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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Σύμφωνα με το Εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, η υποστήριξη 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ισχυρή. Παρά τα προβλήματα των 
προηγούμενων ετών, και παρά τη συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με το Brexit ή 
–ενδεχομένως– ακόμη και εξαιτίας της, το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί. Οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 68 % σε 
ολόκληρη την ΕΕ των 27, πιστεύουν ότι οι χώρες τους έχουν επωφεληθεί από τη 
συμμετοχή στην ΕΕ. Από την άλλη, περισσότεροι Ευρωπαίοι (27 %, με ποσοστά 
που αυξήθηκαν σε 19 χώρες) δηλώνουν αβεβαιότητα και έχουν «ούτε θετική ούτε 
αρνητική άποψη» για την ΕΕ. 
 
Η υποστήριξη για τη συμμετοχή στην Ευρώπη παραμένει σε ιστορικά υψηλό 
επίπεδο 
 
Επίσης, όσον αφορά τον δεύτερο θεμελιώδη δείκτη που μετρά την υποστήριξη των πολιτών για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (61 % των ερωτηθέντων στην ΕΕ των 27 θεωρούν θετική τη συμμετοχή 
της χώρας τους στην ΕΕ), το ποσοστό έγκρισης έχει και πάλι αγγίξει το μέγιστο επίπεδο που είχε 
καταγραφεί για τελευταία φορά κατά την περίοδο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 
1989 έως την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992. 
 
Επομένως, παρά τις σημαντικές προκλήσεις των τελευταίων ετών (τρομοκρατία, μετανάστευση, 
Brexit), το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, αλλά 
φαίνεται να είναι κάτι που νιώθει η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε 25 κράτη μέλη.  
 
Ωστόσο, το αίσθημα αβεβαιότητας έχει εξελιχθεί: το 27 % των Ευρωπαίων έχουν «ούτε θετική 
ούτε αρνητική άποψη» για την ΕΕ, με ποσοστά που αυξήθηκαν σε 19 χώρες. Όπως και σε 
προηγούμενες μελέτες, οι ερωτηθέντες νεαρότερης ηλικίας ή υψηλότερου μορφωτικού 
επιπέδου εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη για τη συμμετοχή στην ΕΕ. 
 



 

 

Η συμμετοχή στην ΕΕ εξακολουθεί να θεωρείται επωφελής 
 
Η έγκριση της συμμετοχής στην ΕΕ συνοδεύεται από την ισχυρή πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη 
της ΕΕ έχουν συνολικά ωφεληθεί από αυτήν. Αυτό πιστεύει το 68 % των ερωτηθέντων στην ΕΕ 
των 27, ποσοστό που παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1983. Επιπλέον, την άποψη 
αυτή συμμερίζεται και η πλειονότητα των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη πλην της Ιταλίας.  
 

Οι Ευρωπαίοι θα ψήφιζαν ως επί το πλείστον να παραμείνουν στην ΕΕ 
 
Έναν μήνα πριν από την ημερομηνία που είχε οριστεί αρχικά για να αποχωρήσει το Ηνωμένο 
Βασίλειο από την ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 50, σχεδόν επτά στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν 
ότι θα ψήφιζαν να παραμείνουν στην ΕΕ σε περίπτωση που διεξαγόταν δημοψήφισμα στη χώρα 
τους. Την άποψη αυτή εκφράζει η απόλυτη πλειονότητα των ερωτηθέντων σε 25 κράτη μέλη, 
ενώ στην Ιταλία, την Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο την άποψη αυτή εκφράζει η σχετική 
πλειονότητα. Παρόλο που παγιώθηκε, και μάλιστα αυξήθηκε, η ευρεία πλειονότητα των πολιτών 
που επιθυμούν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης αυξήθηκε ο αριθμός των 
αναποφάσιστων. Οι Ιταλοί ερωτηθέντες είναι οι πλέον αβέβαιοι: το 32 % δηλώνει ότι δεν 
γνωρίζει πώς θα ψήφιζε σε περίπτωση δημοψηφίσματος για την παραμονή της χώρας τους στην 
ΕΕ. Σε 13 χώρες της ΕΕ συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
αριθμός των αναποφάσιστων αυξήθηκε. Αυτή η αύξηση της αβεβαιότητας μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένδειξη μιας πολιτικά δυσχερούς περιόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου του 2019, αλλά και ως επιβεβαίωση ότι οι προσεχείς εκλογές 
είναι όντως ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ένωσης. 
 

Τα πράγματα δεν φαίνεται να οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση 
 
Παρά τη συνολικά θετική στάση έναντι της ΕΕ, και παράλληλα με την αβεβαιότητα που εκφράζει 
ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων, το αίσθημα ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς τη 
σωστή κατεύθυνση τόσο στην ΕΕ όσο και στην εκάστοτε χώρα έχει πλέον αυξηθεί σε 50 % 
(μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ) κατά τους τελευταίους έξι μήνες από την τελευταία δημοσκόπηση 
Parlemeter 20181. 
 

Τα κόμματα της διαμαρτυρίας δεν είναι η λύση 
 
Ωστόσο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας δεν είναι η 
σωστή απάντηση: το 61 % των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αύξηση των πολιτικών κομμάτων 
διαμαρτυρίας προκαλεί πρόσθετη ανησυχία.  
 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Με γνώμονα τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο παρελθόν και στο μέλλον, η 
μεγαλύτερη ομάδα των ερωτηθέντων (41 %) πιστεύει ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχει παραμείνει αμετάβλητος με το πέρας του χρόνου. Μόνον ένας στους πέντε 
ερωτηθέντες (21 %) έχει την εντύπωση ότι το θεσμικό όργανο έχει ενισχύσει τον ρόλο του, ενώ 

                                                
1http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge 
 



 

 

το 24 % δηλώνει ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου αποδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Η εικόνα είναι παρόμοια σε όλα τα κράτη μέλη.  
 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, όμως, θα ήθελε να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο 
μέλλον (54 %). Αυτές οι προσδοκίες για ένα ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλέον 
υψηλό επίπεδο από το 2012, αλλά μπορούν να ερμηνευθούν ως έκκληση για αλλαγή υπέρ της 
ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δημοκρατικών θεσμών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 
πολίτες που ζητούν να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου ακόμη περισσότερο στο μέλλον δεν 
είναι μόνο όσοι πιστεύουν ότι ο ρόλος αυτός είχε ήδη ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η 
πλειονότητα εκείνων που δεν εντόπισαν κάποια αλλαγή στο παρελθόν. 
 

Οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι η φωνή τους μετράει περισσότερο στη χώρα τους 
απ’ ό,τι στην ΕΕ 
 
Στην περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι μισοί ερωτηθέντες (51 %) δηλώνουν ότι η 
φωνή τους μετράει στην ΕΕ, αλλά τα αποτελέσματα ανά χώρα κυμαίνονται δραματικά. 
Παρόμοιες διαφορές σημειώνονται και όσον αφορά την απάντηση στο παράλληλο ερώτημα «η 
φωνή μου μετράει στη χώρα μου». Μολονότι σε όλες σχεδόν τις χώρες επικρατεί ως επί το 
πλείστον η αντίληψη ότι η φωνή των πολιτών μετράει περισσότερο στη χώρα τους απ’ ό,τι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το αίσθημα αυτό παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα 
και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εθνικό πλαίσιο και την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική 
νοοτροπία, καθώς και από τις παραδόσεις. 
 

Η επίγνωση της ημερομηνίας των εκλογών δεν αγγίζει ακόμα κορυφαίο επίπεδο, 
αλλά αυξάνεται η πιθανότητα προσέλευσης στις κάλπες 
 
Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2019, ένας στους τρεις Ευρωπαίους γνώριζε ότι οι εκλογές θα 
διεξαχθούν τον Μάιο και το 5 % γνώριζε επακριβώς την ημερομηνία (23-24-25-26 Μαΐου). 
Ωστόσο, σημειώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών. 
 
Σε τέσσερις χώρες, πάνω από το 50 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν σίγουρα: 
στη Δανία (65 %), στις Κάτω Χώρες (62 %), στη Σουηδία (61 %) και στο Βέλγιο (58 %). Σε σύγκριση 
με την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2018, το ποσοστό των ατόμων που σίγουρα θα 
ψηφίσουν (μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ) αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες. Το Βέλγιο (+17 
ποσοστιαίες μονάδες), η Γαλλία (+10), η Ελλάδα (+9), το Λουξεμβούργο (+9) και η Ισπανία (+7) 
καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις του καταλόγου με τις χώρες όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη 
μεταβολή.  
 
Η ηλικία των ερωτηθέντων –και επομένως των δυνητικών ψηφοφόρων– είναι ζωτικής σημασίας 
για τη σωστή ανάλυση της πιθανότητας προσέλευσης στις κάλπες κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
δεδομένου ότι κατά παράδοση οι νεότεροι ψηφοφόροι συμμετέχουν λιγότερο συχνά στις 
εκλογές και είναι οι λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν. Λεπτομερείς εξηγήσεις επί του θέματος 
περιλαμβάνονται στην έκθεση. 
 



 

 

Η οικονομία μεγεθύνεται, η μετανάστευση βρίσκεται σε εξέλιξη 
 
Όσον αφορά τα ζητήματα που θεωρούν πλέον συναφή για την προεκλογική εκστρατεία, οι 
ερωτηθέντες έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομία και την ανάπτυξη, καθώς και στην 
καταπολέμηση της ανεργίας. Η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας χάνουν 
έδαφος στην κατάταξη των προτεραιοτήτων των πολιτών. Παράλληλα, το ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος εξακολουθεί να λαμβάνει όλο και 
υψηλότερη θέση στην κατάταξη, και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για ερωτηθέντες με «υψηλή 
πιθανότητα» να συμμετάσχουν στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές. Από την άλλη, οι 
αναποφάσιστοι ψηφοφόροι ανησυχούν περισσότερο για την οικονομία και την ανάπτυξη, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και το μεταναστευτικό.  
 
Λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών αυτών, το τρίτο κεφάλαιο της έκθεσης εστιάζει ειδικά στη 
νοοτροπία απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στη μετανάστευση ως ζητήματα συναφή για την 
εκστρατεία. 
 

Για ποιον κυρίως λόγο ψηφίζετε; Είναι καθήκον μου! 
 
Οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 44 %, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές κυρίως 
επειδή «είναι καθήκον τους». Πέραν τούτου, υπάρχουν άλλοι πέντε λόγοι τους οποίους αναφέρει 
πάνω από το 20 % των ερωτηθέντων και αφορούν όλοι τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο: οι 
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν επειδή συνήθως ψηφίζουν στις πολιτικές εκλογές και 
επειδή αισθάνονται ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξίσου σημαντικά κίνητρα είναι 
το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της ψήφου τους και ότι θέλουν να υποστηρίξουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο πολιτικό κόμμα. Τους λόγους αυτούς προβάλλουν ως επί το 
πλείστον οι ερωτηθέντες που δηλώνουν «υψηλή πιθανότητα» να ψηφίσουν και 
«αναποφάσιστοι». Μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι «δεν είναι πιθανό να ψηφίσουν», στην 
πρώτη θέση της κατάταξης με τους λόγους συμμετοχής στις εκλογές βρίσκεται το καθήκον, και 
στη δεύτερη η δυνατότητα να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην εθνική τους 
κυβέρνηση, τη ζωή τους και την ΕΕ. 
 

Οι πιθανοί απέχοντες δεν πιστεύουν ότι η ψήφος τους θα άλλαζε κάτι 
 
Ένας στους τρεις πολίτες ηλικίας ψήφου σκέφτεται να μην συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές εκλογές. 
Ο κύριος λόγος για την αποχή των πολιτών αυτών είναι η πεποίθηση ότι η ψήφος τους δεν θα 
άλλαζε κάτι. Άλλοι λόγοι είναι η δυσπιστία έναντι της πολιτικής, η έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
πολιτική ή για τις εκλογές εν γένει, η πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται 
επαρκώς με τα προβλήματα που αφορούν τους ανθρώπους όπως εκείνοι, η έλλειψη γνώσης για 
τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή το αίσθημα ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για 
να ψηφίσουν. 
 

Μεθοδολογία και παρουσίαση των δεδομένων 
 
Το Εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2019 του Κοινοβουλίου διενεργήθηκε από την Kantar Public για 
λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 19 
Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2019 και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Από τον γενικό πληθυσμό 



 

 

ηλικίας 15 ετών και άνω επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 27.973 ερωτηθέντων, οι οποίοι 
υποβλήθηκαν σε προσωπικές συνεντεύξεις. Με βάση το πολιτικό πλαίσιο κατά τον χρόνο 
σύνταξης του παρόντος εγγράφου, τα μέσα αριθμητικά στοιχεία για την ΕΕ υπολογίστηκαν για 
27 κράτη μέλη. Τα δε αποτελέσματα για το Ηνωμένο Βασίλειο παρατίθενται χωριστά.  
 
Η πλήρης έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ενημερωτικών δελτίων, των 
παραρτημάτων με τα δεδομένα και των αρχείων με τα αποτελέσματα, διατίθεται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/ 
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