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«Θα	έρθει	μια	μέρα	κατά	την	οποία	

	εσύ	Γαλλία,	εσύ	Ρωσία,	εσύ	Ιταλία,	εσύ	Αγγλία,	εσύ	Γερμανία,	

εσείς	όλα	τα	έθνη	της	ηπείρου,	

	δίχως	να	απολέσετε	τις	διακριτές	ποιότητές	σας	και	την	ένδοξη	ατομικότητά	σας,	

	θα	αναμιχθείτε	στενά	σε	μια	στενότερη	ενότητα	και	θα	αποτελέσετε		

την	ευρωπαϊκή	αδελφότητα(…)	

(…)Θα	έρθει	μια	μέρα	κατά	την	οποία	οι	σφαίρες	και	οι	οβίδες		

θα	δώσουν	τη	θέση	τους	στις	ψήφους,	στην	καθολική	ψήφο	των	λαών,		

στη	σεβαστή	διαιτησία	μιας	μεγάλης	κυρίαρχης	γερουσίας,		

που	θα	είναι	για	την	Ευρώπη	ό,τι	είναι	το	Κοινοβούλιο	για	την	Αγγλία,		

ό,τι	είναι	η	Δίαιτα	για	τη	Γερμανία,	ό,τι	είναι	η	Εθνοσυνέλευση	για	τη	Γαλλία.»	

	 	 	

Victor	Hugo		

Εναρκτήρια	ομιλία	στο	Συνέδριο	Ειρήνης	στο	Παρίσι	-		21	Αυγούστου	1849	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ευχαριστώ,		

τον	καθηγητή	μου	κ.	Αντώνη	Κλάψη	για	την	καθοδήγησή	του		

και	την	άψογη	συνεργασία,		

τον	Κώστα	Κόϊκα	για	την	πολύτιμη	βοήθειά	του	

και	την	οικογένειά	μου	για	την	στήριξή	της	στο	πάθος	μου	για	σπουδές.	
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Αμφισβητώντας	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση:	

ευρωσκεπτικισμός	και	ευρωπαϊκή	ολοκλήρωση	
Σημαντικοί	 όροι:	 ευρωσκεπτικισμός,	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	 ακροδεξιά,	 ριζοσπαστική	

Αριστερά,	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	δημοκρατικό	έλλειμμα,	Μ.	Βρετανία,	Ελλάδα	

Περίληψη	
Ο	ευρωσκεπτικισμός	αποτελεί	ένα	ζήτημα	που	γνώρισε	πολλές	διακυμάνσεις	στην	έντασή	

του	 και	 στην	 ιδεολογική	 του	 έκφραση.	 Στις	 μέρες	 μας	 οι	 ευρωσκεπτικιστικές	 φωνές	

πληθύνονται.	 Κορυφώθηκαν	 με	 το	 δημοψήφισμα	 στην	 Μ.	 Βρετανία	 τον	 Ιούνιο	 2016	

(Brexit).		Από	απλός	όρος,	που	άρχισε	να	χρησιμοποιείται	στην	Μ.	Βρετανία	την	δεκαετία	του	

΄80,	 μεταλλάχθηκε	 προοδευτικά	 σε	 οιονεί	 πολιτική	 έννοια	 που	 φαίνεται	 να	 έχει	 επιδράσει	

καταλυτικά	στο	βρετανικό	πολιτικό	σύστημα	και	να	υποσκάπτει	την	πορεία	της	ευρωπαϊκής	

ολοκλήρωσης.	

Στην	 παρούσα	 εργασία	 γίνεται	 μια	 προσπάθεια	 διερεύνησης	 τόσο	 των	 καταβολών	 του	

ευρωσκεπτικισμού	όσο	και	των	λόγων	που	επέδρασαν	στην	άνοδό	του	τα	τελευταία	χρόνια.	

Πράγματι,	η	οικονομική	κρίση	και	οι	πολιτικές	λιτότητας,	η	προσφυγική	κρίση,	καθώς	και	το	

δημοκρατικό	 έλλειμμα	 της	ΕΕ	αποτέλεσαν	 την	αιχμή	 του	 δόρατος	 της	 ευρωσκεπτικιστικής	

ρητορικής.		

Τα	 ευρωσκεπτικιστικά	 κόμματα	 εκμεταλλεύτηκαν	 το	 ευάλωτο	 οικονομικοκοινωνικό	

περιβάλλον	 ώστε	 να	 ανελιχθούν	 στην	 πολιτική	 σκηνή	 απευθύνοντας	 απατηλά	 πολιτικά	

μηνύματα	 στους	 δυσαρεστημένους	 Ευρωπαίους	 πολίτες,	 άλλοτε	 εμφανιζόμενα	 ως	

υπερασπιστές	 της	 εθνικής	 κυριαρχίας	 και	 άλλοτε	 διολισθαίνοντας	 σε	 επικίνδυνες	

εθνικιστικές	επιλογές.	

Η	ΕΕ	από	την	πλευρά	της	δεν	έχει	καταφέρει	να ανταποκριθεί	επιτυχώς	στις	προκλήσεις	

που	 κλήθηκε	 να	 αντιμετωπίσει,	 με	 αποτέλεσμα	 ο ευρωσκεπτικισμός	 να	 καθίσταται	 πλέον	

τροχοπέδη	για την	 ευρωπαϊκή	ολοκλήρωση,	δημιουργώντας	αρνητικό	κλίμα	για	 το	μέλλον	

της	Ένωσης.	
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Questioning	the	European	Union:	

Euroscepticism	and	European	Integration	
Keywords:	 euroscepticism,	 European	 Union,	 far	 right,	 radical	 left,	 European	 Parliament,	

democratic	deficit,	Great	Britain,	Greece	

Abstract	
Euroscepticism	is	a	subject	that	has	undergone	a	number	of	fluctuations	in	its	intensity	and	

ideological	 expression.	 Currently	 the	 voice	 of	 the	 Eurosceptics	 appears	 to	 have	 become	

stronger,	reaching	its	peak	with	the	referendum	of	the	United	Kingdom	in	June	2016	(Brexit).	

From	 a	 simple	 term	 that	 started	 being	 used	 in	 Great	 Britain	 in	 the	 1980s,	 it	 gradually	

transformed	into	 a	 quasi-political	notion	 that	 seems	 to	 have	 had	 a	 catalytic	 effect	 on	 the	

British	political	system	and	to	have	undermined	the	course	of	the	European	plan.	

The	 present	 paper	 attempts	 to	 investigate	 the	 roots	 of	 Euroscepticism,	 along	 with	 the	

reasons	 contributing	 to	 the	 increase	of	 its	popularity	during	 the	 last	 few	years.	 Indeed,	 the	

financial	 crisis	 and	 the	 harsh	 economic	 measures,	 the	 refugees’	 crisis,	 as	 well	 as	 the	

democratic	 deficit	 of	 the	 European	Union	 became	 the	 strongest	 points	 in	 the	 Eurosceptics’	

rhetoric.	 The	 parties	 supporting	 Euroscepticism	 took	 advantage	 of	 the	 vulnerable	 socio-

economic	conditions	 in	order	to	advance	 in	politics,	sending	deceptive	political	messages	to	

the	 disgruntled	 European	 citizens,	 sometimes	 presenting	 themselves	 as	 supporters	 of	

reclaiming	sovereignty	and	other	times	walking	down	dangerous	nationalistic	paths.	

Meanwhile	the	European	Union	has	not	managed	to	successfully	respond	to	the	challenges	

set	forward,	leading	to	Euroscepticism	becoming	an	adverse	ideology	for	the	European	plan,	

consequently	creating	a	rather	negative	view	regarding	the	future	of	the	European	Union.	
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1.	Εισαγωγή	
Ο	 ευρωσκεπτικισμός	 δεν	 αποτελεί	 καινούργιο	φαινόμενο,	 καθώς	 οι	 ευρωσκεπτικιστικές	

τάσεις	 έκαναν	 την	 εμφάνισή	 τους	 σχεδόν	 ταυτόχρονα	 με	 τη	 θεμελίωση	 των	 Κοινοτήτων	

αρχικά	και	της	Ένωσης	μετέπειτα.	Ο	ευρωσκεπτικισμός	εμφανίστηκε	σε	ορισμένες	χώρες	του	

Βορρά,	 καθώς	 οι	 χώρες	 του	 Νότου	 απολάμβαναν	 τα	 οφέλη	 των	 αναδιανεμητικών	

μηχανισμών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	 (ΕΕ).	Μετά	το	2008	διαχύθηκε	προοδευτικά	και	στις	

χώρες	του	Νότου,	καθώς	οι	ευάλωτες	οικονομίες	τους	επλήγησαν	από	την	οικονομική	κρίση	

και	 ήρθαν	 αντιμέτωπες	 με	 σκληρά	 οικονομικά	 μέτρα.	 Η	 οικονομική	 κρίση	 δεν	 ήταν	 η	

αποκλειστική	 αιτία	 της	 ενίσχυσης	 του	 ευρωσκεπτικισμού,	 αλλά	 ο	 καταλύτης	 εκείνος	 που	

συνετέλεσε	αποφασιστικά	στην	έκρηξή	του.		

Οι	ευρωσκεπτικιστές	διαφωνούσαν	(και	εξακολουθούν	να	διαφωνούν)	με	την	υφιστάμενη	

μορφή,	 τις	 πολιτικές	 ολοκλήρωσης	 και	 τη	 διεύρυνση	 της	 ΕΕ,	 ενώ	 παρατηρούνται	 και	 πιο	

«σκληρές»	 γραμμές	 που	 εκφράζονται	 υπέρ	 της	 διάλυσής	 της.	 Κάθε	 χώρα	 παράγει	 –κατά	

κάποιο	 τρόπο-	 το	 «δικό	 της»	 ευρωσκεπτικισμό,	 ο	 οποίος	 πηγάζει	 από	 διαφορετικές	 αιτίες,	

ενώ	απαντάται	σε	όλες	σχεδόν	τις	πολιτικές	ιδεολογίες	με	διαφορετική	ένταση.	

Ο	 ευρωσκεπτικισμός	 -στην	 ακραία	 εκδοχή	 του-	 είναι	 δυνατό	 να	 αγγίξει	 τα	 όρια	 του	

αντιευρωπαϊσμού	 ως	 αποτέλεσμα	 ιδεολογικών	 τοποθετήσεων	 που	 τρέφονται	 από	 τον	

εθνικισμό,	την	ξενοφοβία	και	το	ρατσισμό.	
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2.	Ευρωσκεπτικισμός	

2.1	Η	Ετυμολογία	
Ο	 όρος	 ευρωσκεπτικιστής	 αποτελεί	 νεολογισμό	 που	 καθιερώθηκε	 προοδευτικά	 και	 ο	

οποίος	χαρακτηρίζει	ένα	«πρόσωπο	που	είναι	αντίθετο	στην	ενίσχυση	των	εξουσιών	της	ΕΕ»	

(Oxford University, 2001, p.635).	Η	λέξη	είναι	σύνθετη	και	προκύπτει	από	το	πρόθεμα	«ευρώ»	

και	 το	 ουσιαστικό	 «σκεπτικιστής»	 που	 δηλώνει	 τη	 δυσπιστία	 και	 την	 αμφιβολία	 απέναντι	

στην	αποδεκτή	άποψη	(Oxford University, 2001, p.1660).	

2.2	Η	Ιστορία	
Ο	 ευρωσκεπτικισμός	ως	 όρος	 εμφανίστηκε	 για	 πρώτη	φορά	 στην	 βρετανική	 εφημερίδα	

“The	Times”,	το	Νοέμβριο	του	1985,	για	να	περιγράψει	την	αμφισβήτηση	πολιτικών	της	ΕΟΚ,	

αν	όχι	της	ίδιας	της	Κοινότητας.	

Τρία	χρόνια	αργότερα,	η	Βρετανίδα	Πρωθυπουργός	Margaret	Thatcher	έδωσε	σάρκα	και	

οστά	στον	όρο.	Σε	ομιλία	της	στο	Ευρωπαϊκό	Κολέγιο,	στην	πόλη	Bruges	του	Βελγίου,	σε	μια	

αποστροφή	του	λόγου	της,	δήλωσε	ότι:	«Δεν	περιορίσαμε	επιτυχώς	το	κράτος	στη	Βρετανία,	

μόνο	και	μόνο	για	να	μας	επιβληθεί	ξανά	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο,		με	ένα	ευρωπαϊκό	υπερκράτος	

να	 ασκεί	 μια	 νέα	 κυριαρχία	 από	 τις	 Βρυξέλλες».1	Σε	 άλλο	 σημείο	 της	 ομιλίας	 αναφέρει:	 “Θα	

ήταν	 τρέλα	 να	 επιχειρήσουμε	 να	 προσδώσουμε	 στις	 χώρες	 μια	 ευρωπαϊκή	 εθνικότητα.	 Δεν	

καθορίσαμε	τα	σύνορά	μας	με	την	προοπτική	να	αλλάξουν	ξανά,	στο	όνομα	ενός	Ευρωπαϊκού	

υπερκράτους,	υπό	μια	νέα	κυριαρχία	των	Βρυξελλών»	καταγγέλλοντας	 τις	 προσπάθειες	 του	

Jacques	 Delors	 και	 των	 Βρυξελλών	 για	 την	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση.	 Επιτέθηκε	 στις	

γραφειοκρατικές	και	θεσμικές	αδυναμίες,	ενισχύοντας	τις	ευρωσκεπτικιστικές	τάσεις.2		

Έκτοτε	 άρχισε	 να	 αυξάνεται	 όχι	 μόνο	 η	 χρήση	 του	 όρου	 αλλά	 και	 η	 δυναμική	 των	

ευρωσκεπτικιστικών	 ομάδων,	 ενώ	 άρχισε	 να	 αποτελεί	 κι	 ένα	 είδος	 βαρόμετρου	 για	 την	

μέτρηση	της	εναντίωσης	στην	ΕΕ	(Condruz-Bacesku,	2014,	p.53).	

Τα	 χρόνια	 μετά	 την	 πτώση	 του	 τείχους	 του	 Βερολίνου	 η	 Ευρώπη	 διευρύνεται	 και	

περισσότεροι	Ευρωπαίοι	γίνονται	στενότεροι	γείτονες.	Ο	κόσμος	φαίνεται	πως	αφήνει	πίσω	

																																																								

	

	
1	Η	ομιλία	της	αυτή	είναι	γνωστή	ως	“Bruges	speech”	(Thatcher,	1988).	
2	Η	 ένταξη	 της	 Μ.	 Βρετανίας	 δυσχέρανε	 την	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση,	 λόγω	 της	 εσωτερικής	 διαμάχης	 που	
επικρατούσε	στους	πολιτικούς	θεσμούς	της	χώρας	η	οποία	αφορούσε	κυρίως	τον	υπερεθνικό	χαρακτήρα	της	
Κοινότητας.	 Μια	 πρώτη	 προστριβή	 αφορούσε	 την	 οικονομική	 συνεισφορά	 της	 Μ.	 Βρετανίας,	 καθώς	 με	 την	
ένταξή	 της	 όφειλε	 να	 στηρίξει	 οικονομικά	 τις	 πολιτικές	 της	 Κοινότητας.	 Όταν	 ανέλαβε	 Πρωθυπουργός	 η	
Margaret	 Thatcher	 επέμεινε	 ότι	 η	 Μ.	 Βρετανία	 και	 οι	 Βρετανοί	 φορολογούμενοι	 αδικούνται.	 Αναφωνώντας	
“θέλω	 τα	 λεφτά	 μου	 πίσω”,	 απαίτησε	 καλύτερη	 συμφωνία,	 υπό	 την	 απειλή	 παρακράτησης	 του	 ΦΠΑ	 (BBC, 
2013).	
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μια	ολόκληρη	 εποχή	και	 όλοι	βλέπουν	 το	μέλλον	με	μεγαλύτερη	αισιοδοξία.	Υπογράφονται	

σημαντικές	Συνθήκες	οι	 οποίες	αλλάζουν	την	 ζωή	 εκατομμυρίων	Ευρωπαίων	πολιτών,	 ενώ	

εντάσσονται	νέα	μέλη	στην	ευρωπαϊκή	οικογένεια.3		

Τα	χρόνια	αυτά	στην	Ευρώπη	υπήρξαν	σημαντικοί	ηγέτες,	οι	οποίοι	υποστήριξαν	σθεναρά	

την	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση.	 Ο	 ευρωσκεπτικισμός	 είχε	 περιοριστεί	 σε	 ανίσχυρες	 φωνές,	

εκφραζόταν	από	κόμματα	που	συγκέντρωναν	χαμηλά	ποσοστά,	ενώ	εντός	του	Ευρωπαϊκού	

Κοινοβουλίου	(ΕΚ)	βρισκόταν	εκτός	πολιτικών	ομάδων,	στους	«μη	εγγεγραμμένους».4	

Η	 σταδιακή	 άνοδος	 του	 ευρωσκεπτικισμού	 ξεκίνησε	 το	 1999,	 με	 την	 έναρξη	 της	 5ης	

Κοινοβουλευτικής	 Περιόδου,	 οπότε	 συγκροτήθηκαν	 οι	 εξής	 πολιτικές	 ομάδες:	 η	 “Union	 for	

Europe	 of	 the	 Nations”	 με	 31	 έδρες	 και	 βασικό	 κόμμα	 το	 γαλλικό	 “Rassemblement	 pour	 la	

France	 et	 l'	 indépendance	 de	 l'Europe”	 και	 η	 “Europe	 of	 Democracies	 and	 Diversities”	 με	 16	

έδρες	 και	 κύρια	 κόμματα	 το	 βρετανικό	 “UK	 Independence	 Party”	 (UKIP)	 και	 το	 “People's	

Movement	against	the	EU”	από	τη	Δανία.	

Η	μεγάλη	άνοδος	του	ευρωσκεπτικισμού	συντελέστηκε	κατά	τις	τελευταίες	ευρωεκλογές	

(2014)	στις	οποίες	οι	κύριοι	εκφραστές	του	σημείωσαν	σημαντικές	εκλογικές	επιτυχίες.	

Σήμερα	 συνιστά,	 όχι	 απλά	 τροχοπέδη	 για	 τις	 πολιτικές	 της	 ευρωπαϊκής	 ολοκλήρωσης,	

αλλά	μείζον	ζήτημα	για	την	ύπαρξη	της	ΕΕ.	Ταυτόχρονα	η	άμβλυνση	του	ευρωσκεπτικισμού	

αποτελεί	πρόκληση	για	όσους	είναι	αφοσιωμένοι	στο	ευρωπαϊκό	εγχείρημα.		

2.3	Η	Ποικιλομορφία	του	ευρωσκεπτικισμού	
Η	 σκεπτικιστική	 αντιπολιτευτική	 πολιτική	 έναντι	 της	 ΕΕ	 παρουσιάζει	 μεγάλη	

ποικιλομορφία	 τόσο	 στην	 ιδεολογική	 της	 έκφραση,	 όσο	 και	 στην	 πηγή	 προέλευσής	 της	

(Sutcliffe,	2010,	p.3).	

2.3.1	Η	ιδεολογική	έκφραση	

Με	βάση	την	ιδεολογική	έκφραση	των	επικρίσεων	κατά	της	ΕΕ	μπορούμε	να	διακρίνουμε	

τον	ευρωσκεπτικισμό	σε	σκληρό	(hard)	και	ήπιο	(soft).		

• Σκληρός	 ευρωσκεπτικισμός	 (hard	 euroscepticism):	 εκφράζει	 την	 αντίθεση	

στην	ένταξη	της	χώρας	στην	ΕΕ	και	στην	ευρωπαϊκή	ολοκλήρωση,	αυτή	καθαυτή.	

Εμφανίζεται	σε	κόμματα	που	πιστεύουν	ότι	το	εθνικό	συμφέρον	της	χώρας	είναι	να	

																																																								

	

	
3	Aναφερόμαστε	 στη	 Συμφωνία	 Schengen	 (1990)	 και	 στην	 ολοκλήρωση	 της	 Ενιαίας	 Αγοράς	 (1993),	 με	 την	
ελεύθερη	κυκλοφορίας	αγαθών,	υπηρεσιών,	προσώπων	και	κεφαλαίων.	Αναφερόμαστε	επίσης	στην	Υπογραφή	
των	 Συνθηκών	 του	 Μάαστριχτ	 για	 την	 ΕΕ	 (1993)	 και	 του	 Άμστερνταμ	 (1999)	 και	 στην	 προσχώρηση	 της	
Αυστρίας,	της	Φινλανδίας	και	της	Σουηδίας	(1995).	
4	Ανήκουν	οι	Γάλλοι	ακροδεξιοί	του	“Front	National”	και	οι	Φλαμανδοί	ακροδεξιοί	Vlaams	Belang.	
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αποχωρήσει	από	την	ΕΕ	(Taggart	&	Szczerbiak,	2002,	p.7).	

Τέτοιο	παράδειγμα	αποτελεί	η	πολιτική	ομάδα	“Europe	of	Freedom	and	Democracy”	

(EFDD),	 η	 οποία	 συγκροτήθηκε	 με	 τη	 συμμετοχή	 του	 βρετανικού	 UKIP	 του	 Nigel	

Farage	και	χαρακτηρίζεται	από	σκληρή	ευρωσκεπτικιστική	ρητορική.	

• Ήπιος	 ευρωσκεπτικισμός	 (soft	 euroscepticism):	 δεν	 αντιτίθεται	 στην	 ένταξη	

της	χώρας	στην	ΕΕ	ή	στην	ευρωπαϊκή	ολοκλήρωση,	αυτή	καθαυτή,	αλλά	εκφράζει	

αντίθεση	σε	συγκεκριμένες	πολιτικές.	Τα	κόμματα	που	τον	εκφράζουν	πιστεύουν	

ότι	 -επί	 του	παρόντος-	 το	 εθνικό	συμφέρον	βρίσκεται	σε	αντίθεση	με	 την	πορεία	

της	ΕΕ	(Taggart	&	Szczerbiak,	2002,	p.7).	

Παράδειγμα	ήπιας	 ευρωσκεπτικιστικής	ομάδας	 είναι	η	πολιτική	ομάδα	 “European	

Conservatives	and	Reformists”	(ECR)	των	Βρετανών	Συντηρητικών	(Conservatives).	

Τέλος,	σύμφωνα	με	τους	Taggart	&	Szczerbiak	(2002,	p.8),	η	παθητική	στάση	έναντι	της	ΕΕ	

και	 η	 αποδοχή	 του	 υφιστάμενου	 status	 quo,	 χωρίς	 την	 επιθυμία	 για	 περαιτέρω	 πρόοδο,	

μπορεί		επίσης	να	χαρακτηριστεί	ως	ευρωσκεπτικιστική.	

2.3.2	Η	πηγή	προέλευσης	

Ο	ευρωσκεπτικισμός	πηγάζει	-σε	διαφορετικές	εντάσεις-	από	διάφορες	πολιτικές	δυνάμεις	

του	 παραδοσιακού	 άξονα	 Αριστεράς-Δεξιάς	 και	 αποτελεί	 φαινόμενο	 που	 απαντάται	 στο	

πολιτικό	σύστημα	των	περισσότερων	κρατών-μελών	της	ΕΕ.	

Κύριους	 εκφραστές	 του	 ευρωσκεπτικισμού	 αποτελούν	 τα	 κόμματα	 της	 ακροδεξιάς	 (far-

right,	 radical	 right-wing,	 extreme	 far	 right)	 και	 τα	 κόμματα	 της	 ριζοσπαστικής	 Αριστεράς	

(radical	 left-wing,	 communists).	 Και	 οι	 δύο	 πλευρές	 αντιτάχθηκαν	 συστηματικά	 όλα	 τα	

χρόνια	στις	πολιτικές	της	ευρωπαϊκής	ολοκλήρωσης	(Halikiopoulou	et	al.,	2012,	p.505).	

2.3.3	Ριζοσπαστική	Δεξιά	

Τα	 κόμματα	 της	 ριζοσπαστικής	 Δεξιάς	 και	 της	 ακροδεξιάς	 συνδέονται	 άμεσα	 με	 την	

επανεμφάνιση	του	εθνικισμού	στην	ευρωπαϊκή	ήπειρο,		επιδεικνύοντας	συχνά	στην	πολιτική	

δράση	τους	φανατισμό	και	βία.5	Ο	εθνικισμός	βασίζεται	στην	αντίληψη	ότι	η	ανθρωπότητα	

είναι	από	τη	φύση	της	διαιρεμένη	σε	πλήθος	εθνών,	καθένα	από	τα	οποία	έχει	διαφορετική	

ταυτότητα	(Heywood,	2014,	p.143).	Κοινές	σταθερές	της	ταυτότητας	του	έθνους	αποτελούν	

																																																								

	

	
5	Τα	κόμματα	της	ριζοσπαστικής	Δεξιάς,	στις	διάφορες	εκφάνσεις	τους,	διαφέρουν	από	τα	κόμματα	της	άκρας	
Δεξιάς	 στον	 ελάχιστο	 βαθμό	 ανταγωνισμού	 που	 επιδεικνύουν	 απέναντι	 στη	 δημοκρατία.	 Με	 βάση	 αυτή	 την	
κατηγοριοποίηση,	 μοιάζει	 σκόπιμο	 να	 εντάξουμε	 στην	 άκρα	 Δεξιά	 τα	 κινήματα	 που	 αρνούνται	 πλήρως	 την	
κοινοβουλευτική	δημοκρατία	και	την	ιδεολογία	των	θεμελιωδών	δικαιωμάτων	και	στη	ριζοσπαστική	Δεξιά	όσα	
συμμορφώνονται	με	αυτές	τις	αξίες. (Camus, 2014)	
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η	φυλή,	η	γλώσσα,	το	θρήσκευμα,	τα	ήθη	και	τα	έθιμα.	

Η	ΕΕ	αποτελεί	μια	ανομοιογενή	οντότητα	«κρατών-εθνών»,	η	οποία	προωθεί	όχι	μόνο	την	

συνεργασία	 και	 την	 αλληλεγγύη	 μεταξύ	 των	 κρατών-μελών,	 αλλά	 υπερασπίζεται	 επιπλέον	

κοινές	πολιτιστικές	 αξίες.	 Αυτό	 έρχεται	 σε	αντίθεση	με	 τις	πεποιθήσεις	 των	 κομμάτων	 της	

ριζοσπαστικής	 Δεξιάς,	 των	 οποίων	 προτεραιότητα	 αποτελεί	 η	 προστασία	 του	 έθνους	 από	

ξένες	επιρροές	(Halikiopoulou	et	al.,	2012,	p.510).	

Για	την	ριζοσπαστική	Δεξιά	υπάρχει	ασυμβατότητα	της	ΕΕ	με	τις	εθνικές	αξίες,	γι’	αυτό	και	

προσπαθεί	 να	 σώσει	 «το	 απειλούμενο	 έθνος	 και	 το	 λαό	 από	 τις	 κοσμοπολίτικες,	 ξένες	 και	

αντεθνικές	επιρροές»	(Hainsworth,	2008,	p.66).	

Ο	 ευρωσκεπτικισμός	 της	 ριζοσπαστικής	 Δεξιάς	 εκφράζεται	 με	 την	 αντίθεσή	 της	 στην	

μετανάστευση	αφενός	και	την	υπεράσπιση	της	εθνικής	ταυτότητας,	του	εθνικού	πολιτισμού	

και	των	εθνικών	συνόρων	έναντι	των	αλλοδαπών,	αφετέρου.	

2.3.4	Ριζοσπαστική	Αριστερά	

Ο	 εθνικισμός	 και	 η	 Αριστερά	 συνήθως	 αντιμετωπίζονται	 ως	 έννοιες	 αντιφατικές	 και	

ασύμβατες.	 Τα	 κύρια	 χαρακτηριστικά	 της	 ριζοσπαστικής	 Αριστεράς	 περιλαμβάνουν	 την	

απόρριψη	 του	 καπιταλισμού	 και	 του	 διεθνισμού,	 την	 ανακατανομή	 των	 πόρων	 και	 την	

υπεράσπιση	των	κοινωνικών	δικαιωμάτων	(Halikiopoulou	et	al.,	2012,	p.511).	

Η	σχέση	μεταξύ	εθνικισμού	και	ριζοσπαστικής	Αριστεράς	μπορεί	να	εντοπιστεί	 ιστορικά	

ως	 «προϊόν	 του	 Διαφωτισμού	 και	 της	 Γαλλικής	 Επανάστασης»,	 όπου	 υπάρχει	 στενή	 σχέση	

μεταξύ	 εθνικισμού	 και	 πολιτών,	 όπως	 υπάρχει	 μεταξύ	 «τάξης»	 και	 «λαϊκής	 κυριαρχίας»	

(Halikiopoulou	et	al.,	2012,	p.511).	

Τα	 ριζοσπαστικά	 κόμματα	 της	 Αριστεράς	 αντιτίθενται	 στην	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση,	

καθώς	εξισώνουν	την	«τάξη»	με	την	«εθνική	εκμετάλλευση».	Σε	αντίθεση	με	την	ριζοσπαστική	

Δεξιά,	 τα	 κόμματα	 της	 ριζοσπαστικής	Αριστεράς	 δεν	 τονίζουν	 την	 ομοιογένεια	 του	 έθνους,	

αλλά	επιδιώκουν	τη	χειραφέτηση	και	την	ανεξαρτησία	από	τις	μεγάλες	δυνάμεις,	οι	οποίες	-

όπως	 υποστηρίζουν-	 εκμεταλλεύονται	 τις	 λιγότερο	 ευνοημένες	 κοινωνικές	 κατηγορίες.	 Η	

ριζοσπαστική	αριστερή	πτέρυγα	της	αντιπολίτευσης	της	ΕΕ	έχει	τις	ρίζες	της	στην	αντίληψη	

ότι	 η	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση	 απειλεί	 τα	 «ιερά»	 της	 ριζοσπαστικής	 Αριστεράς,	 καθώς	

θεωρείται	ότι	η	ΕΕ	ευνοεί	τις	νεοφιλελεύθερες	πολιτικές	(Halikiopoulou	et	al.,	2012,	p.507).	

Η	 στάση	 της	 Ριζοσπαστικής	 Αριστεράς	 απέναντι	 στην	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	 ήταν	 πάντα	

πεδίο	 σφοδρών	 αντιπαραθέσεων.	 Το	 φάσμα	 των	 κυρίαρχων	 απόψεων	 για	 την	 ΕΕ	 στην	

Ευρωπαϊκή	 Αριστερά	 κυμαίνεται	 από	 τους	 ήπιους	 ευρωσκεπτικιστές	 που	 ζητούν	 την	

μεταρρύθμιση	της	ΕΕ,	μέχρι	τους	αντιευρωπαϊστές	που	καλούν	στην	έξοδο	όχι	μόνο	από	την	

Ευρωζώνη,	αλλά	και	από	την	ίδια	την	ΕΕ.		 	
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3.	Ο	ευρωσκεπτικισμός	στο	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	

3.1	Το	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	
Η	 ιστορία	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 (ΕΚ)	 ξεκινά	 με	 τη	 διεύρυνση	 της	 «Κοινής	

Συνέλευσης»	 (ΚΣ)	της	ΕΚΑΧ.	Η	ΚΣ	αποτέλεσε	την	κοινή	συνέλευση	των	τριών	υπερεθνικών	

Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων. 6 	Η	 Συνέλευση,	 ως	 «Ευρωπαϊκή	 Κοινοβουλευτική	 Συνέλευση»,	

πραγματοποίησε	 την	 εναρκτήρια	 συνεδρίασή	 της	 στις	 19	Μαρτίου	 1958,	 με	 τη	 συμμετοχή	

142	μελών.	(Bux,	2016)	Στις	30	Μαρτίου	1962	μετονομάσθηκε	σε	«Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο»,	

χωρίς	 την	 έγκριση	 των	 κυβερνήσεων,	 όνομα	 που	 καθιερώθηκε	 με	 την	 Ενιαία	 Ευρωπαϊκή	

Πράξη	του	1987	(Μούσης,	2011).	

Αρχικά	 τη	 σύνθεση	 του	 ΕΚ	 αποτελούσαν	 διορισμένοι	 βουλευτές	 των	 εθνικών	

κοινοβουλίων	 κάθε	 κράτους-μέλους.	 Το	 1976	αποφασίστηκε	 η	 εκλογή	 των	αντιπροσώπων	

στο	 ΕΚ	 με	 άμεση	 και	 καθολική	 ψηφοφορία.	 Το	 1978	 η	 απόφαση	 εγκρίθηκε	 από	 όλα	 τα	

κράτη-μέλη	και	οι	πρώτες	εκλογές	διεξήχθησαν	στις	7	και	10	Ιουνίου	1979.	

Σύμφωνα	 με	 την	 ισχύουσα	 σήμερα	 συνθήκη	 της	 Λισαβόνας,	 ο	 αριθμός	 των	

Ευρωβουλευτών	ανέρχεται	στους	751	και	κατανέμονται	σε	κάθε	κράτος	μέλος	σύμφωνα	με	

την	«αρχή	της	φθίνουσας	αναλογικότητας».7	

Ο	 ρόλος	 του	 ΕΚ	 ενισχύθηκε	 σημαντικά	 με	 την	 Ενιαία	 Ευρωπαϊκή	 Πράξη.	 Οι	 μετέπειτα	

Συνθήκες	 του	 Μάαστριχτ	 (1992),	 του	 Άμστερνταμ	 (1997)	 και	 της	 Λισαβόνας	 (2007),	

επέκτειναν	 τις	 αρμοδιότητές	 του	 χορηγώντας	 στο	 ΕΚ	 νομοθετικές	 εξουσίες	 ισότιμες	 με	

εκείνες	 του	 Συμβουλίου	 (Bux,	 2016).	 Στις	 περιπτώσεις	 αυτές	 το	 ΕΚ	 και	 το	 Συμβούλιο	

νομοθετούν	 από	 κοινού	 σύμφωνα	 με	 την	 διαδικασία	 της	 «συναπόφασης»,	 όπως	

χαρακτηρίζεται.	

Πράγματι,	 σύμφωνα	 με	 το	 14ο	 άρθρο	 της	 Συνθήκης	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 «το	

Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	ασκεί	από	κοινού	με	 το	Συμβούλιο,	 νομοθετικές	και	 δημοσιονομικές	

εξουσίες.	Ασκεί	καθήκοντα	πολιτικού	ελέγχου	και	συμβουλευτικά	καθήκοντα	υπό	τους	όρους	

που	προβλέπονται	στις	Συνθήκες.	Εκλέγει	τον	πρόεδρο	της	Επιτροπής»	(Επίσημη	Εφημερίδα	

																																																								

	

	
6 	Οι	 Ευρωπαϊκές	 Κοινότητες	 υπήρξαν	 οι	 τρεις	 υπερεθνικοί	 οργανισμοί	 που	 αποτέλεσαν	 τους	 πυλώνες	
οικοδόμησης	της	ΕΕ:	η	Ευρωπαϊκή	Κοινότητα	Άνθρακα	και	Χάλυβα	(ΕΚΑΧ),	η	Ευρωπαϊκή	Οικονομική	Κοινότητα	
(ΕΟΚ)	 και	 η	 Ευρωπαϊκή	 Κοινότητα	 Ατομικής	 Ενέργειας	 (ΕΥΡΑΤΟΜ).	 Η	 ονομασία	 Ευρωπαϊκές	 Κοινότητες	
καθιερώθηκε	με	 τη	Συνθήκη	Συγχώνευσης	 του	1965,	 με	 τους	 τρεις	 οργανισμούς	 να	αποκτούν	 ενιαία	θεσμική	
δομή.	Η	ΕΥΡΑΤΟΜ	εξακολουθεί	να	υφίσταται.	
7	Σύμφωνα	με	την	«αρχή»	οι	ευρωβουλευτές	από	τα	μεγαλύτερα	κράτη-μέλη	αντιπροσωπεύουν	περισσότερους	
πολίτες	 από	 ότι	 εκείνοι	 που	 προέρχονται	 από	 μικρότερα	 κράτη,	 ενώ	 θα	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 υπόψη	 η	
οποιαδήποτε	αλλαγή	του	αριθμού	των	κρατών-μελών	και	οι	δημογραφικές	εξελίξεις	τους,	επιτυγχάνοντας	κατ'	
αυτόν	τον	τρόπο	τη	συνολική	ισορροπία	του	συστήματος	για	τα	θεσμικά	όργανα.	
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της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	2012).	

3.1.1	Πολιτικές	ομάδες	

Η	Συνθήκη	για	την	ίδρυση	της	ΕΚΑΧ	δεν	προέβλεπε	την	ύπαρξη	πολιτικών	ομάδων,	αλλά	

την	ύπαρξη	εθνικών	αντιπροσωπειών,	οι	οποίες	συμμετείχαν	στην	πρώτη	συνεδρίαση	της	ΚΣ.	

Ωστόσο,	 τα	 μέλη	 σύντομα	 άρχισαν	 να	 συγκεντρώνονται	 σύμφωνα	 με	 τις	 πολιτικές	 τους	

συγγένειες,	γεγονός	που	οδήγησε	στο	σχηματισμό	των	πολιτικών	ομάδων.	

Στις	16	Ιουνίου	του	1953	η	ψηφοφορία	στην	ΚΣ	αναγνώρισε	επίσημα	την	ύπαρξή	τους	και,	

με	 νέο	 άρθρο	 στον	 κανονισμό	 της	 Συνέλευσης,	 ενέκρινε	 το	 σχηματισμό	 τους.	 Ο	 ελάχιστος	

αριθμός	βουλευτών	που	ορίστηκε	ως	απαραίτητος	για	το	σχηματισμό	μιας	πολιτικής	ομάδας	

ήταν	εννέα	(Hix	et	al.,	2003).	

Οι	 τρεις	 πρώτες	 ομάδες	 που	 σχηματίσθηκαν,	 κατά	 σειρά	 μεγέθους,	 ήταν	 οι	

Χριστιανοδημοκράτες,	οι	Σοσιαλιστές	και	οι	Φιλελεύθεροι.	Κατά	τη	διάρκεια	των	ετών	έχουν	

μεταβληθεί	ο	αριθμός,	τα	ονόματα	και	η	ισχύς	των	πολιτικών	ομάδων,	ενώ	έχουν	αναδειχθεί	

νέες	πολιτικές	δυνάμεις,	καθώς	έχουν	προσχωρήσει	νέα	κράτη-μέλη	στην	Ένωση.	

Σύμφωνα	με	τον	εσωτερικό	κανονισμό	του	ΕΚ	(European	Parliament,	2015),	οι	βουλευτές	

συγκροτούν	πολιτικές	ομάδες	με	βάση	την	πολιτική	τους	τοποθέτηση	και	όχι	την	εθνικότητά	

τους.	 Για	 να	 σχηματιστεί	 μια	 πολιτική	 ομάδα	 απαιτούνται	 τουλάχιστον	 25	 βουλευτές,	 οι	

οποίοι	 πρέπει	 να	 εκπροσωπούν	 τουλάχιστον	 το	 ένα	 τέταρτο	 του	 συνόλου	 των	 κρατών-

μελών.	 Απαγορεύεται	 η	 ένταξη	 σε	 περισσότερες	 από	 μία	 πολιτικές	 ομάδες.	 Ορισμένοι	

βουλευτές	δεν	ανήκουν	σε	καμία	πολιτική	ομάδα	και	στην	περίπτωση	αυτή	ανήκουν	στους	

«μη	εγγεγραμμένους»	(NI)	βουλευτές	(European	Parliament,	2014,	p.27).	

Μέσα	από	τα	κόμματα	που	εκλέχθηκαν	και	τις	πολιτικές	ομάδες	που	συγκροτήθηκαν	στις	

δύο	 τελευταίες	 κοινοβουλευτικές	 περιόδους,	 θα	 προσπαθήσουμε	 να	 σκιαγραφήσουμε	 την	

εμφάνιση	του	ευρωσκεπτικισμού,	εντός	της	Ολομέλειας	του	ΕΚ.	

Στην	προσπάθειά	μας	αυτή	επιλέγουμε	τρεις	χώρες	της	ΕΕ:	τη	Γαλλία,	τη	Μ.	Βρετανία	και	

την	 Ελλάδα,	 όπου	 συναντάται	 ο	 ευρωσκεπτικισμός	 με	 μεγάλη	 ένταση.	 Οι	 λόγοι	 που	 μας	

οδήγησαν	στην	επιλογή	αυτών	των	χωρών	είναι	οι	εξής:	

• η	 Γαλλία	 αποτελεί	 ακρογωνιαίο	 λίθο	 της	 Ένωσης.	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 βιώνει	

οικονομικές	δυσκολίες,	κοινωνικά	προβλήματα	και	ισχυρή	άνοδο	της	ακροδεξιάς,	η	

οποία	 έχει	 εκδηλώσει	 την	 επιθυμία	 να	 διεξάγει	 δημοψήφισμα	 για	 την	 έξοδο	 της	

χώρας	από	την	Ένωση.	

• Η	 Μ.	 Βρετανία	 είναι	 μια	 μεγάλη	 χώρα,	 με	 ιδιότυπη	 πορεία	 στην	 Ένωση.	 Ο	

ευρωσκεπτικισμός	έκανε	εκεί	την	εμφάνισή	του	στην	δεκαετία	του	 ’80.	Έκτοτε,	η	

Μ.	Βρετανία	αμφισβητεί	συστηματικά	τις	κοινοτικές	πολιτικές.		
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• Η	Ελλάδα	έχει	πληγεί	σημαντικά	από	την	οικονομική	κρίση	και	επιπλέον	βρίσκεται	

στο	 επίκεντρο	 της	 προσφυγικής	 κρίσης.	 Παρατηρείται	 μια	 εντυπωσιακή	

αντιστροφή	των,	επί	σειρά	ετών,	φιλοευρωπαικών	θέσεων	στις	σφυγμομετρήσεις,	

αλλά	και	άνοδος	της	ναζιστικής	ακροδεξιάς.	

3.2	Ευρωεκλογές	2009	
Οι	 εκλογές	 πραγματοποιήθηκαν	 κάτω	 από	 τη	 σκιά	 της	 απόρριψης	 του	 Ευρωπαϊκού	

Συντάγματος,8	την	αβεβαιότητα	για	τη	Συνθήκη	της	Λισαβόνας,	την	οικονομική	κρίση	και	την	

αδιαφορία	των	πολιτών.9	

Στις	 7	 Ιουνίου	 2009	 	 οι	 πολίτες	 των	 27	 κρατών-μελών	 ψήφισαν	 για	 την	 ανάδειξη	 των	

μελών	 του	 ΕΚ.	 Η	 συμμετοχή	 κινήθηκε	 σε	 χαμηλά	 επίπεδα	 αγγίζοντας	 το	 43%.	 	 Στη	 Μ.	

Βρετανία	 σημειώθηκε	 ένα	 από	 τα	 χαμηλότερα	 ποσοστά	 συμμετοχής,	 34,7%,	 στη	 Γαλλία	

κινήθηκε	κοντά	στον	ευρωπαϊκό	μέσο	όρο,	με	ποσοστό	40,6%,	ενώ	στην	Ελλάδα	η	συμμετοχή	

έφτασε	το	52,6%.	

Τα	 αποτελέσματα	 των	 ευρωεκλογών	 στη	 Μ.	 Βρετανία	 ανέδειξαν	 νικητές	 τους	

Συντηρητικούς	(27%	-	25	έδρες),	ενώ	τη	δεύτερη	θέση	κατέλαβε	το	ευρωσκεπτικιστικό	UKIP	

(16,09%	-	13	έδρες),		του	Nigel	Farage,	το	οποίο	διατήρησε	τις	δυνάμεις	του	σε	σχέση	με	τις	

εκλογές	του	2004	(16,10%	-	12	έδρες).	Η	αντίθεση	προς	την	ΕΕ	ήταν	ιδιαίτερα	εμφανής	στη	

Μ.	Βρετανία,	γεγονός	που	αποτυπώθηκε	τόσο	στα	ποσοστά	συμμετοχής	των	Βρετανών	στις	

ευρωεκλογές,	όσο	και	στην	ενίσχυση	των	ευρωσκεπτικιστικών	κομμάτων.	

Στη	 Γαλλία	 μεγάλη	 νίκη	 σημείωσε	 το	 “Union	pour	un	Mouvement	Populaire”	 του	 Nicolas	

Sarkozy	(27,8%	-	29	έδρες),	έναντι	του	αποδυναμωμένου	Σοσιαλιστικού	κόμματος	(16,48%	-	

14	 έδρες).	 Το	 ακροδεξιό	 Εθνικό	Μέτωπο	 (FN)	 του	 Jean-Marie	 Le	 Pen	 περιορίστηκε	 στις	 3	

έδρες	(6,3%).	

Στο	πολιτικό	τοπίο	της	Ελλάδας	κυριαρχούσαν	τα	δύο	παραδοσιακά	κόμματα,	ΠΑΣΟΚ	και	

Νέα	 Δημοκρατία,	 τα	 οποία	 και	 μονοπωλούσαν	 την	 κυβερνητική	 εξουσία,	 κατά	 την	 Γ’	

Ελληνική	Δημοκρατία.	Τα	δύο	κόμματα	αυτά	συγκέντρωσαν,	σχεδόν,	το	70%	του	εκλογικού	

σώματος.	 Για	πρώτη	φορά	οι	Οικολόγοι	Πράσινοι	 κατόρθωσαν	 να	κερδίσουν	μία	 έδρα	στο	

																																																								

	

	
8	Η	 Ευρωπαϊκή	 Συνταγματική	 Συνθήκη	 (Ευρωπαϊκό	 Σύνταγμα)	 θα	 έπρεπε	 να	 επικυρωθεί	 απ'	 όλα	 τα	 κράτη-
μέλη,	προκειμένου	να	τεθεί	σε	ισχύ	την	1η	Νοεμβρίου	2006.	Κάθε	Κράτος-μέλος	επέλεξε	τον	τρόπο	κύρωσης	της	
Συνθήκης,	είτε	με	ψηφοφορία	στο	εθνικό	κοινοβούλιο	είτε	με	δημοψήφισμα.	Η	Γαλλία,	 ιδρυτικό	μέλος	της	ΕΕ	
και	χώρα	με	μακρά	παράδοση	δημοψηφισμάτων,	επέλεξε	την	οδό	του	δημοψηφίσματος.	Το	ίδιο	έπραξαν	και	οι	
Ολλανδοί.	Και	στις	δύο	χώρες,	οι	πολίτες	απέρριψαν	τη	Συνθήκη,	με	54%	και	61,6%	αντίστοιχα.	
9	Οι	 τρεις	κυριότεροι	 λόγοι	αδιαφορίας	των	πολιτών	είναι:	 «δυσπιστία/δυσαρέσκεια	με	 την	πολιτική	γενικά»,	
«έλλειψη	 ενδιαφέροντος	 για	 την	 πολιτική»,	 «η	 ψήφος	 δεν	 έχει	 επιπτώσεις/δεν	 αλλάζει	 τίποτε».(Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 2009)	
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ΕΚ.	 Τις	 υπόλοιπες	 έδρες	 κατέλαβαν	δύο	 κόμματα	 της	Αριστεράς	 (το	Κομμουνιστικό	Κόμμα	

Ελλάδας	και	ο	Συνασπισμός	της	Ριζοσπαστικής	Αριστεράς)	και	το	εθνικιστικό	κόμμα	του	Γ.	

Καρατζαφέρη	 «Λαϊκός	 Ορθόδοξος	 Συναγερμός».	 Τα	 κόμματα	 αυτά	 αποτελούσαν	 τους	

κύριους	εκφραστές	του	ευρωσκεπτικισμού	στην	Ελλάδα,	εκείνη	την	περίοδο.	

3.2.17η	κοινοβουλευτική	περίοδος	(2009-2014)	

Η	 σύνθεση	 των	 πολιτικών	 ομάδων	 μετά	 τα	 αποτελέσματα	 των	 ευρωεκλογών	 ανέδειξε	

νικητές	τους	Χριστιανοδημοκράτες	του	ΕΛΚ,	οι	οποίοι	σημείωσαν	σημαντική	νίκη	έναντι	των	

Σοσιαλδημοκρατών	 του	 S&D.	 Οι	 Φιλελεύθεροι	 αποτέλεσαν	 την	 τρίτη	 δύναμη	 του	 ΕΚ,	

σημειώνοντας	μικρές	απώλειες,	ενώ	οι	Πράσινοι	πέτυχαν	σημαντική	αύξηση	δυνάμεων.	

Πίνακας	3-1	
Οι	πολιτικές	ομάδες	κατά	την	έναρξη	της	7ης	κοινοβουλευτικής	περιόδου	(07/2009)	

	 όνομα	 ιδεολογία	 έδρες	 ποσοστό	

EPP	 European	People's	Party	 Χριστιανοδημοκράτες	 274	 36,01%	
S&D	 Socialists	&	Democrats	 Σοσιαλδημοκράτες	 196	 25,59%	
ALDE	 Alliance	 of	 Liberals	 and	

Democrats	for	Europe	
Φιλελεύθεροι	 83	 10,83%	

G-EFA	 The	 Greens–European	 Free	
Alliance	

Πράσινοι	 57	 7,44%	

ECR	 European	 Conservatives	 and	
Reformists	

Συντηρητικοί/	
Ευρωσκεπτικιστές	

57	 7,44%	

EUL-NGL	 European	 United	 Left–Nordic	
Green	Left	

Αριστεροί	
Κομμουνιστές	

35	 4,57%	

EFD	 Europe	 of	 Freedom	 and	
Democracy	

Ευρωσκεπτικιστές	 31	 4,05%	

NI	 Μη	εγγεγραμμένοι	 Ετερογενείς	 33	 4,31%	
	 	 	 766	 	

Πηγή:	(Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	2014)	

Στην	7η	κοινοβουλευτική	περίοδο	σχηματίστηκε	η	πολιτική	ομάδα	“Europe	of	Freedom	and	

Democracy”	(EFD),	από	αμιγώς	ευρωσκεπτικιστικά	κόμματα:	το	βρετανικό	UKIP,	την	ιταλική	

«Λέγκα	του	Βορρά»,	το	ελληνικό	ΛΑΟΣ	και	το	γαλλικό	MPF.	

Ο	 ευρωσκεπτικισμός,	 εντός	του	ΕΚ,	δεν	 εκφραζόταν	μόνο	μέσα	από	την	πολιτική	ομάδα	

του	EFD.	Σκεπτικιστική	στάση	απέναντι	στην	ΕΕ	επιδείκνυε	και	η	πολιτική	ομάδα	“European	

Conservatives	 and	 Reformists”	 (ECR),	 των	 Βρετανών	 Συντηρητικών,	 οι	 οποίοι	 ανέκαθεν	

αντιμάχονταν	 την	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση.	 Οι	 κοινωνικές	 και	 πολιτικές	 αξίες,	 η	 παράδοση	

και	 η	 εθνική	 ταυτότητα	 των	 Βρετανών	 δημιουργούσαν	 κλίμα	 δυσπιστίας	 απέναντι	 σε	

εκχωρήσεις	 εθνικής	 κυριαρχίας.	 Τα	 θεμέλια	 του	 βρετανικού	 –και	 όχι	 μόνο-	

ευρωσκεπτικισμού	τα	έθεσε	όπως	αναφέρθηκε	πιο	πάνω	η	Margaret	Thatcher	την	δεκαετία	

του	’80,	ενώ	οι	Tories	υιοθετούσαν	προοδευτικά	όλο	και	πιο	επικριτική	στάση	(Usherwood,	

2012).	

Τέλος,	τα	ακροδεξιά	και	ευρωσκεπτικιστικά	κόμματα	όπως	το	Front	National	(Γαλλία),	το	

FPÖ	 (Αυστρία),	 το	 Jobbik	 (Ουγγαρία)	 και	 το	 PVV	 (Ολλανδία)	 βρίσκονται	 συγκεντρωμένα	
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στους	 «μη	 εγγεγραμμένους»,	 χωρίς	 να	 έχουν	 καταφέρει	 να	 ενταχθούν	 σε	 κάποια	 πολιτική	

ομάδα	ή	να	σχηματίσουν	δική	τους,	για	λόγους	που	συνδέονται	τόσο	με	το	θεσμικό	πλαίσιο10	

που	 ορίζει	 τις	 προϋποθέσεις	 σχηματισμού	 πολιτικής	 ομάδας,	 όσο	 και	 με	 τις	 μεταξύ	 τους	

ιδεολογικές11	διαφορές.	

3.3	Ευρωεκλογές	2014	
Τον	Μάιο	του	2014	πραγματοποιήθηκαν	οι	εκλογές	που	ανέδειξαν	τα	75112	μέλη	του	ΕΚ,	

των	25	κρατών-μελών.	Μέσα	από	τις	εκλογές	αυτές	οι	πολίτες	κλήθηκαν	να	«μιλήσουν»	για	

την	 «Ευρύτερη	Ευρώπη»,	 την	 ολοκλήρωση	 της	 Οικονομικής	 και	 Νομισματικής	 Ένωσης	 και	

την	εμπιστοσύνη	τους	απέναντι	στο	ευρωπαϊκό	οικοδόμημα	(Delors	et	al.,	2013).	

Οι	 εκλογές	 αυτές	 πραγματοποιήθηκαν	 σε	 μια	 δύσκολη	 περίοδο	 για	 την	 ΕΕ,	 καθώς	 η	

συζήτηση	για	 το	μέλλον	της,	 η	 ενίσχυση	των	 ευρωσκεπτικιστικών	ρευμάτων,	η	οικονομική	

κρίση,	η	προσφυγική	και	μεταναστευτική	κρίση	και	τα	δικαιώματα	των	Ευρωπαίων	πολιτών,	

κυριαρχούσαν	στην	δημόσια	σφαίρα	καθ’	όλη	την	διάρκεια	της	προεκλογικής	περιόδου	και	

ενίσχυαν	τον	προβληματισμό	των	ευρωπαίων	πολιτών	για	το	ποια	είναι	η	ορθότερη	επιλογή.		

Οι	ευρωεκλογές	του	2014	στιγματίστηκαν	από	την	σημαντική	ενίσχυση	των	ακροδεξιών	

και	ευρωσκεπτικιστικών	κομμάτων,	τα	οποία	κυριάρχησαν	σε	Μ.	Βρετανία	και	Γαλλία.	

Στη	Μ.	Βρετανία,	το	UKIP	του	ευρωσκεπτικιστή	Nigel	Farage	κατέκτησε		την		πρώτη	θέση,	

με	26,6%	και	24	έδρες.	Είναι	η	πρώτη	φορά	που	στη	Μ.	Βρετανία	κέρδισε	τις	εκλογές	κάποιο	

άλλο	κόμμα,	εκτός	των	Εργατικών	και	των	Συντηρητικών.	Το	UKIP	σημείωσε	μια	εκπληκτική	

αύξηση	της	εκλογικής	του	δύναμης	κατά	10%	από	τις	προηγούμενες	ευρωπαϊκές	εκλογικές	

αναμετρήσεις	(16,1%	-	2004	και	16,5%	-	2009).13	

Κάτι	ανάλογο	συνέβη	και	στην	απέναντι	όχθη	της	Μάγχης.	Στη	Γαλλία	τις	εκλογές	κέρδισε	

το	 ακροδεξιό	 κόμμα	 του	 Εθνικού	 Μετώπου	 της	 Marine	 Le	 Pen,	 το	 οποίο	 κατόρθωσε	 να	

																																																								

	

	
10	Για	να	σχηματιστεί	μια	πολιτική	ομάδα	απαιτούνται	τουλάχιστον	25	βουλευτές	που	πρέπει	να	εκπροσωπούν	
τουλάχιστον	το	ένα	τέταρτο	του	συνόλου	των	κρατών-μελών.	
11	Μεταξύ	 των	ακροδεξιών	 κομμάτων	παρουσιάζονται	 ιδεολογικές	 διαφορές,	 σε	 ζητήματα	που	αφορούν	 τους	
ομοφυλόφιλους,	τον	αντισημιτισμό	και	τους	μουσουλμάνους.		
12	O	συνολικός	αριθμός	των	ευρωβουλευτών	μειώθηκε	σε	751	και	θα	μείνει	σταθερός,	ανεξάρτητα	από	τυχόν	
εντάξεις	 νέων	 χωρών.	 Σε	 περίπτωση	 περαιτέρω	 διευρύνσεων	 οι	 ευρωβουλευτές	 των	 νέων	 εταίρων	 θα	
καταλαμβάνουν	 έδρες	από	τους	νυν,	ο	αριθμός	των	οποίων	θα	ανακατανέμεται.	Ήδη	για	να	 επιτευχθεί	αυτό,	
εξαιτίας	 της	 ένταξης	 της	 Κροατίας,	 κάποιες	 χώρες	 έχασαν	 έδρες.	 Ο	 μέγιστος	 αριθμός	 εδρών	 που	 επιτρέπει	 η	
συνθήκη	της	Λισαβόνας	για	μια	χώρα	είναι	96	(Γερμανία).	
13	Το	UKIP	 κατόρθωσε	 να	σημειώσει	 σημαντικές	 επιτυχίες,	 στις	 τρεις	 τελευταίες	 εκλογικές	 αναμετρήσεις	 του	
ΕΚ.	Δεν	συνέβη	κάτι	ανάλογο	και	στις	εθνικές	εκλογές,	όπου	τα	ποσοστά	του	υπήρξαν	πολύ	χαμηλά	(1,5%	το	
2001	 και	 2,2%	 το	 2005).	 Αυτό	 συνέβη	 κυρίως	 επειδή	 οι	 ψηφοφόροι	 δεν	 θεωρούν	 ότι	 οι	 ευρωεκλογές	 είναι	
σημαντικές	 εκλογές	 και	 ψηφίζουν	 με	 διαφορετικά	 κριτήρια.	 Στις	 τελευταίες	 εθνικές	 εκλογές	 αύξησε	 την	
εκλογική	του	δύναμη	(12,6%),	όμως	εξέλεξε	έναν	βουλευτή,	γεγονός	που	αποδίδεται	στο	εκλογικό	σύστημα	της	
Βρετανίας	(Sutcliffe, 2010, p.10).	
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αναδειχθεί	σε	πρώτο	κόμμα	συγκεντρώνοντας	το	24,86%	των	ψήφων	και	κατακτώντας	24	

έδρες	στο	ΕΚ.		

Η	Ελλάδα	διέρχεται	 τη	 δυσκολότερη	περίοδο	 της	μεταπολιτευτικής	 της	 ιστορίας,	 καθώς	

από	το	2010	βρίσκεται	σε	βαθιά	οικονομική	κρίση	και	σε	 «μνημονιακό	καθεστώς»,	 υπό	 τη	

στενή	 παρακολούθηση	 της	 «Τρόικας».14	Στις	 ευρωεκλογές	 πρώτο	 κόμμα	 αναδείχθηκε	 ο	

ΣΥΡΙΖΑ	με	26,57%	και	6	έδρες.	Ήταν	η	πρώτη	φορά	που	κόμμα	της	ριζοσπαστικής	Αριστεράς	

κέρδισε	μια	 εκλογική	αναμέτρηση.	Την	 εκπροσώπησή	τους	στο	ΕΚ	πέτυχαν,	 επίσης,	 και	 τα	

άλλα	ευρωσκεπτικιστικά	κόμματα:	το	ναζιστικό	κόμμα	«Χρυσή	Αυγή»	(9,39%	-	3	έδρες),	το	

«Κομμουνιστικό	Κόμμα	Ελλάδας»	(6,11%	-	2	έδρες)	και	το	εθνικιστικό	«Ανεξάρτητοι	Έλληνες»	

(3,46%	-	1	έδρα).	

3.3.	18η		κοινοβουλευτική	περίοδος	(2014-2019)	

Το	 αποτέλεσμα	 των	 ευρωεκλογών	 ανέδειξε	 νικητές	 -για	 μια	 ακόμη	 φορά	 	 και	 παρά	 τις	

απώλειες-	τους	Χριστιανοδημοκράτες	του	ΕΛK,	έναντι	των	Σοσιαλδημοκρατών	του	S&D.	Οι	

συντηρητικοί	και	ευρωσκεπτικιστές	του	ECR,	ενισχύθηκαν	και,	με	70	βουλευτές,	αποτελούν	

πλέον	 την	 τρίτη	 δύναμη	 του	ΕΚ,	 ενώ	οι	Φιλελεύθεροι,	 σημειώνοντας	απώλειες,	 βρίσκονται	

στην	τέταρτη	θέση.	

Πίνακας	3-2	
	Οι	πολιτικές	ομάδες	κατά	την	έναρξη	της	8ης	κοινοβουλευτικής	περιόδου	(07/2014)	

	 όνομα	 ιδεολογία	 έδρες	 ποσοστό	

EPP	 European	People's	Party	 Χριστιανοδημοκράτες	 221	 29,43%	
S&D	 Socialists	&	Democrats	 Σοσιαλδημοκράτες	 191	 25,43%	
ECR	 European	 Conservatives	 and	

Reformists	
Συντηρητικοί/	
Ευρωσκεπτικιστές	

70	 9,32%	

ALDE	 Alliance	 of	 Liberals	 and	
Democrats	for	Europe	

Φιλελεύθεροι	 67	 8,92%	

GUE-NGL	 European	 United	 Left–Nordic	
Green	Left	

Αριστεροί	
Κομμουνιστές	

52	 6,92%	

G-EFA	 The	 Greens–European	 Free	
Alliance	

Πράσινοι	 50	 6,66%	

EFDD	 Europe	 of	 Freedom	 and	
Democracy	

Ευρωσκεπτικιστές	 48	 6,39%	

NI	 Μη	εγγεγραμμένοι	 Ετερογενείς	 52	 6,92%	
	 	 	 751	 	

Πηγή:	(Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	2014)	

	 	

																																																								

	

	
14	“Τρόικα”:	ρωσική	λέξη	που	δηλώνει	την	άμαξα	–ή	το	έλκηθρο–	που	σύρεται	από	τρία	άλογα,	αλλά	μπορεί	να	
χρησιμοποιηθεί	 για	 να	 περιγράψει	 οποιουδήποτε	 είδους	 τριμερή	 συνεργασία.	 Στο	 πλαίσιο	 της	 ευρωπαϊκής	
κρίσης,	η	Τρόικα	απαρτίζεται	από	τρία	θεσμικά	όργανα:	το	ΔΝΤ,	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	και	την	ΕΚΤ.	
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Η	 αρχική	 σύνθεση	 του	 ΕΚ	 (πίνακας	 3.1)	 παρουσιάζει	 σημαντική	 ενίσχυση	 των	

ευρωσκεπτικιστικών	 πολιτικών	 ομάδων	 ECR	 και	 EFDD15,	 ενώ	 στους	 «μη	 εγγεγραμμένους»	

εξακολουθούν	να	συγκεντρώνονται	ακροδεξιά	και	ευρωσκεπτικιστικά	κόμματα.	

Στις	15	 Ιουνίου	2015	η	 επικεφαλής	 της	 γαλλικής	ακροδεξιάς	Marine	Le	Pen,	 έπειτα	από	

προσπάθειες	 ενός	 έτους,	 κατόρθωσε	 να	 συγκροτήσει	 την	 πολιτική	 ομάδα	 «Ευρώπη	 των	

Εθνών	και	της	Ελευθερίας»	(ENF)	με	38	έδρες.	Τον	πυρήνα	της	ομάδας	αποτελεί	το	κόμμα	της,	

ενώ	συμμετέχουν	οι	παραδοσιακοί	πολιτικοί	σύμμαχοι	του	Εθνικού	Μετώπου:	το	ολλανδικό	

Κόμμα	για	την	Ελευθερία	 (PVV),	το	αυστριακό	Κόμμα	της	Ελευθερίας	 (FPÖ),	η	 ιταλική	Λέγκα	

του	Βορρά	 και	 το	βελγικό	 (φλαμανδικό)	Vlaams	Belang.	 Αξίζει	 να	σημειωθεί	 ότι	 η	πολιτική	

ομάδα	συστάθηκε	χάρη	στην	Janice	Atkinson,	η	οποία	αποχώρησε	από	το	UKIP	του	N.	Farage	

και	προσχώρησε	στη	νεοσυσταθείσα	ομάδα	της	Marine	Le	Pen.	

Η	 σύσταση	 πολιτικής	 ομάδας	 εντός	 του	 ΕΚ,	 εκτός	 της	 προβολής	 και	 της	 δυνατότητας	

ανάληψης	 της	 προεδρίας	 επιτροπών	 και	 υποεπιτροπών	 στο	 ΕΚ,	 σημαίνει	 τη	 διασφάλιση	

καταβολής	 σημαντικών	 οικονομικών	 επιχορηγήσεων	 από	 τον	 προϋπολογισμό	 της	 ΕΕ.	 Τα	

οφέλη	που	αποκομίζει	η	Marine	Le	Pen	και	 το	Εθνικό	Μέτωπο	είναι	πολύ	σημαντικά	και	η	

επιτυχία	 της	 αυτή	 την	 ισχυροποιεί	 περαιτέρω	 τόσο	 στο	 κόμμα	 της,	 όσο	 και	 στη	 Γαλλία,	

καθώς	είναι	η	πρώτη	φορά	που	αμιγώς	ακροδεξιά	κόμματα	σχηματίζουν	πολιτική	ομάδα.	

Στους	 «μη	 εγγεγραμμένους»	 συνωστίζονται	 ακροδεξιές	 και	 ευρωσκεπτικιστικές	 φωνές,	

όπως	ο	Jean-Marie	Le	Pen16	(FN-Γαλλία),	το	Jobbik	(Ουγγαρία)	και	η	Χρυσή	Αυγή17	(Ελλάδα).	
	 	

																																																								

	

	
15	H	 πολιτική	 ομάδα	 “Europe	 of	 Freedom	 and	 Democracy”	 (EFD)	 κατά	 την	 8η	 κοινοβουλευτική	 περίοδο	
μετονομάστηκε	σε	“Europe	of	Freedom	and	Direct	Democracy”	(EFDD).	
16	H	εκτελεστική	επιτροπή	του	κόμματος	ανέστειλε	την	ιδιότητα	του	κομματικού	μέλους	του	Jean-Marie	Le	Pen,	
με	 πρωτοβουλία	 της	 κόρης	 του	 Marine.	 H	 απόφαση	 αυτή	 σηματοδοτεί	 ένα	 «τέλος	 εποχής»	 για	 το	 Εθνικό	
Μέτωπο	 (FN),	 το	 οποίο	 προσπαθεί	 να	 αποβάλει	 το	 στίγμα	 της	 ακροδεξιάς	 πολιτικής	 δύναμης	 ώστε	 να	
απευθυνθεί	σε	ευρύτερο	ακροατήριο.	Αφορμή	στάθηκαν	οι	προκλητικές	δηλώσεις	του	Jean-Marie	Le	Pen,	που	
χαρακτήριζαν	 τους	 ναζιστικούς	 θαλάμους	 αερίων	 «λεπτομέρεια	 της	 Ιστορίας»	 και	 έκαναν	 λόγο	 για	
ανωτερότητα	του	«λευκού	κόσμου»	(Reuters,	BBC,	2015).	
17	Το	ναζιστικό	κόμμα	της	Χρυσής	Αυγής	βρίσκεται	απομονωμένο,	καθώς,	η	Marine	Le	Pen	(FN)	δεν	αποδέχθηκε	
την	προσχώρησή	τους	στην	ομάδα	της.	«Αρνούμαστε	ότι	έχουμε	κάποια	σχέση	με	την	Χρυσή	Αυγή.	Οποιαδήποτε	
συμφωνία	με	αυτό	το	πολιτικό	κίνημα	έχει	αποκλειστεί»,	δήλωσε	χαρακτηριστικά.	(Μιχαλόπουλος,	2014)	
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Πίνακας	3-3	
Μεταβολή	των	εδρών	των	ευρωσκεπτικιστικών	κομμάτων,	στις	ευρωεκλογές	του	

2009	και	του	201418	
	 	 	 2009	 2014	

χώρα	 κόμμα	 πολιτική	ομάδα	 έδρες	 έδρες	
Αυστρία	 FPÖ	 NI	 2	 4	
	 Martin	 NI	 3	 0	
Βέλγιο	 Vlaams	Belang	 NI	 2	 1	
Βουλγαρία	 ATAKA	 NI	 2	 0	
Γαλλία	 Front	National	 NI	 3	 23	
Γερμανία	 AfD	 ECR	 0	 7	
	 NPD	 NI	 0	 1	
Δανία	 DPP	 ECR	 2	 4	
Ελλάδα	 ΛΑ.Ο.Σ	 EFD	 2	 0	
	 ΚΚΕ	 GUE/NGL		/	ΝΙ	 2	 2	
	 ΣΥΡΙΖΑ	 GUE/NGL	 1	 6	
	 Χ.Α.	 ΝΙ	 0	 3	
	 ΑΝ.ΕΛ.	 ECR	 0	 1	
Εσθονία	 -	 -	 -	 -	
Ιρλανδία	 Sinn	Féin	 GUE/NGL	 0	 3	
Ισπανία	 -	 -	 -	 -	
Ιταλία	 Lega	Nord	 EFD	 9	 5	

	 Movimento	5	Stelle	 EFD	 0	 17	
Κροατία	 -	 -	 -	 -	
Κύπρος	 ΑΚΕΛ	 GUE/NGL	 2	 2	
Λετονία	 -	 -	 -	 -	
Λιθουανία	 -	 -	 -	 -	
Λουξεμβούργο	 -	 -	 -	 -	
Μ.	Βρετανία	 Conservatives	 ECR	 25	 19	
	 UKIP	 EFD	 13	 24	
	 BNP	 NI	 2	 0	
	 DUP	 NI	 1	 0	
	 UUP	 ECR	 1	 0	
Μάλτα	 -	 -	 -	 -	
Ολλανδία	 PVV	 NI	 4	 4	
	 ChristenUnie-SGP	 EFD/ECR	 2	 2	
Ουγγαρία	 JOBBIK	 NI	 3	 3	
Πολωνία	 KNP	 NI	 0	 4	
Πορτογαλία	 -	 -	 -	 -	
Ρουμανία	 PRM	 NI	 3	 0	
Σλοβακία	 SNS	 EFD	 1	 0	
Σλοβενία	 -	 -	 -	 -	
Σουηδία	 MP	 G-EFA	 2	 4	
	 SD	 EFD	 0	 2	
Τσεχία	 Svobodní	 EFD	 0	 1	
Φινλανδία	 PS	 EFD/ECR	 1	 2	
	 	 	 88	 144	
	 	 Αύξηση:	 63,6%	

Πηγή:	 (Taggart	&	Szczerbiak,	2001,	p.16)	 (Taggart	&	Szczerbiak,	2002,	p.20)	 (Emanuele	et	 al.,	 n.d.,	 pp.10-11)	 (Ευρωπαϊκό	
Κοινοβούλιο,	2014)	(Ross	et	al.,	2016,	p.52)	(Ghodsee,	2008,	p.27)	(Klapsis, 2014)	

																																																								

	

	
18	Στον	 πίνακα	 αναφέρονται	 μόνο	 τα	 κόμματα	 τα	 οποία	 κέρδισαν	 τουλάχιστον	 μία	 έδρα	 σε	 μία	 από	 τις	 δύο	
εκλογικές	διαδικασίες.	
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4.	Η	άνοδος	του	ευρωσκεπτικισμού:	αιτίες	και	αφορμές	

4.1	Ιδεολογική	έκφραση	
Η	άνοδος	του	ευρωσκεπτικισμού	είναι	άρρηκτα	συνδεδεμένη	με	την	άνοδο	των	κομμάτων	

τόσο	 της	 λαϊκιστικής	 Δεξιάς	 και	 ακροδεξιάς,	 όσο	 και	 της	 ριζοσπαστικής	 Αριστεράς,	 καθώς	

αποτελούν	 τους	 κύριους	 εκφραστές	 του.	 Με	 όπλο	 τη	 λαϊκιστική	 ρητορική	 τους	 αύξησαν	

σημαντικά	 την	 εκλογική	 τους	 δύναμη,	 όχι	 μόνο	 στις	 ευρωπαϊκές	 εκλογές,	 αλλά	 και	 στις	

εθνικές	εκλογές.19	Το	γεγονός	αυτό	αποπνέει	μεγαλύτερη	ανησυχία,	αν	αναλογιστούμε	ότι	οι	

πολίτες	θεωρούν	πρωτεύουσας	σημασίας	τις	εθνικές	εκλογές	(Σκρίνης, 2011, pp.102-03).	

4.1.1	Η	Ακροδεξιά	

Η	 «Ακροδεξιά»	 είναι	 μια	 πολύπλοκη	 πολιτική	 έννοια	 και	 έχει	 απασχολήσει	 πολλούς	

ερευνητές.	Ο	ορισμός	της	έχει	αποτελέσει	πεδίο	έντονου	διαλόγου	και	οξείας	αντιπαράθεσης	

μεταξύ	των	μελετητών.20	Έχει	ιδιαίτερη	σημασία	να	τονίσουμε	το	γεγονός	πως	ακόμα	και	οι	

ίδιοι	οι	υποστηρικτές	της	ακροδεξιάς	πολιτικής	ιδεολογίας	αποτάσσονται	τον	όρο.	

Με	 λόγο	 σκληρό,	 σοβινιστικό	 και	 επιθετικό,	 τα	 ακροδεξιά	 κόμματα	 κατάφεραν	 να	

αναδειχθούν	εκμεταλλευόμενα	το	έλλειμμα	εμπιστοσύνης	στην	κοινοβουλευτική	δημοκρατία	

και	τα	κρίσιμα	ζητήματα	που	αντιμετωπίζουν	τα	ευρωπαϊκά	κράτη	όπως	η	οικονομική	κρίση	

και	το	μεταναστευτικό.	

H	μετανάστευση	αποτελεί	το	πρώτο	και	βασικότερο	αντικείμενο	πολιτικής	εκμετάλλευσης	

από	 την	 πλευρά	 των	 ακροδεξιών	 που	 εμπνέεται	 από	 ξενοφοβία,	 ρατσισμό,	 σοβινισμό	 και	

φυλετισμό.	 Οι	 μετανάστες	 περιγράφονται	 ως	 καπηλευτές	 της	 κοινωνικής	 πρόνοιας	 του	

κράτους,	ως	άρπαγες	της	εργασίας	και	υπεύθυνοι	για	την	έκρηξη	της	ανεργίας.	

Στο	πεδίο	 της	οικονομίας	η	ρητορική	της	ακροδεξιάς	 εστιάζεται	στην	 εκχώρηση	εθνικής	

κυριαρχίας	των	κρατών,	η	οποία	προέκυψε	από	την	εγκατάλειψη	των	εθνικών	νομισμάτων	

και	την	άσκηση	της	οικονομικής	πολιτικής	από	τις	Βρυξέλλες.		

Εξίσου	σημαντική	είναι	και	η	αναφορά	στις	αποσχιστικές	τάσεις	που	εκφράζει	η	ακροδεξιά	

ρητορική.	Κύριο	σημείο	αναφοράς	των	ακροδεξιών	κομμάτων	αποτελεί	η	έξοδος	των	χωρών	

τους	 από	 την	 ΕΕ.	 Κύριοι	 εκφραστές	 των	αποσχιστικών	 τάσεων	 είναι	 η	Marine	 Le	 Pen	στη	

Γαλλία	 και	 ο	 Nigel	 Farage	 στη	 Μ.	 Βρετανία.	 Ο	 Farage	 ηγήθηκε	 της	 εκστρατείας	 υπέρ	 της	

																																																								

	

	
19	Πολιτικός	 λαϊκισμός	 είναι	 η	 επίκληση	 των	 συμφερόντων	 ενός	 λαού	 προς	 όφελος	 του	 συμφέροντος	 ενός	
πολιτικού	 ή/και	 ενός	 κόμματος.	 Πιστεύεται	 ότι	 ο	 λαϊκισμός	 στην	 πολιτική	 είναι	 αποτελεσματικός,	 γιατί	
χρησιμοποιεί	γλώσσα	άμεση,	εύκολα	κατανοητή	από	το	πλήθος.	(Βαγενάς, 2006)	
20	Ο	 Mudde	 (1997)	 εξετάζει	 26	 ορισμούς	 και	 58	 διαφορετικά	 χαρακτηριστικά	 που	 έχουν	 αποδώσει	 σε	 αυτή	
διάφοροι	αναλυτές.	
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αποχώρησης	της	Μ.	Βρετανίας	και	κατάφερε	να	επιτύχει	το	στόχο	του	στο	δημοψήφισμα	του	

Ιουνίου	2016.		

Σύμφωνα	 με	 το	 γράφημα	 4.1,	 η	 ακροδεξιά	 έχει	 ενισχυθεί	 σημαντικά	 στην	 Αυστρία,	 στη	

Γαλλία,	 στην	 Ουγγαρία,	 στην	 Πολωνία	 και	 την	 Ελβετία.	 Αξίζει	 σε	 αυτό	 το	 σημείο	 να	

αναφέρουμε	 ότι	 στην	 Πορτογαλία	 και	 την	 Ισπανία	 δεν	 υπάρχουν	 εκλεγμένα	 ακροδεξιά	

κόμματα	 στα	 εθνικά	 τους	 κοινοβούλια.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 προκαλεί	 το	 ενδιαφέρον	 και	 μια	

πιθανή	 εξήγηση	μπορεί	 να	 αποτελέσει	 η	 αποστροφή	που	 επιδεικνύουν	 οι	 λαοί	 των	 χωρών	

αυτών	 απέναντι	 στο	 φασισμό,	 καθώς	 βίωσαν	 το	 σκληρό	 πρόσωπό	 του	 επί	 μακρόν	 και	

εξήλθαν	σχετικά	πρόσφατα	από	πολυετείς	δικτατορίες.21		

Γράφημα	4-1	
Η	ιδεολογία	των	κομμάτων	στις	εθνικές	εκλογές	των	ευρωπαϊκών	χωρών	

	
πηγή:	(Aisch	et	al.,	2016)	

	 	

																																																								

	

	
21	Στην	 Ισπανία	η	δικτατορία	του	Franco	διήρκεσε	39	χρόνια	 (1936-1975)	και	στην	Πορτογαλία	η	δικτατορία	
του	Salazar	48	χρόνια(1926-1974).	
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4.1.2	Η	ριζοσπαστική	Αριστερά	

Η	κριτική	στον	νεοφιλελευθερισμό,	τα	αποτελέσματα	της	οικονομικής	κρίσης,	η	δυσπιστία	

για	 την	 αναγκαιότητα	 πολιτικής	 ολοκλήρωσης	 της	 ΕΕ,	 καθώς	 και	 η	 διάλυση	 του	

σοσιαλιστικού	 «οράματος»	 στις	 χώρες	 της	 πρώην	 Ανατολικής	 Ευρώπης,	 αποτελούν	 τους	

πυλώνες	 πάνω	 στους	 οποίους	 οικοδομήθηκε	 η	 ανάπτυξη	 της	 ριζοσπαστικής	 Αριστεράς.	

Χαρακτηριστικά	 του	 αριστερού	 ριζοσπαστικού	 κινήματος	 αποτελούν	 η	 εναντίωση	 στο	

νεοφιλελευθερισμό,	 η	 κριτική	 στην	 ευρωπαϊκή	 ενοποίηση	 και	 η	 μεγαλύτερη	 ανοχή	 στις	

κοινωνικές	μειονότητες	και	τους	μετανάστες.	

Ο	 καταγγελτικός	 λόγος	 ενάντια	 στις	 πολιτικές	 του	 νεοφιλελευθερισμού	 αποτελεί	 το	

βασικό	στοιχείο	της	ριζοσπαστικής	Αριστεράς	και	προσδίδει	σ’	ένα	βαθμό	ιδεολογική	συνοχή	

στο	 χώρο.	 Η	 ριζοσπαστική	 Αριστερά	 αναπτύχθηκε	 την	 περίοδο	 της	 κυριαρχίας	 του	

νεοφιλελευθερισμού	 και	 της	 παγκοσμιοποίησης	 και	 οφείλει	 την	 εκλογική	 της	 ενδυνάμωση	

στην	ανάδειξη	των	αρνητικών	επιπτώσεων	της	νεοφιλελεύθερης	ιδεολογίας. 

Οι	δυνάμεις	της	ριζοσπαστικής	Αριστεράς	ασκούν	δριμεία	κριτική	στις	πολιτικές	της	ΕΕ.	Η	

κοινή	στάση	των	κομμάτων	που	συνιστά	 ένα	στοιχείο	συνοχής	για	 την	πλειοψηφία	αυτών	

των	 πολιτικών	 δυνάμεων,	 ταυτόχρονα	 αποτελεί	 ένα	 επιπλέον	 στοιχείο	 αύξησης	 της	

ετερογένειας.	 Δύο	 κύριες	 τάσεις,	 με	 πολλές	 αποχρώσεις	 και	 διαβαθμίσεις,	 δομούν	 την	

ευρωπαϊκή	πολιτική	του	χώρου:	η	ευρωκριτική	και	η	σκληρά	ευρωσκεπτικιστική.	Η	πρώτη	

τάση	 είναι	 υπέρ	 της	 ευρωπαϊκής	 ολοκλήρωσης,	 ενώ	 παράλληλα	 τάσσεται	 κατά	 των	

ασκούμενων	πολιτικών	της	ΕΕ.	Σε	αυτή	την	τάση	ανήκουν	η	γερμανική	Αριστερά	“Die	Linke”,	

το	γαλλικό	κομμουνιστικό	κόμμα	και	ο	ύστερος	ΣΥΡΙΖΑ.		

Ξεχωριστή	αναφορά	για	την	ριζοσπαστική	κινηματική	Αριστερά	διεκδικούν	οι	Podemos.	

Το	 ισπανικό	 κόμμα	 αποτελεί	 «γέννημα»	 της	 κρίσης	 και	 «θρέμμα»	 των	 Ισπανών	

«αγανακτισμένων»,	οι	οποίοι	μέσα	σε	λίγους	μήνες	μετέτρεψαν	το	κίνημα	διαμαρτυρίας	που	

γεννήθηκε	 το	 2011	 στις	 πλατείες	 των	 μεγάλων	 πόλεων	 της	 Ισπανίας,	 σε	 διεκδικητή	 της	

εξουσίας,	 αξιοποιώντας	 τα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης.22	Ωστόσο,	 η	 δυναμική	 τους	 δεν	

επιβεβαιώθηκε	 κατά	 τις	 τελευταίες	 εκλογές	 στην	 Ισπανία	 και	 σήμερα	 φαίνεται	 να	

παρουσιάζει	κάμψη.		

Η	 δεύτερη	 τάση	 είναι	 πιο	 αδύναμη	 καθώς	 εκφράζεται	 από	 μικρότερο	 αριθμό	 λιγότερο	

ισχυρών	κομμάτων,	όπως	το	ελληνικό	κομμουνιστικό	κόμμα	(ΚΚΕ),	τα	οποία	υιοθετούν	μια	

πιο	σκληρή	ευρωσκεπτικιστική	προσέγγιση,	ενίοτε	αντιευρωπαϊκή	(Μοσχονάς, 2013, pp.9-11).	

																																																								

	

	
22	Ο	επικεφαλής	τους	Πάμπλο	Ιγκλέσιας	εξελέγη	με	διαδικτυακή	ψηφοφορία.	
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Η	 ριζοσπαστική	 Αριστερά	 παρουσιάζεται	 ευαίσθητη	 απέναντι	 σε	 κοινωνικά	 αδύναμες	

ομάδες	(μετανάστες,	LGBT	κοινότητα,	Ρομά)	και	σε	ιδέες	όπως	η	οικολογία,	ο	φεμινισμός	και	

η	πολυπολιτισμικότητα.	

Χαρακτηριστική	 περίπτωση	 του	 ευρωσκεπτικισμού	 της	 ριζοσπαστικής	 Αριστεράς	

παρουσιάζεται	στη	Γαλλία.	Όπως	αναφέρει	η	Virginie	Guiraudon,	διευθύντρια	ερευνών	στο	

Εθνικό	Κέντρο	Επιστημονικών	Ερευνών	(CNRS)	στη	Γαλλία,	«...τα	πραγματικά	αντιευρωπαϊκά	

κινήματα	 ανήκουν	 στην	 Αριστερά.	 Ευρωσκεπτικιστικά	 είναι	 όλα	 τα	 κινήματα	 της	 Αριστεράς	

στη	 Γαλλία,	 όπως	 και	 ένα	 μέρος	 του	 κυβερνώντος	 Σοσιαλιστικού	 Κόμματος.	 Για	 τη	 γαλλική	

Αριστερά,	ΕΕ	σημαίνει	απλώς	απορρύθμιση	(κατάργηση	των	κανόνων)	και	υποκρισία.	Μετά	το	

«ΟΧΙ»	 στο	 δημοψήφισμα	 του	 2005,	 οι	 αριστεροί	 προσπάθησαν	 να	 καλύψουν	 τον	

ευρωσκεπτικισμό	τους	λέγοντας,	για	παράδειγμα,	ότι	είναι	υπέρ	της	Ευρώπης,	αλλά	μιας	άλλης	

Ευρώπης»	(Μποζανίνου, 2014).	

Ο	 Αλέξης	 Τσίπρας,	 το	 Σεπτέμβριο	 του	 2014,	 δήλωνε	 από	 τη	 Θεσσαλονίκη,	 «ο	 κίνδυνος	

διάλυσης	της	Ευρώπης	δεν	θα	είναι	επειδή	στην	Ελλάδα	και	στις	άλλες	χώρες	της	περιφέρειας,	

ο	 ΣΥΡΙΖΑ	 και	 άλλες	 δυνάμεις	 στην	 υπόλοιπη	 Ευρώπη	 διεκδικούν	 μια	 Ένωση	 με	 κοινωνική	

αλληλεγγύη	και	τερματισμό	της	λιτότητας,	αλλά	γιατί	αυτές	οι	δυνάμεις	 (σσ:	της	λαϊκιστικής	

άκρας	 Δεξιάς)	 θα	 έχουν	 γίνει	 ηγεμονικές	 στην	 καρδιά	 της	 Ευρώπης	 και	 ενδεχομένως	 να	

οδηγήσουν	 σε	 λογικές	 επιστροφής	 σε	 εθνικιστικές	 και	 σοβινιστικές	 επιλογές	 διάλυσης	 του	

κοινού	ευρωπαϊκού	πολιτισμικού,	πολιτικού	και	οικονομικού	χώρου»	(ΣΥΡΙΖΑ, 2014).	
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4.1	Απουσία	ευρωπαϊκής	ταυτότητας	
Την	Άνοιξη	του	2010	(EB73)	το	ερώτημα:	«Αισθάνεστε	πως	είστε	πολίτης	της	Ευρωπαϊκής	

Ένωσης;»	 έκανε	 την	 εμφάνισή	 του	 κι	 έκτοτε	 παγιώθηκε	 (trend)	 στο	 ερωτηματολόγιο	 του	

Τακτικού	 Ευρωβαρόμετρου.	 Μέσα	 από	 το	 συγκεκριμένο	 ερώτημα,	 στο	 τελευταίο	 Τακτικό	

Ευρωβαρόμετρο	 (EB84),	 προκύπτει	 ότι	 τα	 2/3	 των	 πολιτών	 αισθάνονται	 πολίτες	 της	 ΕΕ	

(γράφημα	 4.1)	 κι	 αυτό	 αποτελεί	 ένα	 -συγκρατημένα-	 αισιόδοξο	 μήνυμα	 για	 το	 μέλλον	 της	

Ένωσης.	

Γράφημα	4-2	
Αισθάνεστε	πως	είστε	πολίτης	της	Ε.Ε.;	(EB84	–	Φθινόπωρο	2015)	

	
Πηγή:	(European	Commission,	2015)	

Με	 μια	 προσεκτικότερη	 ματιά	 στο	 γράφημα	 παρατηρούμε	 ότι	 τρία	 από	 τα	 παλαιότερα	

κράτη-μέλη	 (Μ.	 Βρετανία,	 Γαλλία	 και	 Ελλάδα),	 όπου	 υπάρχει	 έντονο	 το	 φαινόμενο	 του	

ευρωσκεπτικισμού,	 βρίσκονται	 κάτω	από	 τον	 ευρωπαϊκό	μέσο	όρο	 των	28	κρατών-μελών.	

Το	γεγονός	αυτό	μπορεί	να	εξηγήσει	την	αύξηση	του	ευρωσκεπτικισμού	στα	τρία	αυτά	μέλη	

της	ΕΕ.		

Θα	 ανέμενε	 κανείς	 πως	 οι	 πολίτες	 αυτών	 των	 χωρών	 θα	 αισθάνονταν	 περισσότερο	

Ευρωπαίοι	πολίτες,	σε	αντίθεση	με	τους	πολίτες	νεότερων	κρατών-μελών,	όπως	η	Μάλτα	(2η	

με	82%)	και	η	Λιθουανία	(3η	με	77%),	που	έγιναν	πρόσφατα	δεκτές	στην	ΕΕ.	Αυτό	μπορεί	να	

εξηγηθεί	 εν	 μέρει,	 καθώς	 τα	 νεότερα	 μέλη	 διακατέχονται	 από	 μεγαλύτερη	 αισιοδοξία	 και	

εμπιστεύονται	την	Ένωση	και	τους	θεσμούς	της.	Εξαίρεση	αποτελούν	οι	τέσσερις	χώρες	της	

ομάδας	 Visegrad	 (Τσεχία,	 Ουγγαρία,	 Σλοβακία	 και	 Πολωνία),	 των	 οποίων	 οι	 κυβερνήσεις	

βρίσκονται	 υπό	 την	 πίεση	 ή	 την	 επιρροή	 δυνάμεων	 της	 άκρας	 δεξιάς.	 Οι	 χώρες	 αυτές	

εκδήλωσαν	 εχθρική	 στάση	 απέναντι	 στο	 ενδεχόμενο	 των	 ποσοστώσεων	 υποδοχής	

προσφύγων,	 βαθαίνοντας	 το	 χάσμα	 που	 διχάζει	 μια	 ΕΕ	 ανίκανη	 να	 απαντήσει	 συλλογικά	
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στην	 προσφυγική	 κρίση.	 Η	 στάση	 των	 χωρών	 αυτών	 οδήγησε	 τον	 Ιταλό	 Πρωθυπουργό	

Matteo	 Renzi,	 στη	 Σύνοδο	 Πολιτικών	 Αρχηγών	 στις	 Βρυξέλλες,	 να	 δηλώσει	 για	 τις	

κυβερνήσεις	αυτών	των	χωρών	ότι	«	(...)	δεν	αξίζουν	να	λέγονται	Ευρωπαίοι»	(Renard, 2016).	

Επίσης,	 το	 έλλειμμα	 ευρωπαϊκής	 ταυτότητας	 συμβάλλει	 στην	

απροθυμία/αδιαφορία/απάθεια	των	Ευρωπαίων	πολιτών	για	συμμετοχή	στην	πολιτική	και	

τα	κοινά	της	ΕΕ,	η	οποία	αποτυπώνεται	με	τη	μειωμένη	συμμετοχή	τους	στις	εκλογές.	Όπως	

παρατηρούμε	 και	 στο	 γράφημα	 4-3	 υπάρχει	 μια	 διαχρονική	 και	 σταθερή	 πτώση	 των	

ποσοστών	συμμετοχής	των	πολιτών	στις	εκλογές	του	ΕΚ.	

Γράφημα	4-3	
Ποσοστά	συμμετοχής	των	πολιτών	στις	ευρωεκλογές	(1979-2014)	

	
πηγή:	(Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	2014)	

Σύμφωνα	με	μετεκλογική	έρευνα	που	διενεργήθηκε	από	το	ΕΚ,	οι		λόγοι	που	προβλήθηκαν	

περισσότερο	 από	 όσους	 απείχαν	 το	 2014	 όπως	 και	 το	 2009,	 αφορούσαν	 την	 -εν	 γένει-	

έλλειψη	 εμπιστοσύνης	 και	 ενδιαφέροντος	 για	 την	 πολιτική:	 «έλλειψη	 εμπιστοσύνης	 ή	

δυσαρέσκεια	της	πολιτικής	 εν	 γένει»,	 «δεν	με	 ενδιαφέρει	η	πολιτική»,	 «η	ψήφος	μου	δεν	 έχει	

αποτελέσματα	 ή	 δεν	 αλλάζει	 τίποτα»,	 αλλά	 και	 για	 την	 ίδια	 την	 Ένωση:	 «έλλειψη	

ενδιαφέροντος	 για	 τις	 ευρωπαϊκές	 υποθέσεις»,	 «δυσαρέσκεια	 έναντι	 του	 ΕΚ»,	 «έλλειψη	

γνώσεων	 για	 την	 ΕΕ»,	 «αντίθεση	 στην	 ΕΕ»	 και	 «απουσία	 πολιτικού	 διαλόγου»	 (Ευρωπαϊκό	

Κοινοβούλιο,	2014,	p.4).	

Το	 ζήτημα	 της	 έλλειψης	 ευρωπαϊκής	 ταυτότητας	 αφορά	 τις	 συνέπειες	 που	 έχει	 για	 τη	

λειτουργία	της	ενωσιακής	δημοκρατίας	η	απουσία	ενός	ενιαίου	λαού	στην	ΕΕ	(“no	demos”)	

(Glencross,	2015,	p.417).	Η	απουσία	εγείρει	σημαντικά	ζητήματα	γύρω	από	τη	δημοκρατική	

νομιμοποίηση	της	ΕΕ,	τα	οποία	και	αναλύονται	στην	επόμενη	ενότητα.	

4.2	Δημοκρατικό	έλλειμμα	
Ο	 Δήμος	 (“demos”)	 αποτελείται	 από	 «μια	 ομάδα	 ανθρώπων,	 η	 πλειοψηφία	 των	 οποίων	

αισθάνονται	 επαρκώς	 συνδεδεμένοι	 μεταξύ	 τους,	 ώστε	 να	 δεσμευτούν	 εθελοντικά	 σε	 ένα	
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δημοκρατικό	διάλογο	και	σε	μια	σχετική	διαδικασία	λήψης	αποφάσεων»	 (Innerarity,	2014,	

p.1).	 Στην	 ΕΕ	 -όπου	 το	 ζήτημα	 της	 ομοσπονδιοποίησης,	 ή	 έστω	 της	 πολιτικής	 ενοποίησης,	

εξακολουθεί	να	προκαλεί	τριβές-	δεν	υφίσταται	ένα	τέτοιο	πλαίσιο,	καθώς	παρά	την	πρόοδο	

της	 ενοποίησης	 σε	 πολλούς	 τομείς,	 η	 ΕΕ	 παραμένει	 μία	 κοινότητα	 με	 διαφορετικές	

κουλτούρες,	γλώσσες	και	αντιλήψεις.		

Η	 απουσία	 ενιαίου	 Δήμου	 αναδεικνύει	 μια	 σειρά	 από	 συνέπειες	 στη	 λειτουργία	 της	

ενωσιακής	 δημοκρατίας	 και	 δημιουργεί	 δύο	 αντιφατικές	 οπτικές	 προσέγγισης	 του	

ζητήματος:	 Από	 τη	 μια	 πλευρά	 η	 ΕΕ	 αποτελείται	 από	 διαφορετικές	 εθνικές	 πολιτικές	

κοινότητες,	συνεπώς	δεν	μπορεί	να	υπάρξει	δημιουργία	σχέσης	εξουσίας	ενός	και	μόνο	λαού	

προς	την	ΕΕ.	Από	την	άλλη	πλευρά	μπορεί	να	θεωρηθεί	ακόμη	και	ότι	η	δημοκρατία	στην	ΕΕ	

στερείται	 νομιμοποίησης,	 καθώς	αφήνει	 τους	πολίτες	 της	 να	υπόκεινται	στην	 εξουσία	μιας	

πλειοψηφίας,	την	οποία	δεν	αναγνωρίζουν	(Glencross,	2015,	p.417).	

Μέχρι	 σήμερα	 η	 ΕΕ	 διατηρούσε	 μία	 επίφαση	 νομιμότητας	 στα	 μάτια	 των	 Ευρωπαίων	

πολιτών,	κυρίως	λόγω	των	αποτελεσμάτων	της	κι	όχι	επειδή	εξέφραζε	τη	συλλογική	πολιτική	

βούληση	των	Ευρωπαίων	πολιτών.	Η	θεσμική	διάρθρωση	του	μοναδικού	αυτού	σχηματισμού	

έχει	τύχει	δριμείας	κριτικής,	καθώς	μια	σειρά	από	θεσμικά	όργανα	όπως	η	ΕΚΤ,	η	Ευρωπαϊκή	

Επιτροπή	και	το	Δικαστήριο	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων,	παρεμβαίνουν	στην	καθημερινή	

ζωή	των	ευρωπαίων	πολιτών,	ενώ,	αυτά	τα	ίδια	τα	όργανα,	επί	της	ουσίας,	δεν	υπόκεινται	σε	

δημοκρατικό	έλεγχο	(Habermas,	2013).	Παρά	το	γεγονός	ότι	οι	Ευρωπαίοι	πολίτες	καλούνται	

σε	 τακτά	χρονικά	διαστήματα	να	 εκφράσουν	τη	γνώμη	τους,	σε	μεγάλο	βαθμό	στερούνται	

κάθε	 πραγματικής	 δυνατότητας	 πολιτικών	 αλλαγών	 σε	 υπερεθνικό	 επίπεδο,	 καθώς	 η	

επιρροή	τους	στη	λειτουργία	της	Ένωσης	είναι	σχετικά	αδύναμη.	

Στον	 πίνακα	 4-1	 αναφέρονται	 τα	 θεσμικά	 όργανα	 της	 ΕΕ,	 ο	 ρόλος	 που	 επιτελούν	 και	 η	

σύνθεση	των	μελών	τους.	Όπως	παρατηρούμε,	μόνο	τα	μέλη	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	

είναι	άμεσα	εκλεγμένα	από	τους	Ευρωπαίους	πολίτες.	Η	σύνθεση	των	υπόλοιπων	θεσμικών	

οργάνων	 προέρχεται	 είτε	 από	 μέλη	 διορισμένα	 από	 τις	 εθνικές	 κυβερνήσεις	 των	 κρατών-

μελών	 της	 Ένωσης,	 όπως	 π.χ.	 η	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή,	 είτε	 από	 τη	 συμμετοχή	 των	

εκλεγμένων	μελών	των	εθνικών	κυβερνήσεων,	όπως	π.χ.	το	Συμβούλιο	της	ΕΕ.	

Η	 σύνθεση	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής,	 από	 μέλη	 που	 διορίζονται	 από	 τις	 εθνικές	

κυβερνήσεις,	αποτελεί	ένα	ακόμη	ζήτημα	δημοκρατικής	νομιμοποίησης	για	τους	Ευρωπαίους	

πολίτες,	 καθώς	 ο	 ρόλος	 της	 Επιτροπής,	 ως	 θεματοφύλακα	 των	 Συνθηκών,	 είναι	 ιδιαίτερα	

σημαντικός.	Πράγματι,	η	Επιτροπή	είναι	το	όργανο	της	ΕΕ	το	οποίο	είναι	επιφορτισμένο	με	

την	υποβολή	νομοθετικών	προτάσεων	για	έγκριση	από	το	Κοινοβούλιο	και	το	Συμβούλιο,	τη	

διαχείριση	 των	 πολιτικών,	 την	 κατανομή	 των	 χρηματοδοτικών	 πόρων,	 την	 επιβολή	 της	

εφαρμογής	 γενικότερα	 του	 ευρωπαϊκού	 δικαίου	 και	 της	 εκπροσώπησης	 της	 Ένωσης	 σε	
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ορισμένους	τομείς	στη	διεθνή	σκηνή	(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016).	

Ο	πρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	εκλέγεται	-πλέον-	με	ψηφοφορία	των	μελών	του	

ΕΚ	και	 έχει	5ετή	θητεία:	Το	2014	οι	πολιτικές	ομάδες	του	Κοινοβουλίου	 ξεκίνησαν	μια	νέα	

διαδικασία	 για	 την	 επιλογή	 τού	 προέδρου,	 κάτι	 που,	 όπως	 ισχυρίστηκαν,	 θα	 ενίσχυε	 τη	

δημοκρατία	 στην	 ΕΕ.	 Αντί	 να	 επιτρέψουν	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 να	 επιλέξει	 -

κεκλεισμένων	 των	 θυρών-	 έναν	 υποψήφιο	 για	 την	 προεδρία,	 όπως	 έκαναν	 στο	 παρελθόν,	

έδωσαν	αυτή	 την	 εξουσία	στο	 εκλογικό	σώμα.	Κάθε	μεγάλη	πολιτική	ομάδα	πρότεινε	 έναν	

υποψήφιο	-τον	λεγόμενο	Spitzenkandidat	(κορυφαίο	υποψήφιο)-	για	την	προεδρία	πριν	από	

τις	 εκλογές.	Όλες	οι	πολιτικές	ομάδες	συμφώνησαν	ότι	ο	υποψήφιος	της	πολιτικής	ομάδας	

που	θα	εξασφαλίσει	τις	περισσότερες	έδρες	στο	ΕΚ	θα	γίνει	πρόεδρος	(Kelemen,	2014).	

Για	 τις	 θέσεις	 των	 Επιτρόπων	 κάθε	 κυβέρνηση	 	 προτείνει	 κάποια	 σημαντική	

προσωπικότητα	 της	 χώρας	 της.	 Οι	 προτάσεις	 γίνονται	 αποδεκτές	 από	 τον	 Πρόεδρο	 της	

Επιτροπής,	 αφού	 έχουν	 προηγηθεί	 σκληρές	 «παρασκηνιακές»	 διαπραγματεύσεις	 και	

«παιχνίδια	ισχύος»	σχετικά	με	την	ανάθεση	των	χαρτοφυλακίων	(Ευσταθιάδης,	2014).	

Από	 την	 άλλη	 πλευρά	 το	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 αποτελείται	 από	 τους	 επικεφαλής	 των	

κυβερνήσεων	 των	 28	 κρατών-μελών,	 οι	 οποίοι	 συνεδριάζουν	 υπό	 τη	 μορφή	 συνόδων	

κορυφής	 και	 καθορίζουν	 την	 ευρωπαϊκή	 πολιτική	 ατζέντα.	 Στις	 συνόδους	 κορυφής	

επιλύονται	 πολιτικά,	 σημαντικά	 ζητήματα	 της	 ΕΕ,	 και	 καθορίζεται	 μεταξύ	 άλλων	 η	 Κοινή	

Εξωτερική	Πολιτική	και	Πολιτική	Ασφάλειας	(ΚΕΠΠΑ).		

Το	 ζήτημα	 του	 δημοκρατικού	 ελλείμματος	 του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 δεν	 αφορά	 τη	

σύνθεσή	 του,	 καθώς	 απαρτίζεται	 από	 τους	 δημοκρατικά	 εκλεγμένους	 ηγέτες	 των	

κυβερνήσεων	 των	 κρατών-μελών.	 Ωστόσο,	 το	 Συμβούλιο	 χαρακτηρίζεται	 από	 μια	

«ασυμμετρία»	 μεταξύ	 του	πεδίου	 εφαρμογής	 της	 δημοκρατικής	 εντολής	 έκαστου	 κράτους-

μέλους	και	της	εμβέλειας	των	αρμοδιοτήτων	του	οργανισμού.	Από	την	οπτική	των	πολιτών	η	

πολιτική	τους	μοίρα	καθορίζεται	από	ξένες	κυβερνήσεις,	που	εκπροσωπούν	τα	συμφέροντα	

των	κρατών	τους	και	όχι	από	μια	ευρωπαϊκή	κυβέρνηση	που	δεσμεύεται	από	τη	δική	τους	

ψήφο.	 Τέλος,	 το	 δημοκρατικό	 έλλειμμα	 έγκειται	 και	 στην	 απουσία	 λογοδοσίας,	 καθώς	 οι	

διαπραγματεύσεις	 του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 διεξάγονται	 «εν	 κρυπτώ	 και	 παραβύστω»	

(Habermas,	2013).	

Υπάρχουν	ασφαλώς	και	άλλα	 ζητήματα,	 για	 τα	οποία	 εγκαλείται	 η	Ένωση	και	αφορούν	

την	 λειτουργία	 των	 θεσμικών	 Οργάνων	 και	 τις	 πολιτικές	 της	 Ένωσης.	 Χαρακτηριστικό	

παράδειγμα	 αποτελεί	 η	 συζήτηση	 για	 τις	 διαπραγματεύσεις	 της	 περίφημης	 Διατλαντικής	

Σχέσης	 Εμπορίου	 και	 Επενδύσεων,	 ή	 αλλιώς	 TTIP	 (Transatlantic	 Trade	 and	 Investment	

Partnership),	 ένα	 ζήτημα	 το	 οποίο	 εγείρει	 πλήθος	 αντιδράσεων	 από	 τους	 πολίτες.	 Η	 TTIP	

συζητείται	εδώ	και	περίπου	τρία	χρόνια	ανάμεσα	στην	ΕΕ,	τις	ΗΠΑ	και	τον	Καναδά.	Επίσημα,	
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η	 συμφωνία	 στοχεύει	 στη	 διευκόλυνση	 των	 άμεσων	 επενδύσεων	 και	 στην	 εξάλειψη	

«περιττών	γραφειοκρατικών	εμποδίων».	Στην	πραγματικότητα,	όμως,	δεν	γνωρίζουμε	πολλά	

για	την	εν	λόγω	«Σχέση»,	καθώς	οι	διαπραγματεύσεις	καλύπτονται	από	πέπλο	μυστικότητας	

και	 αδιαφάνειας.	 Οι	 κυβερνητικοί	 αξιωματούχοι	 έχουν	 πρόσβαση	 στα	 έγγραφα	 της	

διαπραγμάτευσης	μόνο	σε	καθορισμένα	αναγνωστήρια,	ενώ	απαγορεύεται	η	απομάκρυνση	ή	

η	 αντιγραφή	 τους.	 Χαρακτηριστικό	 είναι	 το	 βίντεο23		 το	 οποίο	 «ανέβασε»	 στο	 δημοφιλή	

ιστότοπο	 YouTube	 ο	 Ιρλανδός	 ευρωβουλευτής	 Luke	Ming	 Flanagan	 (GUE-NGL).	 Στο	 βίντεο	

αποκαλύπτεται	 η	 διαδικασία	 στην	 οποία	 υποβάλλονται	 και	 οι	 όροι	 με	 τους	 οποίους	

δεσμεύονται	 τα	 μέλη	 του	 ΕΚ,	 προκειμένου	 να	 αποκτήσουν	 πρόσβαση	 στα	 έγγραφα	 της	

συμφωνίας.	Η	ΕΕ	έχει	επικριθεί	έντονα	για	τη	μυστικότητα	κάτω	από	την	οποία	προχωρούν	

οι	διεργασίες	για	την	επίτευξη	της	τελικής	συμφωνίας	της	TTIP.	

	 	

																																																								

	

	
23		το	βίντεο	είναι	διαθέσιμο	στον	παρακάτω	σύνδεσμο:		
https://www.youtube.com/watch?v=DTN_CFO4nkc	
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Πίνακας	4-1	
Τα	θεσμικά	όργανα	της	ΕΕ	-	ο	ρόλος	και	η	σύνθεσή	τους	

θεσμικό	
όργανο	

Ρόλος	 Μέλη	 Πρόεδρος	

Ευρωπαϊκό	
Κοινοβούλιο	

Άμεσα	εκλεγόμενο	σώμα	της	ΕΕ	
με	νομοθετική,	εποπτική	και	
δημοσιονομική	αρμοδιότητα	

751	Μέλη	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	
δημοκρατικά	εκλεγμένα	με	καθολικές	
εκλογές,	κάθε	5	χρόνια	

Martin	Soulz	

Ευρωπαϊκό	
Συμβούλιο	

Καθορίζει	τις	γενικές	πολιτικές	
κατευθύνσεις	και	
προτεραιότητες	της	ΕΕ	

Οι	αρχηγοί	κρατών	και	κυβερνήσεων	
των	χωρών	της	ΕΕ,	ο	πρόεδρος	της	
Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	ο	Ύπατος	
Εκπρόσωπος	για	θέματα	ΕΠΠΑ	

Donald	Tousk	

Συμβούλιο	της	
ΕΕ	

Η	φωνή	των	κ-μ	της	ΕΕ	θεσπίζει	
τη	νομοθεσία	της	ΕΕ	και	
συντονίζει	τις	πολιτικές	της	

Υπουργοί	από	κάθε	χώρα	της	ΕΕ,	
ανάλογα	με	τον	προς	συζήτηση	τομέα	
πολιτικής	

Κάθε	χώρα	της	
ΕΕ	ασκεί	εκ	
περιτροπής	την	
προεδρία	για	6	
μήνες	

Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή	

Προάγει	το	γενικό	συμφέρον	της	
ΕΕ	προτείνοντας	και	
επιβάλλοντας	νομοθεσία,	καθώς	
και	εφαρμόζοντας	πολιτικές	και	
τον	προϋπολογισμό	της	ΕΕ	

Ο	Πρόεδρος	εκλέγεται	από	το	ΕΚ	με	
5ετή	θητεία.	
Ένας	διορισμένος	Επίτροπος	από	
κάθε	κράτος	μέλος	της	ΕΕ	

Jean-Claude	
Junker	

Δικαστήριο	της	
ΕΕ	

Μεριμνά	για	την	ομοιόμορφη	
ερμηνεία	και	εφαρμογή	του	
δικαίου	της	ΕE	σε	όλα	τα	κ-μ	κι	
εξασφαλίζει	ότι	τα	κ-μ	και	τα	
θεσμικά	όργανα	της	ΕΕ	
συμμορφώνονται	με	το	δίκαιο	
της	ΕΕ	

Διορισμένοι	δικαστές	από	κάθε	χώρα.	 	

Ευρωπαϊκή	
Κεντρική	
Τράπεζα	

Διαχείριση	του	ευρώ,	διατήρηση	
της	σταθερότητας	των	τιμών	
και	άσκηση	της	οικονομικής	και	
νομισματικής	πολιτικής	της	ΕΕ	

Οι	διορισμένοι	από	το	Ευρωπαϊκό	
Συμβούλιο	πρόεδρος	και	ο	
αντιπρόεδρος	της	ΕΚΤ	και	οι	
διορισμένοι	διοικητές	των	κεντρικών	
τραπεζών	όλων	των	κ-μ	της	ΕΕ	

Mario	Draghi	

Ευρωπαϊκό	
Ελεγκτικό	
Συνέδριο	

Να	ελέγχει	αν	τα	κονδύλια	της	
ΕΕ	συλλέγονται	και	
χρησιμοποιούνται	σωστά,	και	να	
συμβάλλει	στη	βελτίωση	της	
δημοσιονομικής	διαχείρισης	της	
ΕΕ	

ένα	διορισμένο	μέλος	από	κάθε	χώρα	
της	ΕΕ	

Vítor	Manuel	da	
Silva	Caldeira	

Ευρωπαϊκή	
Υπηρεσία	
Εξωτερικής	
Δράσης	

Διαχειρίζεται	τις	διπλωματικές	
σχέσεις	της	ΕE	με	τρίτες	χώρες	
και	ασκεί	την	εξωτερική	
πολιτική	και	πολιτική	
ασφαλείας	της	ΕE		

	 Ύπατη	
Εκπρόσωπος	για	
θέματα	EΠΠΑ:	
Federica	
Mogherini	

Ευρωπαϊκή	
Οικονομική	και	
Κοινωνική	
Επιτροπή	

Συμβουλευτικό	όργανο	που	
εκπροσωπεί	τις	οργανώσεις	
εργαζομένων	και	εργοδοτών	και	
άλλες	ομάδες	συμφερόντων	

350	διορισμένα	μέλη	από	όλες	τις	
χώρες	της	ΕΕ	

Γιώργος	Ντάσης	

Επιτροπή	των	
Περιφερειών	

Συμβουλευτικό	όργανο	που	
εκπροσωπεί	τις	περιφερειακές	
και	τοπικές	αρχές	της	Ευρώπης	

350	διορισμένα	μέλη	από	όλες	τις	
χώρες	της	ΕΕ	

Markku	Markkula	

Ευρωπαϊκή	
Τράπεζα	
Επενδύσεων	

Χρηματοδότηση	σχεδίων	που	
συμβάλλουν	στην	επίτευξη	των	
στόχων	της	ΕE,	τόσο	εντός	όσο	
και	εκτός	της	ΕΕ	

Απαρτίζεται	από	ένα	διορισμένο	
μέλος	ανά	χώρα	της	Ε.Ε.	και	έναν	
εκπρόσωπο	της	Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής	

Werner	Hoyer	

Ευρωπαίος	
Διαμεσολαβητής	

Ο	Ευρωπαίος	Διαμεσολαβητής	
διερευνά	καταγγελίες	κατά	
οργάνων,	υπηρεσιών	και	
οργανισμών	της	ΕΕ	

Εκλέγεται	από	το	ΕΚ,	με	5ετή	θητεία	 Emily	O'Reilly	

Ευρωπαίος	
Επόπτης	
Προστασίας	
Δεδομένων	

Διασφαλίζει	ότι	κατά	την	
επεξεργασία	προσωπικών	
δεδομένων,	τα	όργανα	και	οι	
οργανισμοί	της	ΕΕ	σέβονται	το	
δικαίωμα	των	πολιτών	για	
προστασία	της	ιδιωτικής	ζωής	

Διορισμένος	με	5ετή	θητεία	 Giovanni	
Buttarelli	

Πηγή:	(Ευρωπαϊκή	Ένωση,	2016)	
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4.3	Χρηματοπιστωτική	κρίση	του	2008	-	Λιτότητα	
Η	 χρηματοοικονομική	 κρίση	 -που	 ξεκίνησε	 στην	 αγορά	 στεγαστικών	 δανείων	 χαμηλής	

εξασφάλισης	 των	 ΗΠΑ	 το	 καλοκαίρι	 του	 2007-	 μετατράπηκε	 ραγδαία	 σε	 κρίση	 του	

παγκόσμιου	χρηματοπιστωτικού	συστήματος	και	μεταφέρθηκε	στην	πραγματική	οικονομία	

με	 ταχύ	 ρυθμό.	 Οι	 ΗΠΑ	 κατάφεραν	 να	 αντιδράσουν	 άμεσα	 και	 μέσα	 σε	 σύντομο	 χρονικό	

κατόρθωσαν	 να	 ανταπεξέλθουν	 της	 κρίσης,	 σε	 αντίθεση	 με	 την	 ΕΕ	 και	 κάποιες	 χώρες	 της	

Ευρωζώνης,	οι	οποίες,	οκτώ	χρόνια	μετά,	εξακολουθούν	να	βρίσκονται	σε	δυσχερή	θέση.		

Η	διάχυση	της	οικονομικής	κρίσης	στην	Ευρώπη	οδήγησε	τον	Μάιο	του	2010	την	Ελλάδα	

στην	ενεργοποίηση	του	μηχανισμού	στήριξης	της	οικονομίας	της,	με	αίτημα	της	στην	ΕΕ	και	

το	 Διεθνές	 Νομισματικό	 Ταμείο	 (ΔΝΤ),	 ύστερα	 από	 τις	 ισχυρές	 πιέσεις	 των	 «αγορών».	

Ακολούθησαν	η	Ισπανία	το	2012,	η	Ιρλανδία,	η	Κύπρος	και	η	Πορτογαλία	το	2013.	Η	ένταξη	

των	 χωρών	σε	 «μνημόνιο»	 (πληθυντικός	αριθμός	 για	 την	περίπτωση	 της	Ελλάδας)	αφενός	

προκάλεσε	 την	 επιδείνωση	 των	 όρων	 διαβίωσης	 για	 ευρέα	 στρώματα	 του	 πληθυσμού,	

αφετέρου		δημιούργησε	διχαστικό	κλίμα	μεταξύ	του	«πλούσιου	κι	εργατικού»	Βορρά	και	του	

«φτωχού	και	τεμπέλη»	Νότου.	Τόσο	τα	σκληρά	μέτρα	λιτότητας	που	επιβλήθηκαν,	όσο	και	οι	

αντιδράσεις24	των	 υπόλοιπων	 χωρών,	 	 δημιούργησαν	 αρνητικό	 κλίμα	 για	 την	 ΕΕ,	 το	 οποίο	

ενέτεινε	τον	ευρωσκεπτικισμό	σε	αρκετά	κράτη-μέλη.	

H	 εφαρμογή	στις	παραπάνω	χώρες	σκληρών	μέτρων	 λιτότητας,	 που	συνοδεύτηκαν	από	

απορρύθμιση	 των	 εργασιακών	 σχέσεων	 και	 περιορισμό	 του	 κοινωνικού	 κράτους,	

αποτυπώθηκε	στις	έρευνες	κοινής	γνώμης	του	ευρωβαρόμετρου,	με	σημαντική	πτώση	στην	

αισιοδοξία	 των	 πολιτών	 για	 το	 μέλλον	 της	 ΕΕ.	 Στο	 γράφημα	 4.4	 αποτυπώνεται	 η	

απαισιοδοξία	 για	 το	 μέλλον	 της	 ΕΕ	 των	 πολιτών	 των	 χωρών	 που	 επλήγησαν	 περισσότερο	

από	την	κρίση	και	υπέγραψαν	«μνημόνιο».	

	 	

																																																								

	

	
24	Αντιδράσεις	 για	 το	 ελληνικό	 πρόγραμμα	 διάσωσης	 έχουν	 εκφραστεί	 από	 τη	 Γερμανία,	 την	 Ολλανδία,	 την	
Εσθονία,	 τη	 Σλοβακία	 και	 τη	 Φιλανδία.	 Στη	 Φιλανδία,	 για	 παράδειγμα,	 το	 ξενοφοβικό	 κόμμα	 των	 Αληθινών	
Φιλανδών,	 πέρασε	 στο	 προσκήνιο	 χάρη	 στην	 ευρωπαϊκή	 κρίση	 χρέους.	 Ο	 ηγέτης	 του	 κ.	 Σόινι,	
κατακεραυνώνοντας	διαδοχικές	κυβερνήσεις	για	τη	διάσωση	των	υπερχρεωμένων	χωρών	του	Νότου,	 είδε	τη	
δημοτικότητα	του	κόμματός	του	να	εκτοξεύεται.	Στις	εκλογές	του	περασμένου	Απριλίου,	οι	Αληθινοί	Φινλανδοί	
αναδείχθηκαν	δεύτερο	κόμμα	(Παλαιολόγος, 2015).	
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Γράφημα	4-4	
Αισθάνεστε	αισιόδοξος	για	το	μέλλον	της	ΕΕ;	(ΕΒ79	–	Άνοιξη	2013)	

	
πηγή:	(European	Commission,	2016)	

Οι	 σκληρές	 πολιτικές	 λιτότητας	 που	 εφαρμόστηκαν	 -και	 συνεχίζουν	 να	 εφαρμόζονται-	

ενισχύουν	 τις	 ακραίες	 φωνές,	 δημιουργώντας	 επικίνδυνα	 στερεότυπα	 μεταξύ	 των	

ευρωπαϊκών	λαών	και	εντείνοντας	τις	δυσκολίες	της	ευρωπαϊκής	ενοποίησης.	

Η	Οικονομική	και	Νομισματική	Ένωση	(ΟΝΕ)	πήρε	σάρκα	και	οστά	κατά	τη	διάρκεια	της	

δεκαετίας	του	1990.	Σχεδιάστηκε	με	κύριο	πυλώνα	τον	ελεύθερο	ανταγωνισμό	μεταξύ	των	

φορέων	της	Κοινής	Αγοράς	και	οργανώθηκε	με	 τους	δεσμευτικούς	κανόνες	 του	Συμφώνου	

Σταθερότητας	και	Ανάπτυξης	(ΣΣΑ).	Το	ΣΣΑ	αποτελεί	ένα	σύνολο	κανόνων,	που	σκοπό	έχει	

να	διασφαλίσει	ότι	οι	χώρες	της	ΕΕ	φροντίζουν	να	διατηρούν	υγιή	δημόσια	οικονομικά	και	να	

συντονίζουν	τις	δημοσιονομικές	πολιτικές	τους	(Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	2015).	Υποχρεώνει	τα	

κράτη-μέλη	 σε	 δημοσιονομική	 πειθαρχία	 με	 σεβασμό	 δύο	 κριτηρίων:	 Το	 έλλειμμα	 ως	

ποσοστό	του	ΑΕΠ	δεν	πρέπει	να	υπερβαίνει	το	3%	και	αντίστοιχα	το	δημοσιονομικό	χρέος	το	

60%.25	

Το	ΣΣΑ	αποτελούσε	απαίτηση	της	γερμανικής	κυβέρνησης,	προκειμένου	να	συμμετάσχει	

στην	ΟΝΕ	και	συνεχίζει	να	αποτελεί	επίμονη	απαίτησή	της.	Η	γερμανική	κυβέρνηση	επιμένει	

σ’	 αυτή	 τη	 σκληρή	 δημοσιονομική	 πολιτική	 και	 την	 επίτευξη	 ισοσκελισμένων	

προϋπολογισμών,	παρά	τις	όποιες	φωνές	ακούγονται	από	τους	εταίρους	της	στην	Ευρωζώνη	

και	την	ΕΚΤ	(Storberk,	2014).	

Για	 την	 εμμονή	 της	 Γερμανίας	 στις	 πολιτικές	 λιτότητας,	 ο	 Αμερικανός	 οικονομολόγος	

																																																								

	

	
25Η	δημοσιονομική	πειθαρχία	αμφισβητήθηκε	στην	πράξη,	όταν	η	Γερμανία	και	η	Γαλλία	αρνήθηκαν	το	2003/4	
να	 μειώσουν	 τα	 δημοσιονομικά	 τους	 ελλείμματα,	 επιφέροντας	 αναθεώρηση	 του	 ΣΣΑ	 το	 2005,	 εισάγοντας	
ρήτρες	 εξαιρέσεων.	Οι	 περισσότερες	 χώρες,	 έκτοτε,	 έκαναν	 χρήση	αυτών,	 ειδικά	 μετά	 το	 2008.	 (Κότιος et al., 
2012, p.6) 
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Joseph	Stiglitz,26	ανέφερε	ότι,	από	πολιτική	άποψη	"είχε	ακόμη	πιο	επιζήμιες	συνέπειες,	διότι	

δεν	 επέτρεψε	 να	 βρεθεί	 μια	 κοινά	 αποδεκτή	 ευρωπαϊκή	 λύση	 για	 έξοδο	 από	 την	 κρίση,	

δείχνοντας	ακριβώς	τους	λόγους	για	τους	οποίους	το	σύστημα,	υπό	την	σημερινή	του	μορφή,	

είναι	αναποτελεσματικό"	(Mastrolilli,	2016).	

Οι	πολιτικές	που	ακολουθήθηκαν	όλα	αυτά	τα	χρόνια	της	οικονομικής	κρίσης	συνδέονται,	

μεταξύ	 άλλων,	 με	 το	 έλλειμμα	 αποτελεσματικής	 ευρωπαϊκής	 ηγεσίας.	 Αφενός	 δεν	

λειτούργησε	 αποτελεσματικά	 ο	 γαλλογερμανικός	 άξονας,	 γεγονός	 που	 οδήγησε	 σε	 μια	

γερμανική	ηγεμονία,	κι	αφετέρου	κάθε	κράτος-μέλος	καθόρισε	τη	στάση	του	σταθμίζοντας	

την	εσωτερική	του	πολιτική	και	όχι	το	κοινό	συμφέρον	(Κότιος	&	Παπαστάμκος,	2011,	p.25).		

Κάθε	κράτος-μέλος	διαμόρφωσε	τη	στάση	του	απέναντι	στην	οικονομική	κρίση	με	μέτρο	τις	

εσωτερικές	πιέσεις	που	δεχόταν	η	κυβέρνησή	του,	τόσο	από	το	κομματικό	της	ακροατήριο,	

όσο	και	από	τις	αντιπολιτευτικές	ομάδες.	Η	συνολική	στάση	των	εθνικών	κυβερνήσεων	και	

των	πολιτικών	κομμάτων	κατά	τα	χρόνια	της	κρίσης	ενέτεινε	το	οικονομικό	και	 ιδεολογικό	

χάσμα	 μεταξύ	 των	 χωρών	 του	 Βορρά	 και	 του	 Νότου,	 τροφοδοτώντας	 περαιτέρω	 τον	

ευρωσκεπτικισμό.	

4.4	Γερμανική	ηγεμονία	
Η	 πτώση	 του	 τείχους	 του	 Βερολίνου	 και	 η	 επανένωση	 της	 Γερμανίας	 πυροδότησε	 μια	

σειρά	 εξελίξεων	 σε	 ολόκληρη	 την	 Ευρώπη,	 άλλαξε	 τους	 συσχετισμούς	 δυνάμεων	 και	 σε	

κάποιους	ξύπνησε	φόβους	του	παρελθόντος.	Ανάμεσα	σε	εκείνους	που	φοβούνταν	αυτές	τις	

εξελίξεις	ήταν	η	πρωθυπουργός	της	Μ.	Βρετανίας	Margaret	Thatcher,	η	οποία	προσπαθούσε	

να	 αποτρέψει	 την	 επανένωση,	 ενώ	 ο	 Γάλλος	 πρόεδρος	 François	 Mitterrand	 υιοθέτησε	 και	

προώθησε	 την	 ιδέα	 του	 κοινού	 νομίσματος,	 ως	 ένα	 μέσο	 για	 τον	 «έλεγχο»	 της	 Γερμανίας	

(Μαλούχος,	2012).	Επί	της	ουσίας	υπήρξε	μια	«ανταλλαγή».	Η	Γαλλία	υποσχέθηκε	να	στηρίξει	

την	ολοκλήρωση	της	γερμανικής	επανένωσης	και	η	Γερμανία	με	τη	σειρά	της	έδειξε	πρόθυμη	

να	 εγκαταλείψει	 το	 δικό	 της	 «πολύ	 σκληρό»	 μάρκο	 και	 να	 συμμετάσχει	 ενεργά	 στην	

«υιοθέτηση»	του	ευρώ	μαζί	με	«μαλακά»	νομίσματα.	

Ωστόσο,	 με	 όχημα	 την	 ισχυρή	 τους	 οικονομία,	 οι	 Γερμανοί	 κατόρθωσαν	 μέσα	 σε	 δέκα	

χρόνια	να	αντιστρέψουν	τους	όρους	και	να	μετατρέψουν	το	ευρώ	σε	μέσο	άσκησης	επιρροής	

επί	 των	 άλλων	 κρατών,	 καθώς	 η	 οικονομική	 κρίση	 επιτάχυνε	 στην	 πράξη	 την	 μετατόπιση	

εξουσίας	 από	 τις	 Βρυξέλλες	 στο	 Βερολίνο.	 Σε	 αυτό	 «βοήθησαν»	 κατά	 κάποιο	 τρόπο	 και	 οι	

υπόλοιποι	 εταίροι.	 Η	 Γαλλία,	 η	 οποία	 ιστορικά	 έπαιζε	 καθοριστικό	 ρόλο	 στη	 διαμόρφωση	

																																																								

	

	
26	Βραβευμένος	με	το	Βραβείο	Νόμπελ	Οικονομικών	Επιστημών	το	2001.	
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των	 πολιτικών	 της	 ΕΕ,	 έχει	 στην	 παρούσα	 συγκυρία	 απολέσει	 τον	 ηγετικό	 της	 ρόλο.	 Η	Μ.	

Βρετανία	έχει	αυτό-απομονωθεί,	μένοντας	εκτός	ευρωζώνης,	και	(πιθανώς)	εκτός	ΕΕ	μετά	το	

αποτέλεσμα	 του	 δημοψηφίσματος	 του	 Ιουνίου	 2016.	Παράλληλα,	 κάποια	άλλα	 κράτη-μέλη	

της	Ένωσης,	όπως	η	Ιταλία,	η	Ελλάδα,	η	Ισπανία	και	η	Πορτογαλία	βρίσκονται	αντιμέτωπα	με	

τεράστια	ελλείμματα	και	χρέη	(Μαυροζαχαράκης,	2015,	p.7).	

Η	Ευρώπη	έχει	να	απαντήσει	στο	δίλημμα	«εάν	κινούμαστε	προς	μια	γερμανική	Ευρώπη	ή	

συνεχίζουμε	 στο	 μεταπολεμικό	 δρόμο	 μιας	 Ευρωπαϊκής	 Γερμανίας»,	 όπως	 εύστοχα	 είχε	

δηλώσει	ο	πρώην	Γερμανός	υπουργός	Εξωτερικών	Joschka	Fischer	(Τζαβάρα,	2014).	

Οι	κίνδυνοι	για	την	Ευρώπη	από	τη	γερμανική	ηγεμονική	πολιτική,	στα	χρόνια	της	κρίσης,	

επηρεάζουν	 τις	 πολιτικές	 εξελίξεις	 σε	 πολλές	 χώρες,	 	 εντείνουν	 τα	 φαινόμενα	

ευρωσκεπτικισμού	και	υποθάλπουν	τον	 εθνικισμό.	Άλλωστε	η	 ίδια	η	γερμανική	αντίδραση,	

από	 το	φθινόπωρο	 του	 2008	 και	 μετά,	 φαίνεται	 να	 χαρακτηρίζεται	 από	 έναν	 αναδυόμενο	

εθνικισμό.	
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5.	Ευρωσκεπτικισμός:	ιδεολογία	ή	στρατηγική;	
Η	πτώση	του	 τείχους	 του	Βερολίνου	άλλαξε	σημαντικά	 τόσο	 τον	 ευρωπαϊκό	 χάρτη,	 όσο	

και	τις	προτεραιότητες	των	ελίτ,	οι	οποίες	ήταν	επιφορτισμένες	με	το	έργο	της	ευρωπαϊκής	

ολοκλήρωσης.	Για	τη	μισή	Ευρώπη	που	είχε	βρεθεί	πίσω	από	το	«Σιδηρούν	Παραπέτασμα»,	η	

βούληση	 να	 «επιστρέψουν	 στην	 Ευρώπη»	προχώρησε	 με	 γρήγορους	 ρυθμούς.	 Η	 ευρύτατη	

διεύρυνση	της	ΕΕ	αποτέλεσε	έναν	παράγοντα	που	οδήγησε	τα	κράτη-μέλη	σε	αποκλίνουσες	

αντιλήψεις	 ως	 προς	 την	 έννοια	 και	 την	 πορεία	 της	 ευρωπαϊκής	 ενοποίησης.	 Οι	 θεσμικές	

εξελίξεις	 από	 το	 Μάαστριχτ	 κι	 έπειτα,	 αλλά	 και	 η	 δημοσιονομική	 και	 οικονομική	 κρίση,	

λειτούργησαν	 πολλαπλασιαστικά	 στην	 ενίσχυση	 του	 φαινομένου	 του	 ευρωσκεπτικισμού	

(Χατζησταύρου & Δικαίος, 2015).	

Στο	πλαίσιο	αυτό	ο	ευρωσκεπτικισμός	αναπτύχθηκε	ως	μια	αντίληψη	απορριπτική	προς	

την	ευρωπαϊκή	ενοποίηση,	με	την	έννοια	ότι	η	«κοινοτική	μέθοδος»	στην	οποία	στηρίχθηκε	

το	ευρωπαϊκό	εγχείρημα	δεν	κρίνεται	πρόσφορη	για	την	λειτουργία	της	Ένωσης.		Βεβαίως	η	

αντιευρωπαϊκή	 ρητορική	 μπορεί	 να	 εξηγηθεί	 ως	 ένα	 φαινόμενο	 το	 οποίο	 ασκείται	 στα	

πλαίσια	 της	 εσωτερικής	 πολιτικής	 κατανάλωσης	 και	 του	 πολιτικού	 κομματικού	

ανταγωνισμού.	

Η	στάση	αυτή	αφορά	τα	ριζοσπαστικά	κόμματα	τόσο	της	Δεξιάς,	όσο	και	της	Αριστεράς,	

τα	 οποία	 έχουν	 χαρακτήρα	 διαμαρτυρίας	 και	 καταλαμβάνουν	 περιθωριακή	 θέση	 στα	

εγχώρια	 πολιτικά	 συστήματα.	 Δεδομένης	 αυτής	 της	 θέσης	 τους	 στο	 πολιτικό	 σύστημα	 της	

χώρας	 τους,	 έχουν	 ισχυρά	 	 κίνητρα	 να	 αντιταχθούν	 στις	 πολιτικές	 της	 ΕΕ	 προκειμένου	 να	

διαφοροποιηθούν	 από	 τα	 υπόλοιπα	 κόμματα	 (Halikiopoulou	 et	 al.,	 2012,	 p.506),	 ενώ	 η	

ρητορική	 τους	 διαμορφώνεται	 από	 στρατηγικές	 εκτιμήσεις	 στα	 πλαίσια	 του	 κομματικού	

ανταγωνισμού	και	της	εκλογικής	τους	ενίσχυσης.	

Πάντως	στην	περίπτωση	κατά	την	οποία	τα	ευρωσκεπτικιστικά	κόμματα	φιλοδοξούν	να	

συμμετάσχουν	 σε	 έναν	 κυβερνητικό	 συνασπισμό,	 αναμένεται	 να	 τροποποιήσουν	 την	

ευρωσκεπτικιστική	ρητορική	τους	λόγω	του	δυνητικού	εκλογικού	κόστους	(Halikiopoulou et 

al., 2012, pp.506-07).	
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5.1	Μεγάλη	Βρετανία	
«Η	κυβέρνησή	μου	θα	επαναδιαπραγματευθεί	τη	σχέση	του	Ηνωμένου	Βασιλείου	με	την	ΕΕ	

και	 θα	 επιδιώξει	 τη	 μεταρρύθμιση	 της	 ΕΕ	προς	 όφελος	 όλων	 των	 χωρών-μελών»,	 δήλωσε	 η	

βασίλισσα	 Ελισάβετ,	 στην	 καθιερωμένη	 ομιλία	 της	 κατά	 την	 έναρξη	 των	 εργασιών	 του	

Κοινοβουλίου,	το	Μάιο	του	2015,	ανακοινώνοντας	την	διεξαγωγή	δημοψηφίσματος	για	την	

παραμονή	ή	όχι	της	Μ.	Βρετανίας	στην	ΕΕ	(Osborn, 2015).	

Το	δημοψήφισμα	αποτέλεσε	δέσμευση	του	Πρωθυπουργού	David	Cameron,	τον	Ιανουάριο	

του	2013	και	είχε	διττό	στόχο.	Αφενός	να	ξεκινήσει	διαπραγματεύσεις	με	τα	θεσμικά	όργανα	

της	 ΕΕ,	 αφετέρου	 να	 αποτελέσει	 ζήτημα	 εσωτερικής	 πολιτικής	 στρατηγικής,	 το	 οποίο	

ενσωματωμένο	 στο	 προεκλογικό	 πρόγραμμα	 των	 Συντηρητικών,	 (Swinford, 2014)	 θα	

περιόριζε	 την	 ανοδική	 πορεία	 των	 ευρωσκεπτικιστικών	 κομμάτων.	 Οι	 Συντηρητικοί	

ενισχύθηκαν	 στις	 βουλευτικές	 εκλογές	 τον	 Μάιο	 του	 2015	 και	 σχημάτισαν	 αυτοδύναμη	

κυβέρνηση	(Stanley, 2015).	

Το	δημοψήφισμα	ορίστηκε	για	τις	23	Ιουνίου	2016	και	τα	δύο	στρατόπεδα	επιδόθηκαν	σε	

μια	μάχη	επηρεασμού	της	κοινής	γνώμης.	Το	στρατόπεδο	που	υποστήριξε	σθεναρά	την	έξοδο	

της	 Μ.	 Βρετανίας	 από	 την	 ΕΕ	 (Brexit)27 	είχε	 επικεφαλής	 τον	 Nigel	 Farage,	 ηγέτη	 του	

ευρωσκεπτικιστικού	UKIP,	τον	Boris	Johnson,	πρώην	Δήμαρχο	του	Λονδίνου	και	τον	Michael	

Gove,	 πρώην	 Γενικό	 Γραμματέα	 Δικαιοσύνης	 και	 στενό	 συνεργάτη	 του	 Βρετανού	

Πρωθυπουργού.	Στην	απέναντι	πλευρά,	υπέρ	της	παραμονής	της	χώρας	στην	ΕΕ	(Bremain),28	

συστρατεύθηκαν	 ο	 Πρωθυπουργός	 David	 Cameron,	 οι	 Εργατικοί	 και	 ο	 νέος	 Δήμαρχος	 του	

Λονδίνου	Sadiq	Khan.	

Ανεξάρτητα	 από	 την	 ορθότητά	 τους,	 τα	 κύρια	 επιχειρήματα	 (AFP,	 2016)	 των	

υποστηρικτών	της	εξόδου	της	Μ.	Βρετανίας	από	την	ΕΕ	αφορούσαν:	

• τη	 μετανάστευση:	 η	 μαζική	 μετανάστευση,	 που	 συνδέεται	 με	 την	 ΕΕ,	 προκαλεί	

πιέσεις	στις	δημόσιες	υπηρεσίες	(σχολεία,	νοσοκομεία)	και	στις	παροχές	πρόνοιας	

(στέγαση,	επιδόματα)	της	Μ.	Βρετανίας.	

• την	 οικονομική	 συνδρομή:	 η	 έξοδος	 από	 την	 Ένωση	 θα	 αποφέρει	 στον	 κρατικό	

προϋπολογισμό	περί	τα	8,2	δισ.	λίρες,	από	την	μη	καταβολή	της	ετήσιας	συνδρομής	

της	χώρας	στον	ευρωπαϊκό	προϋπολογισμό.	

• την	 ευρωπαϊκή	 νομοθεσία:	 η	 Μ.	 Βρετανία	 θα	 απαλλαγεί	 από	 την	 ευρωπαϊκή	

νομοθεσία	και	τα	ευρωπαϊκά	όργανα.	
																																																								

	

	
27Brexit	(=Britain	exit),	όρος	που	δηλώνει	την	έξοδο	της	Μ.	Βρετανίας	από	την	ΕΕ.		
28Bremain	(=Britain	remain),	όρος	που	δηλώνει	την	παραμονή	της	Μ.	Βρετανίας	στην	ΕΕ.	
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• τις	 επιχειρήσεις:	 οι	 κανονισμοί	που	 επιβάλλονται	 από	 τις	Βρυξέλλες	 επιβαρύνουν	

τις	βρετανικές	επιχειρήσεις.		

Το	κλίμα,	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	προεκλογικής	εκστρατείας,	ήταν	ιδιαίτερα	πολωμένο	κι	

όσο	 πλησίαζε	 η	 μέρα	 του	 δημοψηφίσματος,	 οι	 εντάσεις	 μεταξύ	 των	 δύο	 αντίπαλων	

στρατοπέδων	 οξύνονταν	περαιτέρω.29	Η	 εκστρατεία	 του	Brexit	 στηρίχθηκε	 στη	 δυσπιστία,	

την	 έλλειψη	 εμπιστοσύνης	 και	 την	 απογοήτευση	 των	 πολιτών	 για	 μια	 σειρά	 από	 θεσμούς,	

εθνικούς		και	υπερεθνικούς	(γράφημα	5-1),	ενώ	η	επικοινωνιακή	πολιτική	τους,	είχε	έντονα	

στοιχεία	μίσους	και	διχασμού.30	

Γράφημα	5-1	
Ποιους	θεσμούς	εμπιστεύονται	οι	υποστηρικτές	του	Brexit	και	του	Bremain	

	
πηγή:	(Champion,	2016)	

Η	 ανακοίνωση	 των	 επίσημων	 αποτελεσμάτων	 του	 δημοψηφίσματος,	 το	 πρωί	 της	 24ης	

Ιουνίου	 2016,	 έδειξε	 ότι	 το	 51,9%	 των	 Βρετανών	 επέλεξαν	 να	 αποχωρήσουν	 από	 την	 ΕΕ,	

έναντι	του	48,1%	που	ήθελε	την	παραμονή,	με	τη	συμμετοχή	να	σημειώνει	υψηλά	ποσοστά	

72,2%,	 στις	 382	περιφέρειες.	 Το	 αποτέλεσμα	 επέφερε	 μια	 σειρά	 από	 ραγδαίες	 εξελίξεις	 σε	

πολιτικό	και	οικονομικό	επίπεδο.	Στο	αποτέλεσμα	του	δημοψηφίσματος	απεικονίζεται	ένας	

σαφής	διαχωρισμός	εντός	του	βρετανικού	έθνους:	σε	αντίθεση	με	την	Αγγλία	και	την	Ουαλία,	

η	πλειοψηφία	των	ψηφοφόρων	στη	Σκωτία	και	στη	Β.	Ιρλανδία	υποστήριξαν	τη	συνέχιση	της	

συμμετοχής	της	Μ.	Βρετανίας	στην	ΕΕ	(Klapsis,	2016).	

																																																								

	

	
29	Στις	 17	 Ιουνίου	 2016,	 μία	 εβδομάδα	 πριν	 το	 δημοψήφισμα,	 η	 βουλευτής	 του	 Εργατικού	 Κόμματος	 και	
υποστηρίκτρια	 της	 παραμονής	 της	 Μ.	 Βρετανίας	 στην	 ΕΕ,	 Jo	 Cox	 δολοφονείται	 στο	 West	 Yorkshire,	 από	
Βρετανό	 με	 ψυχολογικά	 προβλήματα	 και	 διασυνδέσεις	 με	 ακροδεξιές	 ομάδες.	 Μετά	 τη	 δολοφονία	 της	
βουλευτού	 τα	 δύο	 στρατόπεδα,	 υπέρ	 της	 παραμονής	 και	 υπέρ	 της	 εξόδου	 από	 την	 ΕΕ,	 ανέστειλαν	 της	
προεκλογικές	 τους	 κινητοποιήσεις.	 Πολλοί	 έκαναν	 λόγο	 για	 ανατροπή	 του	 κλίματος	 και	 πως	 το	 αποτρόπαιο	
αυτό	γεγονός,	θα	ωφελούσε	την	πλευρά	της	παραμονής.	
30	Υπήρξαν	σημαντικές	αντιδράσεις	για	μια	αφίσα	που	κυκλοφόρησε	το	UKIP,	του	Nigel	Farage,	η	οποία	ήταν	
αντιγραφή	της	ναζιστικής	προπαγάνδας	έναντι	των	Εβραίων.	
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Μεγάλος	χαμένος	του	δημοψηφίσματος	αναδείχθηκε	ο	πρωθυπουργός	David	Cameron,	ο	

οποίος	 παραιτήθηκε	 υπό	 το	 βάρος	 της	 εκλογικής	 ήττας	 στο	 δημοψήφισμα,	 που	 ο	 ίδιος	

προκήρυξε	με	σκοπό	να	παραμείνει	στην	εξουσία.	

Ωστόσο,	 οι	 σημαντικότερες	 εξελίξεις	 και	 ανατροπές	 σημειώθηκαν	 στο	 στρατόπεδο	 του	

Brexit.	Δέκα	μέρες	μετά	το	δημοψήφισμα,	ο	ηγέτης	του	ευρωσκεπτικιστικού	κόμματος	UKIP	

και	 ηγέτης	 της	 εκστρατείας	 του	Brexit,	 Nigel	 Farage,	 υπέβαλε	 την	παραίτησή	 του	 από	 την	

ηγεσία	του	κόμματός	του,	θεωρώντας	πως	έχει	πράξει	το	πατριωτικό	του	καθήκον	να	θέσει	

τη	 Μ.	 Βρετανία	 εκτός	 ΕΕ.	 Η	 παραίτησή	 του	 ήρθε	 μετά	 την	 παραδοχή	 ότι	 εξαπάτησε	 τους	

Βρετανούς	ψηφοφόρους,	παραδεχόμενος	ότι	δεν	μπορεί	να	διασφαλίσει	ή	να	διοχετεύσει	στο	

εθνικό	 σύστημα	 υγείας	 της	 Μ.	 Βρετανίας,	 τους	 πόρους	 που	 «έστελνε»	 το	 Λονδίνο	 στις	

Βρυξέλλες	 (Kessler,	 2016).	 Οι	 ανατροπές	 στο	 στρατόπεδο	 του	 Brexit	 συνεχίστηκαν	 με	 τις	

διαδοχικές	παραιτήσεις	και	των	υπολοίπων	ηγετών	του,	Boris	Johnson	και	Michael	Gove.	

Για	τον	David	Cameron	η	ανακοίνωση	της	διεξαγωγής	του	δημοψηφίσματος	εξυπηρετούσε	

τα	συμφέροντά	του	κι	αποτελούσε	-φαινομενικά-	κίνηση	μικρού	πολιτικού	ρίσκου,	αφού	και	

τα	 τρία	 μεγάλα	 κόμματα	 ήταν	 υπέρ	 της	 παραμονής	 και	 το	 ενδεχόμενο	 επικράτησης	 του	

Brexit	 έμοιαζε	αδιανόητο.	Στην	αντίπαλη	όχθη,	για	τον	Nigel	Farage,	 τον	Boris	 Johnson	και	

τον	 Michael	 Gove,	 το	 δημοψήφισμα	 αποτελούσε	 το	 δικό	 τους	 πολιτικό	 στοίχημα	 για	 την	

ενίσχυση	της	θέσης	τους	στο	πολιτικό	προσκήνιο.	

5.2	Ελλάδα	
Στις	28	Μαϊου	1979	κι	έπειτα	από	τέσσερα	χρόνια	διαπραγματεύσεων,	υπογράφηκε	στο	

αίθριο	 του	 Ζαππείου	 Μεγάρου,	 η	 Συνθήκη	 Προσχώρησης	 της	 Ελλάδας	 στην	 Ευρωπαϊκή	

Κοινότητα.	 Στην	 ομιλία	 του	 ο	 τότε	 πρωθυπουργός	 Κωνσταντίνος	 Καραμανλής	 τόνισε	 την	

άρρηκτη	σχέση	μεταξύ	Ευρώπης	και	Ελλάδος:	

«Ἡ	Ἑλλὰς	δὲν	μποροῦσε	νὰ	ἀπουσιάσει	ἀπὸ	αὐτὴν	τὴν	ἱστορικὴ	γιὰ	τὸ	μέλλον	τῆς	Εὐρώπης	

συλλογικὴ	προσπάθεια.	Γιατί	ἡ	τύχη	της	εἶναι	στενά,	ἀναπόσπαστα	θὰ	ἔλεγα,	συνυφασμένη	μὲ	

τὴν	 τύχη	 τῶν	 ἄλλων	 Δημοκρατιῶν	 τῆς	 ἠπείρου.	 Ἂν	 ἡ	 Εὐρώπη	 κινδυνεύσει	 σὰν	 μορφὴ	

διακυβερνήσεως	καὶ	σὰν	τρόπος	ζωῆς,	θὰ	εἶναι	ἐντελῶς	παράλογο	νὰ	πιστεύουμε	ὅτι	ἡ	Ἑλλὰς	

θὰ	μπορέσει	νὰ	διατηρηθεῖ	σὰν	μοναδικὴ	ὄαση	ἀνεξαρτησίας	καὶ	ἐλευθερίας	στὴν	ἤπειρό	μας»	

(pro-europa.eu, 2015).	

Την	1η	Ιανουαρίου	1981	η	Ελλάδα	έγινε	επίσημα	το	10ο	μέλος.31	Τα	πρώτα	χρόνια	μετά	την	

																																																								

	

	
31 	Η	 σχετική	 γνωμοδότηση	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 ήταν	 κατά	 βάση	 αρνητική,	 επικαλούμενη	 την	
καθυστέρηση	 της	 ελληνικής	 οικονομίας	 και	 την	 αναποτελεσματικότητα	 της	 δημόσιας	 διοίκησης.	 Όμως,	 η	
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ένταξη	 της	 Ελλάδας	 χαρακτηρίστηκαν	 από	 την	 ρητορική	 αμφισβήτηση	 ορισμένων	 πτυχών	

της	 ευρωπαϊκής	 ενοποίησης,	 ενώ	 παράλληλα	 εγκαινιάστηκαν	 οι	 προσπάθειες	 για	 την	

ανάπτυξη	διαρθρωτικών	πολιτικών	από	πλευράς	ΕΕ,	οι	οποίες	αποκρυσταλλώθηκαν	το	1988	

στο	πρώτο	«πακέτο	Delors».	Στη	συνέχεια	η	πολιτική	της	Ελλάδας	στην	ΕΕ	χαρακτηρίστηκε	

βαθμιαία	 από	 εντονότερες	 φιλοενοποιητικές	 θέσεις.	 Ιδιαίτερα	 από	 το	 1988	 και	 μετά,	 οι	

ελληνικές	 κυβερνήσεις	 όλων	 των	 αποχρώσεων	 υποστήριξαν,	 σε	 γενικές	 γραμμές,	 το	

«ομοσπονδιακό»	πρότυπο	 ενοποίησης,	 καθώς	 και	 την	 ανάπτυξη	 κοινής	πολιτικής	 σε	 νέους	

τομείς	 (παιδεία,	υγεία,	περιβάλλον),	 την	 ενίσχυση	των	υπερεθνικών	θεσμών	 (Επιτροπή	και	

Κοινοβούλιο)	και	την	ανάπτυξη	της	ΚΕΠΠΑ.	Τα	επόμενα	χρόνια	χαρακτηρίστηκαν	από	ακόμα	

μεγαλύτερη	υποστήριξη	της	ιδέας	και	της	διαδικασίας	της	ευρωπαϊκής	ολοκλήρωσης,	καθώς	

και	 της	 εμβάθυνσης	 της	 ενοποίησης	 σε	 όλους	 τους	 τομείς.	 Η	 Ελλάδα	 συγκαταλέγεται	 στα	

κράτη-μέλη	που	υποστήριξαν	την	υιοθέτηση	του	Ευρωπαϊκού	Συντάγματος,	την	δημιουργία	

της	ΟΝΕ	και	την	ένταξη	-μεταξύ	άλλων-	των	χωρών	της	Ανατολικής	Ευρώπης32	(Υπουργείο	

Εξωτερικών,	2016).	

Οι	ελληνικές	κυβερνήσεις,	τα	περισσότερα	ελληνικά	πολιτικά	κόμματα	και	το	μεγαλύτερο	

ποσοστό	του	ελληνικού	λαού	επέδειξαν	φιλοευρωπαϊκή	στάση,	κατά	τη	μεγαλύτερη	περίοδο	

της	πορείας	της	Ελλάδας	εντός	της	ΕΕ.	Ο	φιλοευρωπαϊσμός	που	απαντάται	στο	συντριπτικά	

μεγαλύτερο	 ποσοστό	 της	 ελληνικής	 πολιτικής,	 αλλά	 και	 της	 ελληνικής	 κοινωνίας,	

συνυφαίνεται	με	την	προσδοκία	οικονομικής	ανάπτυξης	και	εκσυγχρονισμού	της	χώρας	και	

την	αποβολή	των	συμπτωμάτων	κοινωνικής	καθυστέρησης.	Σημαντικό	ρόλο	έπαιξαν	και	οι	

ελληνοτουρκικές	 σχέσεις,	 καθώς	 η	 ΕΕ	 θα	 μπορούσε	 να	 αποτελέσει	 πολύτιμο	 σύμμαχο	

απέναντι	στις	τουρκικές	προκλήσεις	(Βερναρδάκης, 2006, pp.7-8).	

Λίγο	πριν	ξεσπάσει	η	οικονομική	κρίση	του	2008,	η	φιλοευρωπαϊκή	στάση	της	ελληνικής	

κοινωνίας	βρίσκεται	στο	ζενίθ	της,	γεγονός	που	αποτυπώνεται	στο	Τακτικό	Ευρωβαρόμετρο	

(EB68)	του	Δεκεμβρίου	2007,	καθώς	το	62%	θεωρεί	ότι	η	συμμετοχή	στην	Ένωση	αποτελεί	

ένα	 θετικό	 γεγονός	 και	 το	 82%	 πιστεύει	 πως	 η	 χώρα	 ωφελήθηκε	 από	 την	 ένταξή	 της	

(European	Commission,	2007,	p.23	&	26).	

Η	 διεθνής	 χρηματοπιστωτική	 κρίση,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 ύφεση	 που	 γνώρισε	 η	

πραγματική	οικονομία	στην	Ελλάδα	καθώς	και	η	αύξηση	των	δημοσίων	δαπανών	κλόνισαν	
																																																																																																																																																																																								

	

	
ευρύτερη	 απήχηση	 του	 πολιτικού	 κύρους	 του	 Πρωθυπουργού	 Κωνσταντίνου	 Καραμανλή	 στις	 ευρωπαϊκές	
κυβερνήσεις	 και	 ιδιαίτερα	 οι	 στενές	 του	 σχέσεις	 με	 Ευρωπαίους	 ηγέτες,	 αντέστρεψαν	 το	 αρνητικό	 κλίμα	 και	
δημιούργησαν	 τις	 κατάλληλες	 συνθήκες,	 ώστε	 το	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 να	 μην	 αποδεχθεί	 την	 πρόταση	 της	
Επιτροπής	(Χριστοδουλίδης, 2010, pp.110-11).	
32	Η	 μεγαλύτερη	 διεύρυνση	στη	μέχρι	 τώρα	 ιστορία	 της	 ενωμένης	Ευρώπης,	 συντελέστηκε	 κατά	 την	 τέταρτη	
ελληνική	Προεδρία	της	ΕΕ	(πρώτο	εξάμηνο2003),	και	αποτέλεσε	σημαντική	επιτυχία	της	ελληνικής	κυβέρνησης	
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την	 ούτως	 ή	 άλλως	 εύθραυστη	 δημοσιονομική	 σταθερότητα,	 με	 αποτέλεσμα	 η	 χώρα	 να	

προσφύγει	στο	Μηχανισμό	στήριξης	της	ΕΕ	και	αναπόφευκτα	στην	υπογραφή	μνημονίων.	Η	

ελληνική	κοινωνία	βίωσε	σημαντικές	πιέσεις,	που	προέκυψαν	από	την	έκρηξη	της	ανεργίας	

και	 τις	 απολύσεις	 εργαζομένων,	 τις	 μειώσεις	 μισθών	 και	 συντάξεων,	 την	 απώλεια	

εργασιακών	 και	 κοινωνικών	 δικαιωμάτων.	 Η	 κοινωνία	 οδηγήθηκε	 σε	 αδιέξοδο,	 καθώς	

μαστιζόταν	από	συνεχείς	απεργιακές	κινητοποιήσεις,	διαδηλώσεις	και	καταλήψεις	δημοσίων	

κτηρίων,	 ενώ	 οδηγήθηκε	 σε	 εθνικές	 εκλογές	 πέντε	 φορές	 τα	 τελευταία	 επτά	 χρόνια.33	Το	

κλίμα	 πόλωσης,	 η	 αντιμνημονιακή	 και	 ευρωσκεπτικιστική	 ρητορική	 ενίσχυσαν,	 στις	 δύο	

διαδοχικές	 εκλογικές	 αναμετρήσεις	 του	 2012,	 το	 πολιτικό	 κόμμα	 της	 ριζοσπαστικής	

Αριστεράς	ΣΥΡΙΖΑ	το	οποίο	αναδείχθηκε	σε	δεύτερη	πολιτική	δύναμη,	και	δημιούργησαν	τις	

προϋποθέσεις	 ώστε	 το	 ναζιστικό	 κόμμα	 της	 Χρυσής	 Αυγής	 (ΧΑ)	 να	 εισέλθει	 στο	 ελληνικό	

Κοινοβούλιο.34,	35	

Τα	δύο	ιστορικά	και	πολιτικά	αντίπαλα	κόμματα	ΠΑΣΟΚ	και	ΝΔ	(μαζί	με	την	Δημοκρατική	

Αριστερά)	δημιούργησαν	κυβέρνηση	συνεργασίας.	Τα	κόμματα	της	αντιπολίτευσης	(ΣΥΡΙΖΑ,	

ΚΚΕ,	 Ανεξάρτητοι	 Έλληνες	 και	 ΧΑ)	 κατήγγειλαν	 τις	 κυβερνητικές	 πολιτικές	 και	 τάχθηκαν	

εναντίον	 των	 μνημονίων	 αλλά	 και	 της	 ΕΕ	 (και	 ιδιαίτερα	 της	 Γερμανίας),	

αυτοπροσδιοριζόμενα	 ως	 αντιμνημονιακά.	 Η	 ρητορική	 των	 αντιμνημονιακών	 κομμάτων	

συνδέθηκε	στενά	με	δυσάρεστα	ιστορικά	γεγονότα,	τα	οποία	είχαν	τις	ρίζες	τους	στην	εποχή	

του	 Β’	 Παγκοσμίου	 Πολέμου,	 διχάζοντας	 την	 ελληνική	 κοινωνία,	 με	 μια	 νέα	 πλαστή	

διαχωριστική	γραμμή:	«μνημόνιο/αντιμνημόνιο».36	

Ο	«πολιτικός	λόγος»	υιοθέτησε	τη	συνωμοσιολογία,	τις	ύβρεις,	τις	απειλές,	το	λαϊκισμό,	τη	

ρητορική	μίσους	και	βίας,	δημιουργώντας	εμφυλιοπολεμικό	κλίμα,	την	ώρα	που	η	ελληνική	

κοινωνία	 είχε	 μεγαλύτερη	 ανάγκη	 για	 ενότητα.	 Η	 διχαστική	 ρητορική	 που	 επικράτησε	

βασίστηκε	 στον	 απλουστευτικό	 διαχωρισμό,	 που	 πήγαζε	 από	 το	 θυμό	 της	 ελληνικής	

κοινωνίας	και	από	την	ανυπαρξία	ψύχραιμου	κοινωνικού	διαλόγου.	

Έτσι,	 ο	 ευρωσκεπτικισμός	 κυριάρχησε	 στην	 άλλοτε	 φιλοευρωπαϊκή	 ελληνική	 κοινωνία.	

Στο	 Τακτικό	 Ευρωβαρόμετρο	 (EB82)	 το	 Δεκέμβριο	 του	 2014,	 η	 ελληνική	 κοινή	 γνώμη	

																																																								

	

	
33	1η.	 04	 Οκτωβρίου	 2009	 /	 2η.	 06	 Μαΐου	 2012	 /	 3η.	 17	 Ιουνίου	 2012	 /	 4η.	 25	 Ιανουαρίου	 2015	 /	 5η.	 20	
Σεπτεμβρίου	2015	
34	η	αύξηση	της	εκλογικής	δύναμης	του	ΣΥΡΙΖΑ	στις	εθνικές	εκλογές:	2009	4,13%,	05/2012	16,78%,	06/2012	
26,89%,	01/2015	36,34%,	09/2015	35,46%.	
35η	αύξηση	της	εκλογικής	δύναμης	της	ΧΑ	στις	εθνικές	εκλογές:	2009	0,29%,	05/2012	6,97%,	06/2012	6,92%,	
01/2015	6,28%,	09/2015	6,99%.	
36ο	διχασμός	της	ελληνικής	κοινωνίας	δεν	έπαψε	να	υφίσταται	ακόμα	μετά	το	τέλος	του	αιματηρού	εμφυλίου	το	
1949.	Στην	μετεμφυλιακή	Ελλάδα	συνεχίστηκε	στο	δίπολο	εθνικόφρονες/μη	εθνικόφρονες,	ενώ	τη	δεκαετία	του	
’80	η	διαχωριστική	γραμμή	τοποθετήθηκε	στη	λογική	Δεξιάς/Αντιδεξιάς.	
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εμφανιζόταν	 απαισιόδοξη	 για	 το	 μέλλον	 της	 ΕΕ	 (60%),	 είχε	 αρνητική	 εικόνα	 για	 την	 ΕΕ	

(44%)	 και	 πίστευε	 πως	 δεν	 ακούγεται	 η	 φωνή	 της	 στις	 Βρυξέλλες	 (76%)	 (European 

Commission, 2014, pp.7,10,12).	

Στις	 εκλογές	 του	 Ιανουαρίου	 του	2015	ο	ΣΥΡΙΖΑ	κέρδισε	 τις	 εκλογές	μέσα	σε	 ένα	κλίμα	

έντονης	πόλωσης.	Βασικός	παράγοντας	που	συνετέλεσε	στη	νίκη	του	ήταν	η	αντιπολιτευτική	

ρητορική	 του,	 η	 οποία	 εστίασε	 στην	 κατάργηση	 των	 μνημονίων	 και	 στην	 επαναφορά	

κοινωνικών,	οικονομικών	και	εργασιακών	κεκτημένων.		

Οι	 σχέσεις	 της	 χώρας	 με	 τους	 εταίρους	 πέρασαν	 μια	 περίοδο	 μεγάλων	 εντάσεων	 και	

έντονης	αμφισβήτησης,	ενώ	κυριαρχούσε	ο	φόβος	της	εξόδου	της	Ελλάδας	(Grexit)	από	την	

Ευρωζώνη	 και	 την	 ΕΕ.	 Οι	 σχέσεις	 της	 χώρας	 με	 τους	 εταίρους	 της	 στην	 ΕΕ,	 πέρασαν	 στη	

χειρότερη	φάση	τους,	όταν	η	κυβέρνηση	αποφάσισε	να	προκηρύξει	δημοψήφισμα,	τον	Ιούλιο	

του	2015.37	Το	ερώτημα	του	δημοψηφίσματος38ήταν	ασαφές	και	είχε	διαφορετική	ανάγνωση	

τόσο	από	 την	 ελληνική	 κυβέρνηση,39	όσο	 και	 από	 τους	 Ευρωπαίους	 εταίρους,40	γεγονός	 το	

οποίο	 δημιούργησε	 σύγχυση	 στην	 ελληνική	 κοινωνία	 διχάζοντάς	 την	 σε	 «μένουμε	

Ευρώπη/επιστρέφουμε	δραχμή».	

Η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 (61,31%)	 του	 ελληνικού	 λαού	 στήριξε	 το «ΟΧΙ»,	παρά	 τις	
αντίθετες	 προβλέψεις	στις	 δημοσκοπήσεις, τους	περιορισμούς	 κίνησης κεφαλαίων	

(capital	 controls)	 και	 την	 σημαντική	 ταλαιπωρία	 των πολιτών	μετά	 την	 επιβολή	 των	

περιορισμών.	Η	 επικράτηση	 του	 «ΟΧΙ»	 αποτέλεσε	 συνιστώσα	 πολλών	 παραμέτρων:	

																																																								

	

	
37 	Η	 ελληνική	 κοινωνία	 δεν	 είναι	 εξοικειωμένη	 με	 το	 θεσμό	 του	 δημοψηφίσματος,	 καθώς	 το	 τελευταίο	
δημοψήφισμα	 πραγματοποιήθηκε	 το	 1974,	 μετά	 την	 αποκατάσταση	 της	 Δημοκρατίας,	 προκειμένου	 να	
αποφασίσει	ο	ελληνικός	λαός	υπέρ	ή	κατά	της	Βασιλευομένης	Δημοκρατίας.	
38 	«Σύμφωνα	 με	 την	 σχετική	 απόφαση	 και	 πρόταση	 του	 Υπουργικού	 Συμβουλίου	 προς	 τη	 Βουλή,	 κατόπιν	
εισήγησης	 του	 Πρωθυπουργού,	 κατά	 την	 διαδικασία	 του	 προτεινόμενου	 δημοψηφίσματος,	 ο	 ελληνικός	 λαός	
καλείται	να	αποφασίσει	με	την	ψήφο	του	εάν	πρέπει	να	γίνει	αποδεκτό	το	σχέδιο	συμφωνίας	το	οποίο	κατέθεσαν	
η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	η	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα	και	το	Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο	στο	Eurogroup	της	
25/6/2015	 και	 αποτελείται	 από	 2	 έγγραφα,	 τα	 οποία	 συγκροτούν	 την	 πρόταση	 επί	 της	 οποίας	 προτείνεται	 το	
δημοψήφισμα:	το	πρώτο	έγγραφο	τιτλοφορείται	«Reforms	for	the	completion	of	the	Current	Program	and	Beyond»	
(Μεταρρυθμίσεις	 για	 την	 ολοκλήρωση	 του	 τρέχοντος	 προγράμματος	 και	 πέραν	 αυτού)	 και	 το	 δεύτερο	
«Preliminary	Debt	sustainability	analysis»	(προκαταρκτική	ανάλυση	βιωσιμότητας	χρέους).	
»Όσοι	πολίτες	απορρίπτουν	την	πρόταση	των	τριών	θεσμών	ψηφίζουν	ΔΕΝ	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ	
»Όσοι	πολίτες	συμφωνούν	με	την	πρόταση	των	τριών	θεσμών	ψηφίζουν	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ».	(Βουλή των Ελλήνων, 
2015)	
39	Ανακοίνωση	του	Γραφείου	Τύπου	της	ελληνικής	Βουλής	«(...)	Το	ναι	δεν	σημαίνει	ναι	στην	Ευρώπη.	Σημαίνει	
ναι	στο	τελεσίγραφο	που	απηύθυνε	η	Τρόικα	στην	Ελληνική	Κυβέρνηση.	Το	ναι,	σημαίνει	ναι	στα	Μνημόνια,	στην	
υποτέλεια,	 στην	 υποδούλωση.	 Ναι	 σε	 περαιτέρω	 μειώσεις	 μισθών	 και	 συντάξεων,	 Ναι	 στην	 ανεργία	 και	 την	
εργασιακή	 ανασφάλεια.	 Σημαίνει	 ναι	 στην	 εκχώρηση	 της	 κυριαρχίας	 και	 της	 δημοκρατίας,	 στο	 ξεπούλημα	 της	
δημόσιας	περιουσίας,	 σε	 χαράτσια	 χωρίς	 τέλος.	 Σημαίνει	 ακόμη	 ναι	 στην	 υποβάθμιση	 της	Ελλάδας	από	 ισότιμο	
μέλος	της	Ε.Ε.,	σε	χώρα	παρία	και	αποικία	χρέους.(...)»	(Γραφείο Τύπου Βουλής των Ελλήνων, 2015).	
40	Ο	πρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	Jean-Claude	Junker	δήλωσε:	«Δεν	θα	πρέπει	να	αυτοκτονήσετε	επειδή	
φοβάστε	 τον	 θάνατο»,	 επισημαίνοντας	 ότι	 «όλος	 ο	 πλανήτης	 θα	 εκλάβει	 το	 «όχι»	 ως	 επιθυμία	 εξόδου	 από	 το	
ευρώ,	ως	ένα	«όχι»	στην	Ευρώπη	που	θα	είναι	«καταστροφικό».	(Έθνος,	2015)	
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ψυχολογικών	κατά	κύριο	λόγο	(ταύτιση	του	«ΟΧΙ»	με	την «επαναστατικότητα»,	αντίδραση	
στην	 υποστήριξη	 του	«ΝΑΙ»	 από	 τους	 παλαιούς	 πολιτικούς,	 τα	 περισσότερα	ΜΜΕ	 και	 την	

ευρωπαϊκή	 ελίτ,	 η	 άποψη	 της	 οποίας	 θεωρήθηκε	 εν	 πολλοίς	 ως		 «επέμβαση»	 στον	 εθνικό	

πολιτικό	διάλογο), επικοινωνιακών	(καλή	στρατηγική	από	την	πλευρά	των	υποστηρικτών	
του	«ΟΧΙ»	στους	κόλπους	της	κυβέρνησης	)	και		πολιτικών	(ταύτιση	του	«ΝΑΙ»	με	το	παλαιό	

και	 φθαρμένο	 πολιτικό	 σύστημα,	όπως	 ευφυώς	 χαρακτηρίστηκε	 από	 τους	 κυβερνητικούς	

εταίρους).	

Ο	 Πρωθυπουργός	 Αλέξης	 Τσίπρας,	 έχοντας	 «ερμηνεύσει»	 το	 «ΟΧΙ»	 ως	 	 στήριξη	 του	

ελληνικού	 λαού	 να	 διαπραγματευθεί	 νέα	 συμφωνία	 με	 την	 Ένωση,	 προκήρυξε	 εκ	 νέου	

εκλογές	για	το	Σεπτέμβριο	του	2015	και,	παρά	την	ανοικτά	φιλοευρωπαϊκή	(και	μνημονιακή)	

πλέον	στάση	του,	κέρδισε	τις	εκλογές	και	εδραίωσε	την	πολιτική	του	κυριαρχία	με	την	τρίτη	

νίκη	 σε	 ισάριθμες	 εκλογικές	 αναμετρήσεις.	 Στις	 εκλογικές	 αυτές	 αναμετρήσεις	 επέδειξε	

διαφορετικό	πολιτικό	προφίλ,	περνώντας	από	τον	ριζοσπαστικό	και	αντιμνημονιακό	λόγο,41	

σε	 λόγο	 συναινετικό	 και	 φιλοευρωπαϊκό.42	Την	 ίδια	 περίοδο	 σημειώνει:	 «Η	 υποψηφιότητά	

μου	και	 το	πρόγραμμα	του	ΣΥΡΙΖΑ	 εκπροσωπούν	την	μοναδική	δημοκρατική	απάντηση	στον	

Δεξιό	 λαϊκίστικο	 ευρωσκεπτικισμό.	 Οι	 πολιτικές	 των	 μεγάλων	 κομμάτων	 (Λαϊκό	 Κόμμα	 και	

Σοσιαλδημοκράτες)	οδηγούν	την	Ευρώπη	στην	απόγνωση,	στρέφουν	τους	ευρωπαϊκούς	λαούς	

ενάντια	 στην	 ΕΕ	 και	 διαμορφώνουν	 το	 έδαφος	 για	 την	 άνοδο	 όλων	 των	 μορφών	 των	

ακροδεξιών	 κομμάτων.	 Η	 πηγή	 του	 ευρωσκεπτικισμού	 είναι	 ο	 νεοφιλελευθερισμός»	 (left.gr,	

2014).	

	

Η	Ελλάδα	και	η	Μ.	Βρετανία	είναι	δύο	ιστορικές	χώρες	της	ΕΕ,	με	σημαντικές	διαφορές	σε	

πολιτικό,	 οικονομικό	 και	 κοινωνικό	 επίπεδο.	 Οι	 δύο	 λαοί,	 παρ’	 όλα	 τα	 διαφορετικά	

χαρακτηριστικά	τους,	παρουσιάζουν	στην	παρούσα	συγκυρία	μια	κοινή	ευρωσκεπτικιστική	

στάση	 απέναντι	 στο	 ευρωπαϊκό	 οικοδόμημα.	 Είναι	 άγνωστο	 αν	 αυτό	 θα	 διαρκέσει,	 ιδίως	

στην	 περίπτωση	 της	 Ελλάδας.	 Ο	 ευρωσκεπτικισμός	 αναδείχθηκε	 από	 ηγέτες	 μικρών	

κομμάτων,	 οι	 οποίοι,	 επωφελούμενοι	 από	 μια	 σειρά	 γεγονότα,	 κατόρθωσαν	 να	

πρωταγωνιστήσουν	στο	πολιτικό	σύστημα	των	χωρών	τους.	

Ο	 ΣΥΡΙΖΑ	 εκμεταλλεύτηκε	 τη	 λαϊκή	 οργή	 και	 αγανάκτηση	απέναντι	 στα	 οδυνηρά	 μέτρα	
																																																								

	

	
41	«Η	μόνη	ρεαλιστική	και	σωτήρια	εναλλακτική	πρόταση	είναι	η	κατάργηση	με	ένα	νόμο	και	σε	ένα	άρθρο,	όλων	
των	μέτρων	λιτότητας».	(Ρηγόπουλος,	2015)	
42	«Πρέπει	 να	 αναρωτηθούμε	 ποιος	 ευθύνεται	 για	 την	 άνοδο	 της	 ακροδεξιάς.	 Το	 έλλειμμα	 δημοκρατίας,	 τα	
διχαστικά	στερεότυπα...	(...)	Πρέπει	άμεσα	να	αλλάξουμε	πορεία.	Χρειάζεται	νέο	όραμα	για	μια	καλύτερη	Ευρώπη.	
Απαιτούνται	 βαθιές	 δημοκρατικές	 τομές	 στην	 Ευρώπη.	 Αλλαγές	 πολιτικών	 για	 να	 υψώσουμε	 φράγμα	 στην	
ακροδεξιά.	Χρειαζόμαστε	μία	μεγάλη	αντεπίθεση	των	μεγάλων	ευρωπαϊκών	δυνάμεων.	(...)».	(Το	Βήμα,	2016)	
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της	μνημονιακής	λιτότητας,	ώστε	να	επιτύχει	την	εκλογική	του	απογείωση	και	την	ανάληψη	

της	 εξουσίας.	Κατά	την	περίοδο	των	διαπραγματεύσεων	με	την	ΕΕ,	συντηρώντας	 ένα	λόγο	

ριζοσπαστικό,	φάνηκε	 να	 τον	 απασχολεί	 κυρίως	 το	 εσωτερικό	 ακροατήριο,	 αδιαφορώντας	

για	 πιθανές	 συνέπειες	 σε	 διεθνές	 επίπεδο.	 Έπειτα	 από	 την	 πολιτική	 εδραίωση	 του	

πραγματοποίησε	 τακτική	 υποχώρηση,	 μετασχηματιζόμενος	 με	 γρήγορα	 βήματα	 από	 μικρό	

κόμμα	διαμαρτυρίας,	σε	κόμμα	εξουσίας.		

	Το	UKIP	στηρίχθηκε	στην	πάγια	ευρωσκεπτικιστική	στάση	που	επεδείκνυε	η	Μ.	Βρετανία,	

ώστε	 να	 ισχυροποιηθεί	 και	 να	 εδραιωθεί	 στο	 βρετανικό	 πολιτικό	 σύστημα.	 Κέρδισε	 τις	

τελευταίες	 ευρωεκλογές	 και	 εκμεταλλεύτηκε	 υπέρ	 του	 τον	 τακτικό	 ελιγμό	 του	 βρετανού	

πρωθυπουργού	για	την	διεξαγωγή	δημοψηφίσματος.	Με	λόγο	καταγγελτικό	για	τις	πολιτικές	

της	 ΕΕ,	 στηριζόμενος	 στον	 βρετανικό	 εθνικισμό,	 αλλά	 και	 σε	 ψευδείς	 ισχυρισμούς,	

κατόρθωσε	να	κερδίσει	το	δημοψήφισμα	και	να	δημιουργήσει	ουσιαστικά	τις	προϋποθέσεις	

να	εκκινήσει	η	διαδικασία	για	την	αποχώρηση	της	Μ.	Βρετανίας	από	την	ΕΕ.	Παρά	τη	νίκη	

που	σημείωσε,	ο	ηγέτης	του	αποχώρησε	από	την	πολιτική	σκηνή,	αρνούμενος	να	παραμείνει	

στο	πολιτικό	προσκήνιο.	Ίσως	τελικά,	να	μην	ανέμενε	το	αποτέλεσμα	του	δημοψηφίσματος	

και	παραιτήθηκε	υπό	το	βάρος	των	συνεπειών	του.		 	
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6.	Ο	ευρωσκεπτικισμός	και	το	μέλλον	της	ευρωπαϊκής	ολοκλήρωσης	
Μπορεί	 η	 σχέση	 του	 ευρωσκεπτικισμού	 με	 την	 ευρωπαϊκή	 ολοκλήρωση	 να	 μην	 έχει	

επακριβώς	διερευνηθεί,	καθώς	οι	αναλυτές	τον	εξετάζουν	μέσα	στο	εκάστοτε	εθνικό	πλαίσιο	

(Daddow,	 2006,	 p.327),	 όμως	 ο	 ευρωσκεπτικισμός	 αποτελεί	 την	 κοινή	 συνισταμένη	 των	

προβλημάτων	που	έχουν	αναδειχθεί	τα	τελευταία	χρόνια	στην	ΕΕ.		

Αυτό	που	έχει	ανάγκη	η	ΕΕ,	ώστε	να	αποφύγει	την	επαπειλούμενη	διάλυσή	της,	είναι	να	

ανακτήσει	την	εμπιστοσύνη	της	ευρωπαϊκής	κοινής	γνώμης.	Ξεκάθαρη	εικόνα	για	τις	σχέσεις	

της	 ΕΕ	 με	 τους	 πολίτες	 της	 δίνουν	 τα	 δημοψηφίσματα	 τα	 οποία	 έχουν	 κατά	 καιρούς	

διενεργηθεί	 στα	 κράτη-μέλη	 της.	 Σε	 πολλά	 από	 αυτά	 οι	 λαοί	 έδωσαν	 ξεκάθαρη	 αρνητική	

απάντηση	σε	συγκεκριμένα	ζητήματα,	είτε	αφορούσαν	την	επικύρωση	μιας	συνθήκης,43	είτε	

την	 ένταξη	 μιας	 χώρας,44	είτε	 την	 αποχώρησή	 της45	(Παπαδόπουλος,	 2015).	 Το	 ελληνικό	

δημοψήφισμα	 (07/2015),	 μπορεί	 να	 μην	 αφορούσε	 μια	 συγκεκριμένη	 συνθήκη,	 κατάφερε	

ωστόσο	να	αποτελέσει	«ψήφο	κατά	της	ταπεινωτικής	δυστυχίας»	(naftemporiki.gr, 2015).	

Εδώ	 να	 σημειωθεί,	 ότι	 η	 προσφυγή	 σε	 δημοψήφισμα,	 ενώ	 επιδιώκει	 καταρχήν	 την	

συμμετοχή	 των	 πολιτών	 σε	 πολιτικές	 αποφάσεις	 που	 συνδέονται	 με	 ιδιαζόντως	 σοβαρά		

ζητήματα,	 όπως	 π.χ,	 η	 μορφή	 του	 πολιτεύματος,	 είναι	 	 αμφίβολο	 αν	 αποτελεί	 κατάλληλο	

θεσμικό	εργαλείο	για	την	υπεράσπιση	ή	την	απόρριψη	πολύπλοκων	ζητημάτων	ή	επιλογών.	

Η	 απόρριψη	 για	 παράδειγμα	 του	 αρχικού	 σχεδίου	 Ευρωπαϊκού	 Συντάγματος	 από	 τους	

Γάλλους	 πολίτες	 το	 2005,	 δεν	 είχε	 ως	 εξήγηση	 την	 τοποθέτησή	 τους	 σ’	 αυτό	 καθαυτό	 το	

σχέδιο,	 αλλά	 μάλλον	 την	 θέση	 που	 έλαβαν	 τα	 γαλλικά	 πολιτικά	 κόμματα	 με	 βάση	 εθνικές	

πολιτικές	 σκοπιμότητες.	 Γενικεύοντας,	 θα	 μπορούσε	 να	 παρατηρήσει	 κανείς	 ότι	 τις	

περισσότερες	φορές	ο	ψηφοφόρος	δεν	ψηφίζει	στο	δημοψήφισμα	με	βάση	το	ερώτημα	που	

του	απευθύνεται,	αλλά	μάλλον	με	γνώμονα	ποιος	θέτει	το	ερώτημα.	

Η	 αποκατάσταση	 της	 εμπιστοσύνης	 στην	 σχέση	 μεταξύ	 της	 ΕΕ	 και	 των	 Ευρωπαίων	

πολιτών	 περνά	 μέσα	 από	 την	 αύξηση	 της	 δημοκρατικότητας	 των	 θεσμών	 της	Ένωσης.	 Το	

έλλειμμα	 δημοκρατίας	 στην	 ΕΕ	 αποτελεί	 το	 κύριο	 επιχείρημα	 στην	 ρητορική	 των	

ευρωσκεπτικιστικών	κομμάτων,	τα	οποία	το	αναδεικνύουν	με	κάθε	τρόπο.	

To	 έλλειμμα	 δημοκρατίας	 μπορεί	 να	 εξισορροπηθεί	 μόνο	 από	 μία	 αύξηση	 	 των	

δημοκρατικών	 διαδικασιών	 σε	 διακρατικό	 επίπεδο,	 αλλά	 και	 στα	 πλαίσια	 της	 Ένωσης.	 Σε	

ομιλία	 του	 ο	 Jürgen	 Habermas	 επισημαίνει	 ότι	 «η	 νομιμοποίηση	 αυτής	 της	 διακρατικής	
																																																								

	

	
43	Οι	Γάλλοι	και	οι	Ολλανδοί,	το	2005,	απέρριψαν	το	Ευρωπαϊκό	Σύνταγμα	με	54,9%	και	61,5%	αντίστοιχα.	
44	Οι	Νορβηγοί	απέρριψαν	με	δημοψήφισμα	δύο	φορές	την	ένταξή	τους	στην	ΕΕ.	Το	1973	με	53,5%	και	το	1995	
με	52,2%.	
45	Στην	Μ.	Βρετανία,	το	51,9%	ζήτησε	την	αποχώρηση	της	χώρας	από	την	ΕΕ.	(2016)	
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δημοκρατίας	 θα	 γίνει	 εφικτή	 μόνο	 όταν	 συνδυαστούν	 με	 διαφορετικό	 τρόπο	 τα	 τρία	 βασικά	

συστατικά	 τα	 οποία	 συναποτελούν	 κάθε	 δημοκρατικό	 σύστημα:	 οι	 πολίτες	 ως	 φορέας	 της	

πολιτικής	 βούλησης,	 το	 κράτος	 ως	 ο	 οργανισμός	 που	 επιτρέπει	 στους	 πολίτες	 να	 δρουν	

συλλογικά	και	η	νομικά	κατοχυρωμένη	κοινωνία	των	πολιτών,	ως	εθελοντική	ένωση	ελεύθερων	

και	ίσων	ιδιωτών»	(kathimerini.gr, 2013).	

Η	μεγάλη	αποχή	που	σημειώνεται	στις	 ευρωεκλογές	 (γράφημα	4-3),	 επί	 της	ουσίας,	 δεν	

πρέπει	 να	 ερμηνευθεί	 ως	 απόρριψη	 της	 Ευρώπης,	 αλλά	 ως	 δυσφορία	 για	 τον	 τρόπο	

λειτουργίας	των	θεσμικών	της	οργάνων	και	για	την	αναποτελεσματικότητα	τους	σε	βασικά	

ζητήματα	που	απασχολούν	την	ευρωπαϊκή	κοινή	γνώμη.46	Η	χρόνια	παθητική	στάση	της	ΕΕ	

σε	καίρια	ζητήματα,	όπως	η	ανεργία	και	η	αποτυχία	της	να	δώσει	λύσεις,	καθώς	και	η	στάση	

της	 απέναντι	 στα	 κράτη	 του	 Νότου	 στα	 χρόνια	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 έχει	 απομακρύνει	

τους	 πολίτες	 πολλών	 κρατών-μελών	 από	 την	 ΕΕ.	 Για	 τις	 χώρες	 του	 Νότου	 η	 ΕΕ	 έχει	 γίνει	

συνώνυμο	της	λιτότητας,	ενώ	οι	χώρες	του	Βορρά	δυσανασχετούν	με	τις	διευρύνσεις	και	την	

επιφόρτιση	των	οικονομιών	τους	με	τα	οικονομικά	βάρη	των	αδύναμων	χωρών.		

Μέσα	 από	 τη	 σημερινή	 κρίση	 τα	 κράτη-μέλη	 οφείλουν	 να	 διαμορφώσουν	 τις	 πολιτικές	

τους	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	σφυρηλατηθεί	η	αλληλεγγύη	μεταξύ	τους	και	να	αποτραπεί	η	

υπονόμευση	 του	 Κράτους	 δικαίου	 και	 η	 απαξίωση	 των	 θεμελιωδών	 δικαιωμάτων.	 Για	 να	

μπορέσει	η	ΕΕ	να	επιστρέψει	στη	σταθερότητα,	τα	κράτη-μέλη	οφείλουν	να	συμβάλλουν	σε	

μια	 προσπάθεια	 υιοθέτησης	 κοινής	 δημοσιονομικής	 και	 οικονομικής	 πολιτικής,	

συμπεριλαμβανομένου	 του	 φορολογικού	 συστήματος,	 και	 ενίσχυσης	 της	 κοινωνικής	

πολιτικής.	Με	αυτό	τον	τρόπο	θα	δημιουργηθεί	μια		κοινή	“επικράτεια”,	όπου	όλα	τα	φυσικά	

πρόσωπα	 θα	 μπορούν	 να	 εργάζονται,	 να	 επενδύουν	 και	 να	 κινούνται	 ελεύθερα,	

καταβάλλοντας	 τους	 ίδιους	 φόρους	 και	 έχοντας	 τις	 ίδιες	 κοινωνικές	 παροχές	 (Giscard 

d'Estaing, 2015, p.126).	 Μ’	 αυτό	 τον	 τρόπο	 μπορεί	 να	 καταστεί	 δυνατόν	 να	 εξαλειφθούν	 οι	

αποκλεισμοί,	 να	 αμβλυνθούν	 οι	 ανισότητες	 και	 να	 δημιουργηθούν	 οι	 προϋποθέσεις	 για	

ανάπτυξη	και	δημιουργία.	Αυτή	η	προσπάθεια	αποτελεί	την	πορεία	σε	ένα	κοινό	δρόμο	που	

μπορεί	να		οδηγήσει	από	τη	νομισματική	ολοκλήρωση	στην	πολιτική	ολοκλήρωση.	

Για	την	επίτευξη	αυτού	του	στόχου	απαιτείται	η	προσωρινή	παύση	των	συζητήσεων	περί	

νέας	διεύρυνσης.	Νέα	διεύρυνση	στη	συγκεκριμένη	χρονική	συγκυρία	θα	δυσχεράνει	το	έργο	
																																																								

	

	
46	Το	ζήτημα	της	αποχής	στις	εκλογές	του	ΕΚ	είναι	πιο	περίπλοκο,	καθώς	δεν	ενέχει	μόνο	την	αντίδραση	και	τη	
δυσφορία	 των	 πολιτών	 απέναντι	 στις	 πολιτικές	 της	 ΕΕ.	 Οι	 ευρωεκλογές	 παραδοσιακά	 θεωρούνται	
δευτερεύουσας	σημασίας	για	τους	πολίτες.	Επίσης,	πολλές	φορές	η	αποχή	εκφράζει	την	αντίθεση	των	πολιτών	
στην	κυβερνητική	πολιτική,	καθώς	οι	ίδιες	οι	πολιτικές	δυνάμεις	χρησιμοποιούν	τις	ευρωεκλογές	ως	αποδοχή	ή	
απόρριψη	του	κυβερνητικού	έργου.	
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της	 διακυβέρνησης	 (αυξάνοντας	 περαιτέρω	 τη	 γραφειοκρατία)	 και	 θα	 ενισχύσει	 τις	

εθνικιστικές	φωνές.	Επιπλέον,	οι	συνεχείς	διευρύνσεις	φαίνεται	ότι	δημιουργούν	όξυνση	των	

κοινωνικοοικονομικών	ανισοτήτων	στο	εσωτερικό	της	ΕΕ,	αποδυναμώνοντας	την	ταυτότητά	

της	 και	 ακυρώνοντας	 	 τη	 σημασία	 της	 «ευρωπαϊκής	 ιθαγένειας»	 (Giscard d'Estaing, 2015, 

p.113).	

Η	απουσία	 ευρωπαϊκής	συνείδησης	τα	τελευταία	χρόνια	 έχει	συντελεστεί	παράλληλα	με	

την	 απώλεια	 του	 ευρωπαϊκού	 μυθικού	 αφηγήματος,	 ως	 ύμνος	 για	 την	 ειρήνη	 (Giscard 

d'Estaing, 2015, p.119).	Η	Ευρώπη	έχει	βιώσει	 τη	μεγαλύτερη	περίοδο	 ειρήνης	από	το	τέλος	

του	 Β'	 Π.	 Π.	 και	 ένας	 πόλεμος	 μεταξύ	 των	 ευρωπαϊκών	 χωρών	 φαίνεται	 τώρα	 σχεδόν	

αδιανόητος.	Η	τεράστια	επιτυχία	του	ευρωπαϊκού	εγχειρήματος	υπήρξε		ακριβώς	αυτή.	Όμως	

ο	 χρόνος	 κύλισε	 και	 οι	 γενιές	 άλλαξαν,	 χωρίς	 κανένας	 σχεδόν	 πια	 να	 έχει	 μνήμες	 από	 τον	

όλεθρο	που	έσπειρε	στην	ευρωπαϊκή	ήπειρο	ο	πόλεμος.	Το	ευρωπαϊκό	σχέδιο	δεν	θεωρείται	

πλέον	 ικανό	να	καθορίσει	το	συλλογικό	μέλλον	της	Ευρώπης.	Οι	νέοι	ηγέτες	οραματίζονται	

τελικά	την	Ευρώπη	μόνο	στο	πλαίσιο	ενός	κοινού	εμπορικού	καθεστώτος (Rocard, 2010).	

Η	 μεταρρύθμιση	 της	 Ένωσης	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνει	 την	 πρόσφορη	 ανακατανομή	

αρμοδιοτήτων	που	θα	οδηγήσει	σε	μια	θεσμική	δομή	που	να	μπορεί	να	ανταποκριθεί	σε	τρεις	

προκλήσεις:	 την	 ανάδειξη	 εμπνευσμένης	 ηγεσίας	 αφοσιωμένης	 στο	 ευρωπαϊκό	 όραμα,	 την	

ενίσχυση	 της	 δημοκρατικής	 νομιμότητας	 των	 αποφάσεων	 του	 ΕΚ	 και	 την	 σφυρηλάτηση	

στενότερων	 δεσμών	 ανάμεσα	 στο	 τελευταίο	 και	 τα	 εθνικά	 Κοινοβούλια,	 έτσι	 ώστε	 οι	

Ευρωπαίοι	να	αγκαλιάσουν	και	πάλι	το	κοινό	τους	ευρωπαϊκό	μέλλον.	
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7.	Συμπεράσματα	
Σημαντική	 μερίδα	 της	 κοινής	 γνώμης	 και	 των	 Μέσων	 Ενημέρωσης	 ταυτίζουν	 τον	

ευρωσκεπτικισμό	 με	 την	 έκρηξη	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 και	 των	πολιτικών	 λιτότητας	που	

ακολούθησαν.	 Ωστόσο,	 όπως	 αποδείχτηκε	 στην	 παρούσα	 εργασία,	 οι	 ευρωσκεπτικιστικές	

τάσεις	 έκαναν	 την	 εμφάνισή	 τους	 ήδη	 τη	 δεκαετία	 του	 ‘80,	 όταν	 στην	 ηγεσία	 της	 Μ.	

Βρετανίας	 βρέθηκε	 η	 Margaret	 Thatcher,	 η	 οποία	 αντιστεκόταν	 σθεναρά	 στην	 εκχώρηση	

ευρύτερων	εξουσιών	από	το	Λονδίνο,	στο	«Κράτος	των	Βρυξελλών».	Κατά	τη	δεκαετία	του	

‘90,	ο	ευρωσκεπτικισμός	υποχώρησε,	όχι	μόνο	ως	απόρροια	της	οικονομικής	άνθησης	και	της	

παγκοσμιοποίησης,	 αλλά	 και	 της	 αποκαθήλωσης	 των	 αυταρχικών	 κομμουνιστικών	

καθεστώτων	στην	Ανατολική	Ευρώπη.	

Καθοριστικό	ρόλο	στην	άνοδο	του	ευρωσκεπτικισμού	έπαιξε	η	παγκοσμιοποίηση,	η	οποία	

φαίνεται	να	υποτιμήθηκε	από	τους	φορείς	χάραξης	πολιτικής.	Για	διαφορετικούς	λόγους,	η	

παγκοσμιοποίηση	επηρέασε	όλες	τις	πολιτικές	δυνάμεις.	Σ’	αυτό	το	πλαίσιο,	η	προσφυγική	

κρίση	ενίσχυσε,	κυρίως,	τις	ακροδεξιές	φωνές	σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη.	Διαφορετική	στάση	

επέδειξαν	η	Ισπανία	και	η	Ελλάδα,	στις	οποίες	οι	ευρωσκεπτιστικές	αντιδράσεις	φαίνεται	ότι	

συνδέονται	κυρίως	με	τις	πολιτικές	λιτότητας	που	επιβάλλονται	από	τα	ευρωπαϊκά	θεσμικά	

Όργανα	και	το	ΔΝΤ		(Rodrik, 2016).	

Σήμερα	 έχουν	 αναπτυχθεί	 δύο	 ευρωσκεπτικιστικές	 τάσεις.	 Η	 πρώτη	 εκφράζεται	 από	

«ήπιες»	 πολιτικές	 δυνάμεις,	 που	 τάσσονται	 ενάντια	 στην	 περαιτέρω	 διεύρυνση	 της	 ΕΕ	 και	

στην	εκχώρηση	νέων	αρμοδιοτήτων	στην	ΕΕ.	Στην	δεύτερη	συνυπάρχουν	ριζοσπαστικές,	αν	

όχι	«ακραίες»,	πολιτικές	δυνάμεις	που	επιζητούν	την	διάλυση	της	Ένωσης	και	την	επιστροφή	

στο	εθνικό	κράτος.	

Η	εξέλιξη	του	ευρωσκεπτικισμού	αποτυπώνεται	τόσο	στα	αποτελέσματα	των	εκλογών	για	

το	ΕΚ	όσο	και	στα	αποτελέσματα	των	 ερευνών	κοινής	γνώμης	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	

(Τακτικό	 Ευρωβαρόμετρο).	 Ο	 ευρωσκεπτικισμός	 στο	 ΕΚ	 εμφανίζεται	 μέσα	 από	 τη	 διαρκή	

ενίσχυση	 πολιτικών	 σχηματισμών	 που	 εκφράζουν	 είτε	 τις	 «ήπιες»	 είτε	 τις	 «ακραίες»	

πολιτικές	 δυνάμεις.	 Ταυτόχρονα,	 το	 αίσθημα	 απουσίας	 ευρωπαϊκής	 συνείδησης	 και	

απαισιοδοξίας	για	το	μέλλον	της	Ένωσης	είναι	εμφανές	στην	ευρωπαϊκή	κοινή	γνώμη.	

Κύριες	πηγές	 της	ανόδου	 του	 ευρωσκεπτικισμού	αποτελούν	η	 έξαρση	 του	 εθνικισμού,	 η	

απουσία	 ευρωπαϊκής	 ταυτότητας	 και	 η	 αποτυχία	 της	 Ένωσης	 να	 δώσει	 λύσεις	 στα	

προβλήματα	 που	 απασχολούν	 τους	 Ευρωπαίους	 πολίτες	 (οικονομία,	 ανεργία,	

μεταναστευτικό,	γραφειοκρατία,	ασφάλεια).	

Επίσης,	 ο	 	 πολύπλοκος	 και	 αδιαφανής	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις	 μηχανισμός	 λήψης	

αποφάσεων	 αποκαλύπτει	 αδυναμίες	 που	 τροφοδοτούν	 τον	 ευρωσκεπτικισμό.	 Η	 ΕΕ	

διατηρούσε	για	πολύ	μεγάλο	διάστημα	μία	επίφαση	νομιμότητας	στα	μάτια	των	Ευρωπαίων	
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πολιτών,	κυρίως	λόγω	των	αποτελεσμάτων	της.	Ωστόσο,	η	θεσμική	διάρθρωση	της	Ένωσης	

δεν	 φαίνεται	 να	 εξασφαλίζει	 τον	 αποτελεσματικό	 έλεγχο	 των	 αποφάσεων	 διαφόρων	

θεσμικών	οργάνων	από	το	ΕΚ,	την	 ίδια	ώρα	που	αυτά	παρεμβαίνουν	στην	καθημερινή	ζωή	

των	Ευρωπαίων	πολιτών,	όπως	για	παράδειγμα	οι	αποφάσεις	της	ΕΚΤ.	Το	έλλειμμα	αυτό	έχει	

χαρακτηριστεί	 ως	 «διαρθρωτικό	 δημοκρατικό	 έλλειμμα»,	 καθώς	 είναι συνυφασμένο	 με	 την	
οικοδόμηση	 της	 ΕΕ	 ως	 μιας	 υπερεθνικής	 ένωσης,	 στοιχείο	 που	 αποτελεί	 σημαντικό	

επιχείρημα		στη	ρητορική	των	ευρωσκεπτικιστών.	

Σε	μια	προσπάθεια	να	αντισταθμιστεί	το	«δημοκρατικό	έλλειμμα»,	η	ΕΕ	άλλαξε	τον	τρόπο	

ανάδειξης	 του	 προέδρου	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής.	 Εκχώρησε	 την	 εξουσία	 εκλογής	 του	

προέδρου	στο	ΕΚ,	το	οποίο	αποτελεί	τον	κύριο	φορέα	δημοκρατικής	νομιμοποίησης,	καθώς 
εκλέγεται	άμεσα	από	τους	λαούς	της	Ευρώπης.	Αποτελεί	μια	θετική	εξέλιξη.	Στο	μέλλον	θα	

μπορούσε	 η	 εξουσία	 αυτή	 να	 εκχωρηθεί	 στους	 ίδιους	 τους	 Ευρωπαίους	 πολίτες	 και	 ο	

πρόεδρος	να	εκλέγεται	απευθείας	από	εκείνους.	

Πιο	περίπλοκη	είναι	η	κριτική	σχετικά	με	την	αδιαφάνεια	του	τρόπου	λήψης	αποφάσεων	

στα	θεσμικά	Όργανα	της	Ένωσης,		έστω	και	αν	αυτή	ενέχει	χωρίς	άλλο	μια	δόση	υπερβολής.	

Είναι	 ασφαλώς	 θεμιτό	 οι	 πολίτες	 να	 ζητούν	 περισσότερη	 διαφάνεια,	 όμως	 υπάρχουν	

ζητήματα	που	συνδέονται	π.χ.	με	επιλογές	πολιτικής	τακτικής	ή	ασφάλειας.	

Για	 πολλούς	 ο	 ευρωσκεπτικισμός	 αποτελεί	 πεδίο	 υγιούς	 προβληματισμού	 με	 στόχο	 την	

βελτίωση	της	λειτουργίας	της	ΕΕ,	όμως	στην	πραγματικότητα	δεν	αποτελεί	παρά	ευκαιρία	

μεγιστοποίησης	πολιτικού	οφέλους.	Τα	τελευταία	χρόνια	εμφανίστηκαν	πολιτικές	δυνάμεις	

που	αξιοποίησαν	το	ρεύμα	του	ευρωσκεπτικισμού	και	εκμεταλλεύτηκαν	για	πολιτικό	όφελος	

τις	αγωνίες	των	Ευρωπαίων	πολιτών.	Στη	Μ.	Βρετανία,	η	λαϊκιστική	προσέγγιση	αληθινών	

προβληματισμών	οδήγησε	τους	Βρετανούς	πολίτες	να	ψηφίσουν	τον	 Ιούνιο	2016	υπέρ	της	

εξόδου	της	χώρας	από	την	ΕΕ.	Στην	Ελλάδα,	ο	ΣΥΡΙΖΑ,	στις	τρεις	εκλογικές	αναμετρήσεις	του	

2015,	εκμεταλλεύτηκε	την	οργή	των	πολιτών	για	τις	πολιτικές	λιτότητας	που	επιβλήθηκαν	

από	την	ΕΕ	(και	το	ΔΝΤ)	και	κέρδισε	και	τις	τρεις,	μετατοπίζοντας	μάλιστα	τον	πολιτικό	του	

λόγο	από	«ακραία	αντιμνημονιακό»	σε	«φιλομνημονιακό».		

Το	 παράδοξο	 είναι	 πως	 ενώ	 θα	 έπρεπε	 να	 προβληματίζει	 το	 ερώτημα	 ποια	 θα	 είναι	 η	

«επόμενη	μέρα»,	οι	ευρωπαϊκές	ηγεσίες	-οι	οποίες	έχουν	αποδειχτεί	πολλάκις	κατώτερες	των	

περιστάσεων-	δείχνουν	ανήμπορες	να	διαχειριστούν	το	βάρος	της	κρίσης.	Φαίνεται,	ωστόσο,	

πως	τρεις	είναι	οι	κυρίαρχες	πολιτικές	δυνάμεις	που	αλληλοσυμπλέκονται:	

• Οι	 δυνάμεις	 που	 επιζητούν	 τη	 διάλυση	 της	 Ε.Ε.	 Πρόκειται	 για	 δυνάμεις	 που	

εκφράζονται	 κυρίως	 από	 την	 Ακροδεξιά,	 έχουν	 την	 αφετηρία	 τους	 στο	 αίσθημα	

απώλειας	 της	 εθνικής	 ταυτότητας	 και	 τροφοδοτούνται	 από	 την	 έξαρση	 της	

προσφυγικής	 κρίσης	 και	 την	 τρομοκρατία.	 Οι	 δυνάμεις	 αυτές	 αυξάνουν	 διαρκώς	
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την	 πολιτική	 τους	 επιρροή	 και	 μέσα	 από	 την	 προσφυγή	 σε	 δημοψηφίσματα	

επιζητούν	την	έξοδο	των	χωρών	τους	από	την	ευρωπαϊκή	οικογένεια.	

• Οι	δυνάμεις	που	επιζητούν	την	επιβράδυνση,	 αν	όχι	 το	πάγωμα	της	 ευρωπαϊκής	

ολοκλήρωσης.	 Οι	 δυνάμεις	 αυτές	 δεν	 προκύπτουν	 μέσα	 από	 συγκεκριμένο	

ιδεολογικοπολιτικό	 πλαίσιο,	 αν	 και	 έχουν	 την	 αναφορά	 τους	 στις	 συντηρητικές	

δυνάμεις	 της	Ευρώπης.	Το	Brexit	 αποτέλεσε	μείζονα	κρίση	και	 -σε	συνδυασμό	με	

την	συνεχιζόμενη	οικονομική	κρίση-	δεν	θα	ήταν	άστοχο,	σύμφωνα	με	την	άποψη	

αυτή,		να	υποστηρίξει	κανείς	πως	το	άνοιγμα	μίας	παρένθεσης	μερικών	ετών	στην	

ενοποιητική	διαδικασία	θα	μπορούσε	να	απορροφήσει	τους	κραδασμούς.		

• Τέλος,	υπάρχουν	και	οι	δυνάμεις	που	ζητούν	την	επιτάχυνση	και	την	εμβάθυνση	

της	 ευρωπαϊκής	 ολοκλήρωσης.	 Πρόκειται	 για	 τις	 πιο	 προοδευτικές	 δυνάμεις	 της	

Ευρώπης,	 στις	 οποίες	 συγκαταλέγονται	 προσωπικότητες	 από	 το	 χώρο	 της	

σοσιαλδημοκρατίας,	 όπως	ο	Μartin	Schulz,	 και	 του	φιλελευθερισμού,	όπως	ο	Guy	

Verhofstadt.	 Σύμφωνα	 με	 την	 άποψή	 τους,	 η	 απάντηση	 στις	 προκλήσεις	 που	

αντιμετωπίζει	 η	 ευρωπαϊκή	 οικογένεια	 δεν	 είναι	 λιγότερη,	 αλλά	 περισσότερη	

Ευρώπη.	 Άλλωστε,	 όπως	 προκύπτει	 και	 από	 την	 παρούσα	 εργασία,	 κυρίαρχο	

αίτημα	των	Ευρωπαίων	πολιτών	είναι	η	ενδυνάμωση	του	ρόλου	της	Ένωσης.	
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8.	Επίλογος	
Η	 ΕΕ,	 μετά	 την	 αποχώρηση	 της	Μ.	 Βρετανίας,	 βρίσκεται	 «σε	 υπαρξιακή	 κρίση»,	 δήλωσε	

στην	 ομιλία	 του	 για	 την	 κατάσταση	 της	 Ένωσης	 ο	 πρόεδρος	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής,	

Jean-Claude	Junker,	στις	14.9.2016,	προσθέτοντας	ότι	οι	επόμενοι	12	μήνες	θα	είναι	ιδιαίτερα	

δύσκολοι.	Υπογράμμισε	ακόμη	με	έμφαση	ότι	ο	λαϊκισμός	δεν	λύνει	τα	προβλήματα	αλλά	τα	

δημιουργεί,	 απευθύνοντας	 συγχρόνως	 έκκληση	 να	 κρατούμε	 στην	 μνήμη	 μας	 ότι	Ευρώπη	

σημαίνει	ειρήνη	(Βαρβιτσιώτη, 2016).	

Η	καγκελάριος	της	Γερμανίας	πλειοδότησε	λέγοντας	«Είναι	ζήτημα	πολέμου	και	ειρήνης»,	

αναφερόμενη	 στον	 εθνικισμό,	 τον	 εγωισμό	 και	 τις	 τάσεις	 ριζοσπαστικοποίησης,	 που	

παρεμποδίζουν	ή	ακόμη	και	τορπιλίζουν	την	κοινή	ευρωπαϊκή	δράση	(skai.gr,	2016).	

Παράλληλα,	ευχόμενος	την	εμβάθυνση	της	ενοποίησης,	ο	Jean-Claude	Junker	ανακοίνωσε	

σειρά	προτάσεων,	όπως	το	Ευρωπαϊκό	Σύστημα	Ασφάλισης	Καταθέσεων	και	η	Ευρωπαϊκή	

Συνοριοφυλακή	και	Ακτοφυλακή.	Ανακοίνωσε	συγχρόνως	και	άλλα	μέτρα	που	θα	προταθούν	

μέσα	 στους	 επόμενους	 μήνες,	 συμπεριλαμβανομένης	 μιας	 «δημοσιονομικής	 ικανότητας»	 για	

την	 οικονομική	 και	 νομισματική	 ένωση,	 αλλά	 και	 προτάσεις	 που	 συνδέονται	 με	 μια	

ομοσπονδιακή	οργάνωση	της	Ένωσης,	όπως	η	δημιουργία	πανευρωπαϊκής	περιφέρειας	για	

τις	 εκλογές	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου.	 Επίσης,	 δεν	 δίστασε	 να	 υπογραμμίσει	 την	

κρισιμότητα	των	πραγμάτων,	υπογραμμίζοντας	ότι:	«ποτέ	άλλοτε	δεν	έχω	δει	τόσο	λίγο	κοινό	

έδαφος	μεταξύ	των	κρατών	μελών	μας»		(Valero, 2016).	

Στις	16	Σεπτεμβρίου	2016	στην	Μπρατισλάβα	θα	πραγματοποιηθεί	Σύνοδος	Κορυφής	των	

27	αρχηγών	κρατών	και	κυβερνήσεων,	με	κύριο	σκοπό	να	συζητήσουν	την	επανεκκίνηση	της	

Ευρωπαϊκής	Ένωσης	μετά	το	Brexit	και	να	στηρίξουν	τις	κοινές	προτεραιότητες	αφήνοντας	

πίσω	τις	εθνικές	τους	(Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 2016). 

	Σύμφωνα	 με	 την	 σλοβακική	 προεδρία,	 	 η	 Σύνοδος	 προσδοκά	 «να	 στείλει	 ένα	 καθαρό	

μήνυμα	 ότι	 η	 ΕΕ	 παραμένει	 δυνατή	 και	 ικανή	 να	 φτάνει	 σε	 συμφωνίες	 και	 να	 επιφέρει	

βελτιώσεις	 στην	 καθημερινότητα	 τον	 πολιτών	 της».	 	 Οι	 αξιωματούχοι	 της	 ΕΕ	 γνωρίζουν,	

ωστόσο,	 ότι	 δύσκολα	 θα	 υποστηριχθούν	 προτάσεις	 που	 αφορούν	 την	 ενίσχυση	 των	

αρμοδιοτήτων	της	ΕΕ.	

Ας	 εκφράσουμε	 την	 ευχή	 οι	 αρχηγοί	 κρατών	 και	 κυβερνήσεων	 να	 μεταφέρουν	 στους	

Ευρωπαίους	 πολίτες	 ένα	 μήνυμα	 ενότητας	 σε	 ένα	 παγκοσμιοποιημένο	 κόσμο.	 Ας	

προσθέσουμε	 ακόμη	 την	 ευχή	 να	 έχουν	 κατά	 νου	 τα	 λόγια	 του	 Jean-Claude	 Junker,	 στην	

ομιλία	του	για	την	κατάσταση	της	Ένωσης:	«Η	ιστορία	δεν	θα	θυμάται	τα	ονόματά	τους.	Θα	

θυμάται	την	αποφασιστικότητα	ή	τα	λάθη	τους».	
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