και τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

εμφανίζονται στο Ευρωβαρόμετρο. Ουσιαστικά, η Ελληνική κοινή γνώμη 

επιθυμεί αλλαγές στο τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης της τωρινής 

κατάστασης στην Ελλάδα. 

2. Τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου μπορούν να ειδωθούν και ως ένα 

μέσο έκφρασης της αντίδρασης των Ελλήνων πολιτών για τις Ευρωπαϊκές 

πολιτικές αντιμετώπισης της Ελληνικής κρίσης. Οι αρνητικές τάσεις του 

Ευρωβαρομέτρου αντανακλώνται σε μεγάλο βαθμό στη ψήφο των πολιτών 

στις εκλογές του 2015. Με την ανάδειξη Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στη 

Βουλή, οι πολίτες όχι μόνο τιμώρησαν τα κόμματα που κυβερνούσαν και 

συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και 

έμμεσα εκφράζεται η αντίδραση στην ιδία την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

πολιτικές που εφάρμοσε στην Ελλάδα. Απόδειξη αυτής της θέσης είναι και ο 

σχηματισμός κυβέρνησης μεταξύ δύο Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, 

καθιστώντας την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ελλάδας λιγότερο εύκολη. 

3. Τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου εκφράζουν μια πολύ αντιφατική 

εικόνα για τις επιθυμίες και τα πιστεύω της Ελληνικής κοινής γνώμης για την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της: η 

εμπιστοσύνη έχει χαθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την ακτινοβολία της, 

αλλά κρίνεται απαραίτητη η παραμονή της χώρας σε αυτή και (ως 

συνεπακόλουθο) στην Ευρωζώνη. Την ίδια ακριβώς εικόνα παρουσιάζουν και 

τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και ιδιαίτερα τα κόμματα της 

συγκυβέρνησης (Συ.Ριζ.Α και Αν.Ελ), τα οποία από την μια υποστηρίζουν την 

παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ, αλλά από την άλλη 

επιθυμούν την ανατροπή μέρους του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.  

 

Φυσικά, θα πρέπει να σημειωθεί η επιφύλαξη ότι οι εκλογές του 2015 ήταν εθνικές 

εκλογές, συνεπώς, και η επιλογή των κομμάτων δεν έχει ξεκάθαρα με γνώμονα τις 

απόψεις τους για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά μάλλον, με άλλα κριτήρια, όπως 

οι μνημονικές συμβάσεις και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική, οικονομική και 
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πολιτική ζωή της χώρας. Κρίνεται, λοιπόν, χρήσιμο να γίνει εκ νέου η ίδια έρευνα, αλλά 

αυτή τη φορά να εξεταστούν τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών, όχι μόνο των 

πρόσφατων του 2014, αλλά διαχρονικά από τα χρόνια πριν την κρίση (όπως έγινε και 

σε αυτή την έρευνα, δηλαδή από το 2003) έως και σήμερα. 
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Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα άλλαξε αισθητά μετά το ξεκίνημα της 

κρίσης το 2009. Όλοι τα ερωτήματα που εξετάστηκαν σχετικά με την εικόνα, την 

εμπιστοσύνη και την ωφέλεια της χώρας εντός της Ένωσης παρουσιάζουν μια πτώση 

και μια κριτική προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με αποτέλεσμα, η 

τελευταία να χάσει ένα από τους παραδοσιακά ένθερμους υποστηρικτές της. Αυτό, 

όμως, το γεγονός δεν σημαίνει και ότι οι ‘Έλληνες πολίτες απορρίπτουν στο σύνολό 

της την ΕΕ, μιας και πάλι σε όλα τα ερωτήματα, ο μέσος όρος της Ελλάδας συνεχίζει 

να είναι υψηλότερος από εκείνον του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού, ενώ η υποστήριξη στο 

κοινό νόμισμα όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πολύ μετά το 2008 και συνεχίζει 

να παραμένει υψηλός. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η κοινή γνώμη στην 

Ελλάδα δεν έχει συνδέσει την συμμετοχή της χώρας στην Ένωση με το Ευρώ. 

Ό,τι αφορά τα Ευρωσκεπτικιστικά κόμματα, με τη θεωρία των Szczerbiak και Taggart 

(2003), ΚΚΕ και ΧΑ θεωρούνται σκληρά Ευρωσκεπτικιστικά, ενώ Συ.Ριζ.Α και Αν.Ελ 

χαρακτηρίζονται από ήπιο Ευρωσκεπτικισμό. Από την άλλη, με την εφαρμογή της 

θεωρίας της Vasilopoulou (2011), ΚΚΕ και ΧΑ χαρακτηρίζονται ως απορριπτικά 

Ευρωσκεπτικιστικά κόμματα, οι Αν. Ελ ως Ευρωσκεπτικιστικό κόμμα υπό όρους, και ο 

Συ.Ριζ.Α ως συμβιβαστικό Ευρωσκεπτικιστικό κόμμα.  

Η ανάλυση των βασικών θέσεων τον κομμάτων επιβεβαιώνουν την υπόθεση 

εργασίας, μιας και τα κόμματα παρουσιάζουν την ίδια αντιφατική εικόνα με εκείνη που 

παρουσιάζει η κοινή γνώμη βάσει του Ευρωβαρομέτρου. Δηλαδή, όσον αφορά τον 

Συ.Ριζ.Α και τους Αν.Ελ , ασκείται δριμύτατη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαχειριστεί την κρίση και τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει, 

ενώ από την άλλη υποστηρίζουν και την παραμονή της χώρας στη ΕΕ και στην 

Ευρωζώνη, αλλά και ως συγκυβέρνηση προχώρησαν στην υπογραφή του τρίτου 

Μνημονίου. Από την άλλη, η ΧΑ θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να αποχωρίσει από την 

Ευρωζώνη,  ενώ υποστηρίζει εμμέσως πλην σαφώς ότι η χώρα δεν μπορεί να 

παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, το ΚΚΕ παραμένει σταθερά στην 

αποδέσμευση από την Ένωση και την Ευρωζώνη. 

Τα συμπεράσματα αυτά είναι σημαντικά για να γίνει κατανοητή η επιρροή που ασκεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες. Παρόλο που η πλειοψηφία θεωρεί ότι έχει χάσει την 

εμπιστοσύνη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνει πλέον ότι η έξοδος από αυτή 

ή από την Ευρωζώνη θα αποτελέσει ένα βαρύ πλήγμα για την κοινωνία. Η ανάδειξη 

κομμάτων που είχαν στην ατζέντα τους ως προτεραιότητα τις σχέσεις Ελλάδας-ΕΕ και 

μάλιστα, με αναθεωρητικές βλέψεις, αντανακλά αυτή τη δυσαρέσκεια, αλλά και ελπίδα 

για αλλαγή και σε εθνικό επίπεδο.  
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