
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 91.5 ΤΟΥ ΕΚ 

 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2019:  
ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ; 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 

Το μετεκλογικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μία από τις 
πληρέστερες ποσοτικές έρευνες που υπάρχουν, όπου αναλύεται η εκλογική 
συμπεριφορά και τα κίνητρα ψήφου των πολιτών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Όπως πέντε έτη πριν1,η μετεκλογική έρευνα του 2019 διεξήχθη από 
την εταιρεία Kantar, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο διάστημα 
που ακολούθησε τις πρόσφατες ευρωεκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 23 
έως τις 26 Μαΐου του 2019. 

Με σημείο αφετηρίας τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων στις 
εκλογές του 2019 (50,6%, ήτοι +8 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2014), η 
παρούσα έκθεση εξετάζει λεπτομερώς ποιοι ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 2019, 
αναλύοντας τις διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των κοινωνικο-
δημογραφικών και κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων. Σε πολλές χώρες, η 
μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες φαίνεται πως συνδέεται με την αυξημένη 
συμμετοχή των νέων. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι αισθάνονται όλο και περισσότερο 
ότι είναι καθήκον τους ως πολίτες να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές αλλά και οι 
όλο και πιο θετικές απόψεις για την ΕΕ συνέβαλαν στην αύξηση της προσέλευσης 
στις κάλπες.  

Για πρώτη φορά, στην έκθεση που συνέταξαν εμπειρογνώμονες της εταιρείας 
Kantar, του επίσημου ανάδοχου του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αναλύονται και οι συγκεκριμένες αποφάσεις ψήφου που έλαβαν οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα (με την μορφή ερωτήσεων αναφορικά με την ψήφο 
τους) στο πλαίσιο της συμπεριφοράς και των κινήτρων των ψηφοφόρων, καθώς ο 
πλήρης όγκος δεδομένων επιτρέπει την άνευ περιορισμών περαιτέρω 
διασταύρωση των στοιχείων αυτών με όλους τους άλλους βασικούς δείκτες του 
Ευρωβαρόμετρου.  

                                                
1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/post-election-survey-2014 



 

 

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής τα τελευταία 20 έτη. 

 
Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις πρόσφατες ευρωεκλογές ανήλθε στο 50,6%. Πρόκειται 
για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τις εκλογές του 1994 ενώ σημείωσε 
θεαματική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2014 (42,6%). 

Η συνολική αύξηση της συμμετοχής εντοπίζεται σε 19 κράτη μέλη. Συγκριτικά με το 2014, 
σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στην Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Αυστρία, την 
Ουγγαρία και τη Γερμανία ενώ σημαντική ήταν η αύξηση και στις χώρες με το χαμηλότερο 
ποσοστό συμμετοχής, όπως η Σλοβακία και η Τσεχία. Σε οκτώ χώρες υπήρξε μείωση αλλά όχι 
περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες. 

Παρά την αύξηση της συμμετοχής, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών, οι οποίες κυμαίνονται από 88 % στο Βέλγιο έως 23 % στη Σλοβακία. 
Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η ψήφος είναι υποχρεωτική σε πέντε χώρες: στο Βέλγιο, τη 
Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή αυξήθηκε σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, η νεότερη 
γενιά προηγείται στα ποσοστά αύξησης με τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται στα 
άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών (+14 ποσοστιαίες μονάδες) και στα άτομα 25 έως 39 ετών (+12 
ποσοστιαίες μονάδες.) Το 2019 οι ψηφοφόροι, που προέρχονται από διάφορους τομείς, 
φαίνεται να έχουν υψηλότερη μόρφωση από ό,τι το 2014, ενώ το δηλωθέν επίπεδο 
ενδιαφέροντος για την πολιτική έχει αυξηθεί τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων όσο και εκείνων 
που απέχουν. Η εικόνα αυτή αποτελεί ελπιδοφόρα αφετηρία για την περαιτέρω αύξηση της 
συμμετοχής τα επόμενα έτη. 

 

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι αποφάσισαν να ψηφίσουν πολύ πριν τις εκλογές 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποφάσισε να ψηφίσει αρκετό καιρό πριν τις 
εκλογές: τέσσερις στους πέντε (79%) δήλωσαν ότι ψηφίζουν πάντα ενώ ένα επιπλέον 15% το 
αποφάσισε τουλάχιστον λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Μόλις το 6% το αποφάσισε την 
ημέρα των εκλογών ή λίγες ημέρες πριν, ωστόσο το εν λόγω ποσοστό ήταν υψηλότερο στην 
Τσεχία, την Κροατία, τη Σλοβακία και την Κύπρο. 

Τα δύο τρίτα (66%) των ψηφοφόρων στις πρόσφατες ευρωεκλογές δήλωσαν ότι είχαν ήδη 
επιλέξει ποιο κόμμα θα ψήφιζαν ενώ το ένα τρίτο (33%) αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ διαφόρων 
κομμάτων. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι ψηφοφόροι οικολογικών κομμάτων ήταν 
πιθανότερο να αμφιταλαντευτούν μεταξύ διαφόρων κομμάτων ενώ οι ψηφοφόροι ακροδεξιών 
ή αντιευρωπαϊκών κομμάτων εμφανίζονταν πιο σίγουροι για την απόφασή τους. 

Η επιλογή του εκάστοτε κόμματος έγινε με γνώμονα τις προτάσεις του σχετικά είτε με 
ευρωπαϊκά ζητήματα (43%) είτε με εθνικά ζητήματα (42%). Μεταξύ των άλλων βασικών 
λόγων που επικαλέστηκαν οι ερωτηθέντες για την επιλογή κόμματος ήταν ότι ψηφίζουν πάντα 
συγκεκριμένο κόμμα (40 %) και ότι επηρεάζονται από τις προτάσεις του εκάστοτε κόμματος 
σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα (38 %). 

Η επιλογή συγκεκριμένου κόμματος ή υποψηφίου γινόταν συνήθως τουλάχιστον μερικούς 
μήνες πριν τις ευρωεκλογές (το 43% ψηφίζει πάντα το ίδιο κόμμα ενώ το 23% αποφάσισε «λίγους 
μήνες πριν»). Ένας στους έξι (17%) αποφάσισε λίγες ημέρες πριν ή ανήμερα των εκλογών. Τα εν 
λόγω ευρήματα παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα αντίστοιχα της έρευνας του 2014. 



 

 

Κατά κανόνα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψηφοφόροι εμφανίζονται πιο σίγουροι για το κόμμα της 
επιλογής τους και την πρόθεση ψήφου τους ενώ οι νεαρότεροι αποφάσισαν ότι θα ψηφίσουν 
λίγο πριν τις εκλογές και δεν ήταν βέβαιοι ποιον θα ψηφίσουν. 

 

Η αίσθηση του καθήκοντος του πολίτη και η θετική άποψη για την ΕΕ 
αναδείχθηκαν ως βασικοί λόγοι για να ψηφίσει κάποιος 

 
O συνηθέστερος λόγος για να ψηφίσει κάποιος στις πρόσφατες ευρωεκλογές ήταν επειδή 
ένιωθε ότι είναι καθήκον του ως πολίτης (52 %), μια αίσθηση που εντάθηκε από το 2014 (+ 11 
ποσοστιαίες μονάδες). Επίσης, συγκριτικά με το 2014, οι ερωτηθέντες κλίνουν όλο και 
περισσότερο να δηλώσουν πως τάσσονται υπέρ της ΕΕ (25%, ήτοι +11 ποσοστιαίες μονάδες) 
αλλά και ότι η συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να φέρει την αλλαγή (18%, ήτοι +6 
ποσοστιαίες μονάδες). Μεταξύ των υπόλοιπων βασικών λόγων ήταν ότι ο ερωτηθείς ψηφίζει 
πάντα (35%, ήτοι -6 ποσοστιαίες μονάδες) και ότι στηρίζει το πολιτικό κόμμα που θεωρεί πως 
του ταιριάζει (22%, δεν υπήρξε μεταβολή). 

Γενικά, το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές έχει αυξηθεί χάρη στην ενίσχυση της αίσθησης του 
καθήκοντος του πολίτη, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη σημασία και προβολή 
των πρόσφατων εκλογών, καθώς και την ένδειξη ότι οι ευρωεκλογές θεωρούνται πλέον βασική 
πτυχή του δημοκρατικού βίου. Η ενίσχυση της αίσθησης ότι «η συμμετοχή στης εκλογές 
μπορεί να αλλάξει την κατάσταση» υποδηλώνει επίσης τη μεγάλη σημασία των εκλογών 
αυτών καθώς και την αναγνώριση ότι αναμένονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απτές λύσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών της ΕΕ. 

Ένας ακόμη λόγος συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές ήταν η ενίσχυση της θετικής στάσης 
απέναντι στην ΕΕ. Συγκριτικά με το 2014 υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα οι ερωτηθέντες να 
απαντήσουν ότι ψήφισαν γιατί τάσσονται υπέρ της ΕΕ. Τα επίπεδα στήριξης αυξήθηκαν και στα 
28 κράτη μέλη, κυρίως στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Σλοβακία, καταδεικνύοντας έτσι μια ισχυρότερη φιλοευρωπαϊκή πτυχή στις πρόσφατες 
ευρωεκλογές, με την θετική στάση απέναντι στην ΕΕ να συμβάλλει στην αύξηση της 
συμμετοχής. Τούτο συνάδει με τη γενική στάση απέναντι στην ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, η 
οποία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (όπως περιγράφεται κατωτέρω). 

Η μετεκλογική έρευνα του 2019 δείχνει επίσης σχετική μείωση του ποσοστού των ψηφοφόρων 
που ισχυρίζονται ότι «ψηφίζουν πάντοτε». Τούτο αντανακλά το υψηλότερο συνολικό ποσοστό 
συμμετοχής, που προέκυψε από την ένταξη λιγότερο «τακτικών» ψηφοφόρων στο σύνολο του 
εκλογικού σώματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επικοινωνιακής στρατηγικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωεκλογές του 20192, η οποία μεταξύ άλλων ενθάρρυνε τη 
συμμετοχή των ατόμων που στο παρελθόν ασκούσαν «χαλαρή αποχή»3.  

 

                                                
2 Η επικοινωνιακή στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ευρωεκλογές του 2019, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Νοεμβρίου 2017 (PE 610.509/BUR/rev). 
3 Η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΚ για τις Ευρωεκλογές του 2019 χαρακτήρισε τους πολίτες, οι οποίοι επικαλούνται κατά κύριο 
λόγο «μη ιδεολογικούς» λόγους, δηλαδή τεχνικές δυσκολίες ή προσωπικούς λόγους για τη μη προσέλευση τους στις κάλπες την 
ημέρα των εκλογών, ως άτομα που ασκούν «χαλαρή αποχή». Θεωρήθηκε ότι θα είχαν κίνητρο να προσέλθουν στις κάλπες υπό 
την προϋπόθεση ότι θα πείθονταν για τη σημασία της ψηφοφορίας και θα ενημερώνονταν για όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές 
που είχαν προκειμένου να υπερπηδήσουν τις συγκεκριμένες «τεχνικές δυσκολίες» τους. 



 

 

Η οικονομία και η ανάπτυξη παραμένουν βασικές παράμετροι για την 
προσέλευση στις κάλπες  

 
Τα κύρια ζητήματα που ενθάρρυναν τους πολίτες — κατά μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ — να 
ψηφίσουν στις πρόσφατες ευρωεκλογές ήταν η οικονομία και η ανάπτυξη (44 %), η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προστασία του περιβάλλοντος (37 %), η προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας (37 %), ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ θα 
πρέπει να εργαστεί στο μέλλον (36 %) και η μετανάστευση (34 %). Η οικονομία και η ανάπτυξη 
ήταν το μεγαλύτερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους σε 16 κράτη μέλη, ενώ η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον σε 8 χώρες. 

 

Διαφορές ως προς το πότε οι ψηφοφόροι αποφάσισαν να απόσχουν  

 
Όσον αφορά το 49,4 % των Ευρωπαίων που δεν ψήφισαν στις πρόσφατες ευρωεκλογές, τρεις 
στους δέκα (30 %) δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν ποτέ, ενώ το 16 % αποφάσισε να μην ψηφίσει 
λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Ωστόσο, το 15 % το αποφάσισε λίγες μόνο ημέρες νωρίτερα 
ενώ το 15 % αποφάσισε να μην ψηφίσει μόλις ανήμερα των εκλογών. 

Συγκριτικά με το 2014, αυξήθηκε το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν ποτέ (+ 6 
ποσοστιαίες μονάδες) και ενώ μειώθηκε όσων δήλωσαν πως αποφάσισαν να απέχουν μόλις την 
ημέρα των εκλογών (-4 ποσοστιαίες μονάδες), γεγονός που υποδηλώνει μείωση του αριθμού 
όσων ασκούν «χαλαρή αποχή». 

 

Οι απέχοντες αναφέρουν αρνητικές αντιλήψεις για την πολιτική και πρακτικούς 
περιορισμούς  

 
Οι δύο βασικοί λόγοι για την αποχή από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, που παρατηρήθηκαν σε 
επίπεδο ΕΕ, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης ή η δυσαρέσκεια για την πολιτική εν γένει (22 %) 
και η έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική (18 %). Άλλοι λόγοι είναι η πεποίθηση ότι η 
ψήφος δεν έχει αντίκτυπο ή δεν αλλάζει τίποτα (14 %), ότι οι ερωτηθέντες ψηφίζουν σπανίως ή 
και ποτέ (13 %) και καθώς και ότι ήταν πολύ απασχολημένοι ή δεν είχαν χρόνο (11 %). Οι λόγοι 
για την αποχή από τις κάλπες έχουν αλλάξει ελάχιστα από το 2014. 

Όσοι απέχουν από τις εκλογές διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: πρώτον, όσοι 
επιδεικνύουν εχθρότητα προς την πολιτική, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
ενδιαφέρονται, δεν έχουν εμπιστοσύνη ή δεν είναι ικανοποιημένοι από την πολιτική ή ψηφίζουν 
σπάνια ή και ποτέ. Δεύτερον, όσοι επικαλούνται την ανεπαρκή πληροφόρηση, 
συμπεριλαμβανομένων όσων ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν πολλά σχετικά με την ΕΕ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τις Ευρωεκλογές. Τρίτον, όσοι ισχυρίζονται ότι η ψήφος τους δεν έχει 
αντίκτυπο ή θεωρούν ότι «η ψηφοφορία είναι μάταιη». Τέταρτον, όσοι δεν ψήφισαν για 
τεχνικούς λόγους και θεωρείται πως ασκούν «χαλαρή αποχή» στα πλαίσια της επικοινωνιακής 
στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι ήταν πολύ 
απασχολημένοι, εκτός έδρας ή άρρωστοι.  

Οι ερωτηθέντες στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αποχής είναι επίσης πιθανότερο να 
δώσουν απαντήσεις που συνδέονται με την εχθρότητα προς την πολιτική. Στη Βουλγαρία, την 
Πορτογαλία και τη Σλοβακία, η έλλειψη εμπιστοσύνης ή η δυσαρέσκεια για την πολιτική είναι ο 



 

 

συνηθέστερος λόγος, ενώ πρωταρχικός λόγος στη Σλοβενία, την Κροατία και την Τσεχία είναι η 
έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική. 

 

Σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων θυμούνται μηνύματα που τους παρακινούσαν 
να ψηφίσουν  

 
Συνολικά, το 44 % των Ευρωπαίων θυμούνται να είδαν ή να άκουσαν μηνύματα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παρακινούσαν τους πολίτες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Το 
σχετικό ποσοστό κυμαινόταν από 85% στις Κάτω Χώρες έως 24 % στη Βουλγαρία. Το εν λόγω 
ποσοστό είναι υψηλότερο μεταξύ των ερωτηθέντων που πράγματι ψήφισαν στις 
εκλογές (50 %), αλλά υπάρχει επίσης ένα εύλογα υψηλό ποσοστό και μεταξύ όσων δεν ψήφισαν 
(39 %). Τούτο καταδεικνύει ότι πληθώρα Ευρωπαίων όντως είδαν και άκουσαν τα μηνύματα της 
εκστρατείας του Κοινοβουλίου, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις επηρέασαν τη συμμετοχή στις 
εκλογές.  

 

Το Brexit επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων αλλά σε 
διαφορετικό βαθμό σε κάθε χώρα 

 
Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους (22 %) δηλώνει ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης 
και οι συζητήσεις για το Brexit επηρέασαν, τουλάχιστον «σε κάποιο βαθμό», την απόφασή του 
να ψηφίσει ή όχι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε ελαφρώς το ήμισυ 
των ερωτηθέντων (52 %), στην Ιρλανδία ανήλθε στο 38 % και στην Αυστρία στο το 32 %. 
Ωστόσο, κυμάνθηκε κάτω από το 10% στη Λετονία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και την Εσθονία. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και οι συζητήσεις για το 
Brexit ενθάρρυναν τους πολίτες να ψηφίσουν αντί να απέχουν. 

 

Ολοένα και θετικότερες απόψεις για τη δημοκρατία στην ΕΕ 

 
Σύμφωνα με την έρευνα ολοένα και περισσότεροι πολίτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι 
από διάφορες πτυχές της δημοκρατίας στην ΕΕ από τον Σεπτέμβριο του 2018, ενισχύοντας 
την εντύπωση ότι οι ισχυρές δημοκρατικές αξίες συνδέονται με την αυξημένη προσέλευση. Οι 
Ευρωπαίοι δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές (75 % 
πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι, + 5 ποσοστιαίες μονάδες), την ελευθερία του λόγου (74 %, + 5 
ποσοστιαίες μονάδες) και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων (73 %, + 8 ποσοστιαίες 
μονάδες). Τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης παρατηρούνται σε σχέση με την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στα μέσα ενημέρωσης (48 %, + 8 ποσοστιαίες 
μονάδες) και την καταπολέμηση της διαφθοράς (43 %, + 7 ποσοστιαίες μονάδες).  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα για τις διάφορες πτυχές της δημοκρατίας που καλύπτονται από 
την έρευνα, οι πλέον ικανοποιημένοι ερωτηθέντες εντοπίζονται στην Ιρλανδία, τη Δανία, την 
Πορτογαλία και την Πολωνία. Αντίθετα, οι λιγότερο ικανοποιημένοι στη Βουλγαρία, την Κροατία, 
τη Σλοβακία, τη Γαλλία και την Τσεχία. 

 



 

 

Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η άποψή τους ακούγεται στην 
ΕΕ  

 
Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (56 %) συμφωνούν ότι η άποψή τους ακούγεται 
στην ΕΕ. Πρόκειται για αύξηση επτά μονάδων από τον Φεβρουάριο- Μάρτιο του 2019 και το 
πλέον θετικό αποτέλεσμα από τότε που τέθηκε για πρώτη φορά το ερώτημα αυτό το 2002. 
Το εν λόγω αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την προηγούμενη έρευνα, επισημαίνοντας ότι ο δείκτης 
αυτός εκτινάχθηκε την περίοδο των Ευρωεκλογών, και ταυτόχρονα αντιστοιχεί σε πιο 
μακροπρόθεσμη αύξηση τα τελευταία 10 έτη. 

Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συμφωνήσουν οι ερωτηθέντες στη Σουηδία, τη Δανία, 
τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία ότι η άποψή τους στην ΕΕ ακούγεται (75 %), ενώ αντίθετα 
λιγότερο πιθανό είναι στη Λετονία, την Ελλάδα και την Εσθονία. Σημαντική αύξηση 
παρατηρείται στη Ρουμανία, την Τσεχία, την Πολωνία, την Ιταλία και το Βέλγιο. 

Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της άποψης αυτής και της συμμετοχής στις ευρωεκλογές ενώ 
το προφίλ των ψηφοφόρων περιλαμβάνει πλέον περισσότερους πολίτες, συγκριτικά με το 2014, 
που θεωρούν ότι η άποψή τους ακούγεται. Αυτό δείχνει ότι οι ψηφοφόροι αποτελούν πλέον 
μια πιο σίγουρη, ενδυναμωμένη και δραστήρια ομάδα. Η σχέση μεταξύ των δύο αυτών 
ζητημάτων είναι πιθανό να οδηγήσει σε έναν «ενάρετο κύκλο», στο πλαίσιο του οποίου η ιδέα 
ότι ακούγεται η άποψη του πολίτη, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει τη συμμετοχή των 
ψηφοφόρων, ενισχύοντας κατά πάσα πιθανότητα στη συνέχεια την ιδέα ότι η άποψη του πολίτη 
ακούγεται. 

 

Η υποστήριξη για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα παραμένει σε ιστορικά 
υψηλό επίπεδο  

 
Σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59%) θεωρούν θετική την προσχώρηση της χώρας τους 
στην ΕΕ. Αυτό το επίπεδο στήριξης παραμένει αμετάβλητο από την περίοδο Φεβρουαρίου-
Μαρτίου 2019, αλλά σημείωσε ελαφρά πτώση από το ιστορικά υψηλό επίπεδο του Σεπτεμβρίου 
2018 (62 %). Ωστόσο, μακροπρόθεσμα η τάση παραμένει θετική από το 2011 και έπειτα, και 
ιδίως από το φθινόπωρο του 2014, μετά τις προηγούμενες ευρωεκλογές. 

Οι ερωτηθέντες στο Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες είναι 
πιθανότερο να έχουν θετική άποψη για την προσχώρηση στην ΕΕ ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 
στήριξης καταγράφονται στην Τσεχία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Σλοβακία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι νεαρότεροι ερωτηθέντες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι σε 
γενικές γραμμές οι πιο θετικοί ως προς την προσχώρηση στην ΕΕ. 

Στην ΕΕ των 28, πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (68 %) πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει 
ωφεληθεί από την προσχώρησή της στην ΕΕ· πρόκειται για το υψηλότερο κοινό επίπεδο που 
έχει καταγραφεί από το 1983. Η πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη – με εξαίρεση 
την Ιταλία – συμμερίζεται αυτή την άποψη.  

Η προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ θεωρείται επωφελής για τέσσερις βασικούς λόγους: την 
αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (34 %), τη διατήρηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας (επίσης 34 %), τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη (31 %) και τις νέες ευκαιρίες 
εργασίας (επίσης 31 %). 



 

 

Οι θετικές αυτές απόψεις είναι πρωταρχικής σημασίας για το ποσοστό συμμετοχής στις 
ευρωεκλογές. Όπως είδαμε, η θετική άποψη για την ΕΕ έχει κερδίσει εξέχουσα θέση ως λόγος 
συμμετοχής στις εκλογές, ενώ η συμβολή της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει καθώς και το βασικό ζήτημα που παρακίνησε 
τους πολίτες να ψηφίσουν στις εκλογές. 

 

Μεθοδολογία και παρουσίαση των δεδομένων  

 
Η μετεκλογική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το 2019 διενεργήθηκε από την εταιρεία Kantar 
για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 
7 Φεβρουαρίου έως τις 26 Ιουνίου 2019 και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Από τον γενικό πληθυσμό 
ηλικίας 15 ετών και άνω επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 27 464 ερωτηθέντων, οι οποίοι 
συμμετείχαν σε προσωπικές συνεντεύξεις4.  

Εκτός από τη διαδικασία στάθμισης με βάση τις κοινωνικές και δημογραφικές μεταβλητές, τα 
αποτελέσματα των περισσότερων ερωτήσεων της μετεκλογικής αυτής έρευνας ήταν 
σταθμισμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών του 2019. Σκοπός 
αυτής της διαδικασίας στάθμισης είναι να διορθωθούν τυχόν αποκλίσεις στο δείγμα ώστε να 
ευθυγραμμιστεί με την παρατηρούμενη συμμετοχή και τα αποτελέσματα του εκάστοτε 
κόμματος σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι εν λόγω σταθμίσεις διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά μας δείγματα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις εκλογικές συμπεριφορές στις 
ευρωεκλογές του 2019. 

Η πλήρης έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεματολογικών 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/ 

                                                
4 Οι 26 971 ερωτηθέντες βρίσκονταν σε ηλικία που είχαν δικαίωμα ψήφου: 18 και άνω σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ, 16 και άνω 
στην Αυστρία και τη Μάλτα, και 17 και άνω στην Ελλάδα. Ορισμένα ερωτήματα τέθηκαν στο σύνολο των 27 464 ερωτηθέντων 
ηλικίας 15 ετών και άνω. 


