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ΤΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Από την Αμφισβήτηση στην Αποδοχή, 1980-1991 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη στάση της Ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι 

στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κατά τη δεκαετία του 1980, οπότε η Ελλάδα εντάχθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πρόκειται για τη δεκαετία που σηματοδότησε τη μετάβαση -τόσο στην 

Κοινότητα συνολικά όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα- από τον Ευρωσκεπτικισμό στην αποδοχή της 

ολοκλήρωσης. Προκειμένου να εντοπιστεί και να εξεταστεί αυτή η μεταστροφή, χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο και εξετάστηκαν τρεις βασικοί δείκτες: ο δείκτης του «οφέλους» 

(benefit), ο δείκτης της «διάλυσης» (dissolution) και ο δείκτης της «συμμετοχής» (membership), 

καταδεικνύοντας αντιστοίχως τις θέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στα οφέλη από την ένταξη της 

χώρας, στην πιθανή διάλυση της Κοινότητας, και στη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα. Με βάση τις εξελίξεις στο εσωτερικό τής Ελλάδας αλλά και στη διεθνή σκηνή, 

επιχειρήθηκε ο συσχετισμός των εν λόγω εξελίξεων με τη στάση του κοινού απέναντι στην 

Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Προς αυτή την κατεύθυνση διατυπώνονται ορισμένες υποθέσεις εργασίας, 

οι οποίες εξετάζονται στα πλαίσια των δύο περιόδων 1980-1985 και 1986-1990, που συμπίπτουν 

χονδρικά με τις δύο πρώτες, συνεχόμενες θητείες του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.  Μπορούμε, 

καταρχήν, να θεωρήσουμε ότι η εκλογή ΠΑΣΟΚ το 1981 και η γενικότερη άνοδος της Αριστεράς  

αντιπροσώπευε την αντι-Δυτική στάση του λάου; Συνδέεται όντως η εισροή πόρων από την 

Κοινότητα με τη θετική αποδοχή της από την κοινή γνώμη; Επίσης, η συμμετοχή στους 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς επηρεάζει τη στάση της κοινής γνώμης και με ποιόν τρόπο; Εν τέλει, ποιά  

είναι η σχέση μεταξύ της κοινής γνώμης και της στάσης των κομμάτων: η κυβερνητική πολιτική της 

περιόδου επηρέασε την κοινή γνώμη ή ουσιαστικά οδηγήθηκε από αυτή; 

 

 

 

 



5 
 

Η Περίοδος 1980-1985: Από τον Ευρω-σκεπτικισμό και την ανοιχτή αντίθεση στη 

σταδιακή αποδοχή 

Η χώρα εντάχθηκε στην Κοινότητα στις αρχές του 1981, υπό την κυβέρνηση Γ. Ράλλη. Ωστόσο, στις 

εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου, τα κόμματα της Αριστεράς που ακολουθούσαν εμφανώς 

ευρωσκεπτικιστική προσέγγιση συγκέντρωσαν το 59% των ψήφων, ενώ στις αντίστοιχες 

Ευρωεκλογές του ιδίου έτους τα δύο κόμματα συγκέντρωσαν το 53% των ψήφων 1. Συνδέεται 

άραγε η αναρρίχηση της Αριστεράς με τον Ευρωσκεπτικισμό και την εναντίωση των Ελλήνων στο 

σχέδιο για την Ενωμένη Ευρώπη;  

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι κατά την περίοδο προς εξέταση το ΠΑΣΟΚ υποσχόταν μία 

ευρύτερη αλλαγή σε ένα κράτος όπου επί πολλά έτη επικρατούσε εκλογικά η Δεξιά, με φρέσκιες 

ακόμη τις έντονες αναμνήσεις από το χουντικό καθεστώς. Όπως παρατηρεί και ο Δημητράς 

(1990)2, η λήξη της δικτατορίας συνοδεύτηκε από τη διαμόρφωση νέων αξιών, οι οποίες ήταν 

σαφώς ενάντιες σε οτιδήποτε είχε να κάνει με τη Δύση, με τις εταιρείες, με τη Δεξιά και με τις 

παραδεδομένες αξίες, σε σημείο που αμφισβητούσαν την ίδια αντίληψη της ιστορίας . τις αξίες 

αυτές τις ενστερνιζόταν η πλειοψηφία των πολιτών κατά τη δεκαετία του ’80. Άλλωστε, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 1, μόλις το 26% των ερωτηθέντων δήλωσαν, τον Μάιο του 1982, ότι 

ενδιαφέρονται για τα Ευρωπαϊκά ζητήματα και την πολιτική, με ένα 64% να δηλώνει ότι 

ενδιεφέρεται λίγο έως καθόλου. Οι συνθήκες ήταν δηλαδή κατάλληλες για μια αλλαγή στο 

εσωτερικό της χώρας, η οποία δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή της πορεία. Αυτό 

φαίνεται και από το Ευρωβαρόμετρο του 1981 3: παρά τον Ευρωσκεπτικισμό της περιόδου, ένα 

61% των Ελλήνων θα ψήφιζαν υπέρ της πρόσφατης ένταξης και παραμονής στην Κοινότητα, όπου 

και πάλι ένα μεγάλο μέρος του δείγματος είναι εμφανώς Ευρωαδιάφορο.  

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2, κατά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 

σημειώθηκε ραγδαία μείωση στον αριθμό των ερωτηθέντων που υποστήριζαν τη συμμετοχή στην 

Κοινή αγορά ως ένα θετικό βήμα, αφού οι ερωτηθέντες δεν απαντούσαν πλέον αρνητικά αλλά 

διατηρούσαν ουδέτερη στάση. Οφείλουμε να αναλογιστούμε ότι τον Μάρτιο του 1982 ο Α. 

                                                                 
1
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, Τεκμηρίωση του τεκμηρίου D3438, Ελληνικό Χρονικό 198115, διατίθεται στη 

διεύθυνση <http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=3438> [τελευταία πρόσβαση: 27-05-12] 
2
 Dimitras , E. P. (1990) «Greek Public Attitudes: Continuity and Change» στο International Journal of Public Opinion 

Research (1990) 2 (2): σελ. 92-115. 
3
 Commission of the European Communities (1981) Eurobarometer – Public Opinion in the European Community in 

Spring 1981, Βρυξέλλες: σελ. 57. 
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Παπανδρέου με το επιτελείο του συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή το Ελληνικό 

Μνημόνιο, με το οποίο επιδιώκεται η ειδική μεταχείριση της Ελλάδας και του Νότου γενικότερα, 

λόγω των εύλογων αναπτυξιακών αδυναμιών4. Έχει προηγηθεί επίσης η επιβολή κυρώσεων από 

την Κοινότητα προς τη Σοβιετική Ένωση, λόγω της ανάμειξής της στα εσωτερικά ζητήματα της 

Πολωνίας (Φεβρουάριος 1982) 5 . Το ΠΑΣΟΚ προφασιζόμενο οικονομικούς λόγους πέτυχε να 

εξαιρεθεί από την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες αφορούσαν σε μείωση των εισαγωγών από τη 

Σοβιετική Ένωση, σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί  η ουδετερότητα της χώρας. Προφανώς, 

εφόσον οι ψηφοφόροι την αντίστοιχη περίοδο δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τα Ευρωπαϊκά 

ζητήματα, σε συνδυασμό με τη νέα, επιθετική προσέγγιση που ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ, η οποία  

έμελλε να επαληθευτεί ή να διαψευστεί, οι ψηφοφόροι διατηρούσαν στάση προσμονής ή και 

αμφιταλάντευσης, αναμένοντας τις εξελίξεις. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα 

οποία ήταν άμεση απόρροια του Μνημονίου και εξαγγέλθηκαν τον Μάρτιο του 1983 σαν 

απάντηση της Επιτροπής προς το Μνημόνιο, λογικά επηρέασαν την κοινή γνώμη λόγω της 

προοπτικής εισροής πόρων. Πράγματι, τον Νοέμβριο του 1983, τα αντίστοιχα ποσοστά της θετικής 

άποψης του κοινού για την Κοινή αγορά αναρριχήθηκαν στο 47%. Η έντονη αυτή μεταστροφή 

είναι εμφανής και στον Πίνακα 5, όπου το ποσοστό αυτών που θα δυσαρεστούνταν από μια 

ενδοχόμενη κατάρρευση της Ε.Ε. επανέκαμψε στο 29%, αφού είχε υποχωρήσει κατά το έτος 1982 

παραχωρόντας τη θέση του στην αδιαφορία (50%). Οι διακυμάνσεις αυτές φαίνεται να είναι 

σύμφωνες με την υπόθεση εργασίας των Μπουραντώνη κ.ά. (1998)6, η οποία υποστηρίζει ότι η 

εισροή κοινοτικών πόρων -στην περίπτωσή μας η προοπτική της και μόνο, αφού η ουσιαστική 

απορρόφηση των Μ.Ο.Π. απέτυχε λόγω δυσλειτουργιών του Ελληνικού κρατικού μηχανισμού- 

επηρεάζει σημαντικά την μακροπρόθεσμη αποδοχή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την κοινή 

γνώμη, ενώ η χρηματοδότηση τής κοινωνικής πολιτικής επηρεάζει τη βραχυπρόθεσμη αποδοχή 

της. 

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι κατά την περίοδο εκλογής του ΠΑΣΟΚ και παρά το 

μειωμένο ενδιαφέρον για τα κοινοτικά ζητήματα, το κοινό χαρακτηριζόταν από έντονο 

Ευρωσκεπτικισμό, ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί είτε ως ανοιχτή αντίθεση είτε ως αδιαφορία 

                                                                 
4
 Χυτοπούλου Ε. (2007) Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση 1981-2006 (Ο Απολογισμός μιας Κοινής Πορείας), Αθήνα: 

Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, σελ. 30-35. 
5
 Kreutz, J. (2005) Hard Measures by a Soft-Power? Sanctions Policy of the European Union 1981-2004, Bonn: BICC, σελ. 

21-22. 
6
 Buradonis, D. & Kalyvitis, S. & Tsoustoplides C. (1998) “The European Union and Greece: Political Acceptability and 

Financial Transfers”, στο Politics , Vol. 18, No. 2, May 1998: σελ. 89-99. 
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για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ το έτος 1981 σηματοδοτεί το μεταίχμιο από τον σκεπτικισμό 

στην αποδοχή των ακόλουθων ετών. Ωστόσο, η αποδοχή αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως 

ριζική αλλαγή στάσης της Ελληνικής κοινής γνώμης υπέρ της Ε.Ε., αλλά ίσως περισσότερο ως 

αδιαφορία, όπως βλέπουμε και στους Πίνακες 4 και 5. Τα ποσοστά της αδιαφορίας της Ελληνικής 

κοινής γνωμης για τη διάλυση της Ένωσης, καθώς και τα ποσοστά όσων δήλωναν άγνοια σχετικά 

με την προοπτική ενοποίησης της Δυτικής Ευρώπης, παρέμεναν σαφώς σε πολύ υψηλότερα 

επίπεδα από αυτά του μέσου όρου των υπόλοιπων μελών της Ένωσης. Σύμφωνα με τον 

Niedermayer (1995)7, πρόκειται για την δεκαετία εξευρωπαϊσμού της κοινής γνώμης στο σύνολό 

της, η οποία προέκυψε αρχής γενομένης από τις χώρες του Νότου, αντικαθιστώντας την ευρύτερη 

εθνικιστική στάση της προηγούμενης δεκαετίας. Πρόκειται φαινομενικά για αντίφαση, μεταξύ 

εξευρωπαϊσμού και αδιαφορίας. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι μέχρι και σήμερα η Ελληνική κοινή 

γνώμη παρουσιάζει παραδοσιακή αποστασιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα8, καθώς στην 

ερώτηση κατά πόσο αισθάνονται συμμέτοχοι στην Ευρώπη, οι Έλληνες ερωτηθέντες απέκλιναν 

σημαντικά από τον μέσο όρο, επιδεικνύοντας μία περισσότερο επιφυλακτική στάση (Πίνακας 7).   

Η Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά το Β’ Εξάμηνο του 

1983 φαίνεται επίσης να επηρέασε σημαντικά την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, αφού τον Νοέμβριο 

του 1983 το ποσοστό της αποδοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κοινής αγοράς ως 

χρήσιμες ανήλθε στο ιστορικά υψηλό ποσοστό του 47%. Επίσης, στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι 

το ενδιαφέρον του Ελληνικού λαού για την πολιτική στο επίπεδο της Ευρώπης παραμένει σε 

σχετικά υψηλά ποσοστά σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παράλληλα το ποσοστό 

όσων αδιαφορούν εντελώς να βρίσκεται σε αντίστοιχα υψηλά ποσοστά. H στάση της κυβέρνησης 

ΠΑΣΟΚ απέναντι στο ζήτημα της κατάρριψης του Κορεατικού Jumbo, η οποία έκανε χρήση του 

βέτο, κατάφερε να πλήξει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Συνεργασίας9, εμποδίζοντας την Κοινότητα να τηρήσει ενιαία προσέγγιση, δείχνει να επηρέασε 

την αντίληψη για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 6 βλέπουμε ότι η 

                                                                 
7
 Niedermayer, O. (1995) “Trends and Contrasts”, στο Niedermeyer, O. & Sinnott (επιμ.) Public Opinion and 

Internationalized Governance, New York: Oxford University Press, σελ. 53-72. 
8
 Ζάχαρης Φ. (2012) Ευρωβαρόμετρο για την Ευρώπη, διατίθεται στη διεύθυνση <http://e-

hografos.blogspot.com/search?updated-max=2012-03-27T10:17:00%2B03:00&max-results=7&start=28&by-

date=false> [τελευταία πρόσβαση: 27-05-2012] 
9
 Verney, S. (2011) “An Exceptional Case? Party and Popular Euroscepticism in Greece, 1959 -2009”, στο South European 

Society and Politics, 16:01: σελ. 51-79. Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.tandfonline.com/loi/fses20> [τελευταία 

πρόσβαση: 30-05-12] 
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εντύπωση των ερωτηθέντων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφοροποιήθηκε σημαντικά 

μέσα σε έναν χρόνο. Ενώ τον Οκτώβριο του 1982 το 40% του κοινού έχει γενικώς θετική άποψη για 

το Ε.Κ. και μόλις το 13% αρνητική, τον Απρίλιο του 1983 τα ποσοστά αυτά σχεδόν αντιστρέφονται, 

διαμορφούμενα σε 33% και 26% αντιστοίχως.   

Το 1985 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει άνετα τις εκλογές του Ιουνίου, ενώ τον Οκτώβριο προβαίνει σε 

υποτίμηση της δραχμής και σε σύναψη δανείου από την ΕΟΚ. Παράλληλα, η κυβέρνηση 

συμμετέχει στη διαπραγμάτευση της Ε.Ε.Π., για τη δημιουργία της Κοινής αγοράς και την 

εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η περίοδος συνοδεύεται από έντονη λιτότητα και 

περισταλτική δημοσιονομική πολιτική που αποσκοπούσε στην αποθάρρυνση των εισαγωγών. 

Αντίστοιχη διακύμανση φαίνεται να επικρατεί και στις απόψεις της κοινής γνώμης.  Στο ερώτημα 

αν η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα, 

ένα 23% των ερωτηθέντων απάντησαν υπέρ, παρουσιάζοντας σημαντική απόκλιση σε σχέση με 

τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η χώρα δεν 

επωφελήθηκε από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα  ανήλθε σε 34%, και πάλι πάνω 

από τον μέσο όρο. Επίσης, στον Πίνακα 5 φαίνεται ότι το ποσοστό όσων θα ευχαριστούνταν ή θα 

ήταν αδιάφοροι ως προς τη διάλυση της Κοινότητας αυξήθηκε σημαντικά (14% και 41% 

αντιστοίχως). Ιστορικό χαμηλό αποτελεί και το 42% όσων θεωρούν ότι η χώρα επωφελήθηκε από 

την Ένωση (Πίνακας 3), ποσοστό που ίσως εξηγείται από την πόλωση στο εσωτερικό της χώρας, 

καθώς και από τη στάση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ απέναντι στο ζήτημα της κατάρριψης του 

Κορεατικού Jumbo. 

 

Η Περίοδος 1986-1990: η Υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Παγιώνεται  

H στροφή αυτή του ΠΑΣΟΚ προς τον οικονομικό-πολιτικό ρεαλισμό συνοδεύτηκε από αντίστοιχη 

στροφή της κοινής γνώμης, όπως θα δούμε, ενώ συνεχίστηκε και το 1986 σε μία περίοδο που 

φούντωσαν οι απεργίες, ξέσπασαν τα πολιτικά σκάνδαλα και χάθηκαν οι πρώτες εκλογικές 

αναμετρήσεις στο επίπεδο των δήμων. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να συμμετάσχει στη 

διαπραγμάτευση της Ε.Ε.Π., σηματοδοτώντας πλέον και επισήμως τη μεταπήδηση από το 

στρατόπεδο των Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σε αυτό των υπέρμαχων της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.  
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Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για την Ε.Ε.Π., όμως, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει 

άλλο ένα μέτωπο, που την έφερε και πάλι στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων: τον Μάρτιο του 

1987, Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται στα πρόθυρα πολεμικής σύρραξης, με αφορμή την 

απόπειρα του ερευνητικού «Σισμίκ» να εισέλθει δίχως αδειοδότηση σε ύδατα εντός της Ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας. Η κρίση εν τέλει εκτονώθηκε μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των δύο 

Πρωθυπουργών, Παπανδρέου και Οζάλ. Παρόλα αυτά, ήταν αρκετή για να υπενθυμίσει, τόσο στην 

πολιτική ελίτ, όσο και στον λαό, τη λεπτή γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή, καλλιεργώντας 

εύλογα ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας. Άλλωστε, η ρευστότητα της κατάστασης εντείνεται 

και υπό το βάρος της ανταραχής στα Βαλκάνια. Χαρακτηριστικά, ο Α. Παπανδρέουν αναφέρθηκε 

σε ομιλία του το 1986 στην Αλεξανδρούπολη 10, στο ζήτημα των Σκοπίων, καλώντας το Βελιγράδι 

να μην ανακατεύεται στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, καθώς και στο άλυτο Κυπριακό, στην 

τρομοκρατία και στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνικών όπλων. Πρόκειται, 

εμφανώς, για μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας  και ανασφάλειας.  

Ας θυμηθούμε όμως και τον Niedermayer, ο οποίος αναφέρεται στον εξευρωπαϊσμό της 

κοινής γνώμης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την τρέχουσα δεκαετία. Αναπόφευκτα, δεν 

μπορούμε παρά να υποθέσουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πτώση 

του τείχους του Βερολίνου και την ενοποίηση της Γερμανίας, η οποία σήμανε τη λήξη του Ψυχρού 

Πολέμου, προαναγγέλοντας τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Όπως επισημαίνει και ο Μαυρής 

(σελ. 6)11, ο μέσος όρος της υποστήριξης της ενοποίησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνεται στο 

μέγιστο σημείο του την Άνοιξη του 1991, δημιουργώντας το ιδανικό κλίμα για τη μετέπειτα 

διαπραγμάτευση της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Από κοινού με τις αιτήσεις προσχώρησης της 

Τουρκίας (Απρίλιος, 1987) και της Κύπρου (Ιούλιος 1990), η είσοδος στη νέα δεκαετία προμήνυε 

νέες προκλήσεις και νέες προοπτικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Οι γενικότερες εξελίξεις, λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη, αντικατοπτρίζονται εύγλωττα στη 

στάση της Ελληνικής κονής γνώμης απέναντι στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση: από το αθροιστικό 53% 

όσων δήλωναν υπέρ, είτε μερικώς είτε εντελώς, το 1985, περνάμε πλέον σταδιακά στην αποδοχή 

του Ευρωπαϊκού οράματος για ενοποίηση, με αποκορύφωμα το 1989, οπότε και το 81% των 

                                                                 
10

 O Ανδρέας Παπανδρέου στην Αλεξανδρούπολη το 1986 , Θρακικά Νέα, Ιανουάριος 2012. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.thrakinea.gr/archives/19657> [τελευταία πρόσβαση: 30-05-12] 
11

 Mavris Y. (2004) “From Accession to the Euro. The Evolution of Greek Public Attitudes Toward European Integration”, 

1981-2001, στο Dimitrakopoulos Dionyssis & Argyris Passas (επιμ.): Greece in the European Union, London-N.Y.: 

Routledge, σελ.113-138. 

http://www.thrakinea.gr/archives/19657
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ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ενοποίηση της Δυτικής Ευρώπης (Πίνακας 4). 

Παράλληλα, το ποσοστό όσων προκρίνουν την πανευρωπαϊκή συνεργασία στη διαμόρφωση της 

πολιτικής ασφαλείας και άμυνας αρχίζει να αποκτά υπόσταση, σκαρφαλώνοντας σταδιακά από το 

23% του 1989 στο 36% τον Νοέμβριο του 1990 (Πίνακας 10).  

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την εικόνα που παρουσίαζε η Ελλάδα στο εσωτερικό 

της, προκειμένου να κατανοήσουμε την αναφερθείσα μεταστροφή. Πρόκειται για την περίοδο 

οπότε αρχίζει η ουσιαστική εισροή πόρων από την Κοινότητα. Με το πακέτο Ντελόρ, κατόπιν 

πρωτοβουλίας τού τότε Προέδρου της Επιτροπής Ντελόρ και πιέσεων από την πλευρά της 

Ισπανίας και της Ελλάδας, αναγγέλεται ο διπλασιασμός των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, ως 

απάντηση στην αναπτυξιακή υστέρηση των νεότερων μελών (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία),  

προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία στην ανάπτυξη των επιμέρους περιφερειών 12. Υπό αυτό το 

πρίσμα εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, το οποίο εξετάστηκε τον Φεβρουάριο του 

1988, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους αποφασίστηκε ο διπλασιασμός των διαθέσιμων πόρων. Δεν 

μπορούμε παρά να υποθέσουμε ότι η αύξηση του ποσοστού αυτών που θεωρούν ότι η χώρα 

επωφελήθηκε από την ένταξή της (από 55% σε 68%) είναι ένα λογικό επακόλουθο της οικονομικής 

στήριξης από την Κοινότητα. Όπως είδαμε, το ίδιο συνέβη και κατά την πρηγούμενη πενταετία, 

οπότε και η εισροή πόρων αποτελούσε απλώς μία προοπτική και όχι μια απτή πραγματικότητα. 

Πλέον, η οικονομική ενίσχυση είναι ενδεικτική των προθέσεων εκ μέρους της Κοινότητας, ενώ 

δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα μέλη με καθαρές εισροές από την Κοινότητα, είναι 

εύκολο να δικαιολογήσουμε την απόκλιση της Ελληνικής κοινής γνώμης  σε σχέση με τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας που εξετάζουμε, αλλά και αργότερα (βλ. 

Γραφήματα 1-3). Επίσης, μεταξύ Μαρτίου 1986 και Νοεμβρίου 1988, το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που θεωρούν κακή τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Κοινότητα μειώνεται σταδιακά 

στο μισό, από 16% σε 8%, παραμένοντας έκτοτε σε αντιστοίχως χαμηλά ποσοστά και σε σύμπνοια 

με το γενικότερο αίσθημα στα κράτη-μέλη. Άλλωστε, ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και στα 

υπόλοιπα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η Ισπανία και η Ιρλανδία αποτελούν, από κοινού με την 

Ελλάδα και την Πορτογαλία, τις χώρες που έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την πολιτική 

                                                                 
12

 Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.) (2004). Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 

Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  
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χρηματοδοτικής ενίσχυσης της περιφέρειας 13. Όπως φαίνεται και στα Γραφήματα, η κοινή γνώμη 

στην Ισπανία και την Ιρλανδία κινήθηκε σε αναλόγως υψηλά επίπεδα υποστήριξης της ΕΚ, ιδίως 

μετά τις πρώτες εισροές πόρων από το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  (από το 1988 και έπειτα). 

Αντιθέτως, στο Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελεί μία από τις χώρες με καθαρές εισφορές στην 

Κοινότητα (με συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οφέλη14), η κοινή γνώμη δεν δείχνει να εκτιμά 

ιδιαίτερα τη συμμετοχή της χώρας στην Κοινότητα, αφού το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η χώρα 

επωφελήθηκε από τη συμμετοχή της κυμαίνεται σταθερά κάτω από το 50%.   

Πέραν όμως αυτών των ευοίωνων εξελίξεων στο οικονομικό επίπεδο, οι πολιτικές 

ισορροπίες της εποχής κλυδωνίστηκαν από την εικόνα σήψης και την οσμή σκανδάλων που 

επικράτησε στο εσωτερικό της χώρας: αρκεί να αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα σκάνδαλα 

της περιόδου, που αποτέλεσαν έντονο θέμα στη δημόσια και τηλεοπτική συζήτηση15. Το 1986 

ακούγεται για πρώτη φορά το σκάνδαλο της ελληνοποίησης του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, 

με παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υπουργού Οικονομικών Ν. Αθανασόπουλου. Το 

ακόλουθο έτος παραπέμπεται και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Α. Παπανδρέου, κατηγορούμενος για 

το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών της ΕΥΠ. Εν τέλει, η δίκη ανεστάλη, ενώ λίγο αργότερα 

προέκυψε το διαβόητο σκάνδαλο Κοσκωτά, ο οποίος είχε αποκτήσει την Τράπεζα Κρήτης και 

ήλεγχε τα ΜΜΕ σε υπέρμετρο βαθμό. Το 1989 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πέφτει και προκηρύσσονται 

εκλογές, με την υγεία του Παπανδρέου να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο16. Με λίγα λόγια, η κοινή 

γνώμη βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυθαιρεσία και την ασυδοσία της κρατικής εξουσίας, που 

πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων. Όπως βλέπουμε και στο Γράφημα 3, το 

1989 αποτελεί το έτος κατά το οποίο οι ερωτηθέντες δεν απέφυγαν να εκδηλώσουν ανοιχτά τη 

δυσαρέσκειά τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών 

                                                                 
13

 Huebner, D. (2008) “Regions Matter”, στο Goulet, R. (επιμ.) EU Cohesion Policy, 1988-2008: Investing in Europe’s 

Future, European Commission, Regional Policy DG. Διατίθεται στη διεύθυνση:  

<http://eustructuralfunds.gov.ie/files/Documents/InvestinginEuropesFuture.pdf> [τελευταία πρόσβαση: 30-05-12] 
14

 Το Ην. Βασίλειο αποτελούσε και αποτελεί μία από τις χώρες με καθαρές συνεισφορές στον Κοινοτικό 

προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό, επιδίωξε και πέτυχε τη θέσπιση ειδικής ρήτρας για την επιστροφή ενός μέρους 

των χρημάτων που αντιστοιχούν στο αρνητικό ισοζύγιο εισφορών. Βλ. Patterson B. - The UK Rebate Issue , στο 

European Movement Organisation, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.euromove.org.uk/fileadmin/files_euromove/downloads/Rebate.pdf > [τελευταία πρόσβαση: 28-05-12] 
15

 Τσαγκαράκης, Δ. (2011) Σκάνδαλα ΠΑΣΟΚ 1981-1989, Για να θυμούνται οι παλιοί και να Μαθαίνουν οι Νέοι , Market-

Talk.net, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.market-talk.net/index.php/id/9920> [τελευταία πρόσβαση: 30-05-

12] 
16

 Κορωναίος, Π. (2011) Τα Σκάνδαλα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=332716> [τελευταία πρόσβαση: 30-05-12] 

http://www.market-talk.net/index.php/id/9920
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=332716
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της Ελλάδας, αφού το ποσοστό όσων δηλώνουν ικανοποιημένοι μειώνεται σε λιγότερο από 10%, 

ενώ ο αριθμός των πλήρως απογοητευμένων εκτοξεύεται σχεδόν στο 40%. Παράλληλα, τον 

Νοέμβριο του 1989 και τον Απρίλιο του 1990 σημειώνεται μεγάλη αύξηση των υποστηρικτών μίας 

κεντρικής Ευρωπαϊκής κυβέρνησης, υπόλογης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα ποσοστό 56% και 

60% αντιστοίχως δηλώνουν ότι θα προέκριναν ένα σύστημα διακυβέρνησης αυτού του τύπου, 

προβάλλοντας ανοιχτά την απαξίωσή τους για τους εγχώριους διαχειριστές της πολιτικής. Οι 

ανωτέρω εξελίξεις ως προς την υποστήριξη της κοινής γνώμης είναι απολύτως σύμφωνες με την 

υπόθεση εργασίας του Sanchez-Cuenca, ο οποίος προτείνει ότι η υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή 

ενοποίηση εντείνεται όταν αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους Ευρωπαϊκούς 

θεσμούς και η δυσπιστία προς το εγχώριο πολιτικό σύστημα17.  

Ας μην ξεχνάμε ότι το 1988, μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου, η Ελλάδα ανέλαβε για δεύτερη 

φορά την Προεδρία του Συμβουλίου. Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες (εξομάλυνση σχέσεων 

Ανατολής-Δύσης, υιοθέτηση Ε.Ε.Π. και Πακέτου Ντελόρ) ήταν λογικό ότι το έργο της δεύτερης 

προεδρίας θα ήταν ευκολότερο σε σχέση με την πρώτη προεδρία. Κύριους στόχους αποτελούσαν 

η προετοιμασία της εσωτερικής αγοράς και η προώθηση της κοινωνικής πολιτικής της 

Κοινότητας18. Η Ελλάδα ήταν πλέον καλύτερα προετοιμασμένη στο επίπεδο της οργάνωσης και 

του συντονισμού, με πρωταρχικό τον ρόλο του ΥΠΕΞ και της μόνιμης αντιπροσωπείας στις 

Βρυξέλλες, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας με τις κοινοτικές πρακτικές. Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκε λήψη ιδιαίτερων πρωτοβουλιών από πλευράς της Ελλάδας, ενδεχομένως λόγω της 

ουσιαστικής απουσίας του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, υπό το βάρος της επιδείνωσης της 

υγείας του. Σταθερά, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα κυμάνθηκε αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της 

Ευρώπης στο ερώτημα για τα οφέλη που θα προέκυπταν από την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς 

με την επικείμενη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Πίνακας 3). Η απουσία του Α. Παπανδρέου και οι 

πολυάριθμες εξελίξεις στο εσωτερικό ίσως να εξηγούν και την προσωρινή έλλειψη ενδιαφέροντος 

του κοινού για τα Ευρωπαϊκά ζητήματα εν γένει, μεταξύ Νοεμβρίου 1988 και Ιουλίου 1989 

(Πίνακας 1). Ωστόσο, τα ποσοστά επανακάμπτουν κατά το έτος 1990, καταδεικνύοντας το 

ενδιαφέρον της Ελληνικής κοινής γνώμης για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, που επανέρχεται στα 

                                                                 
17

 Sanchez-Cuenca, I. (2000) “The political basis of support for European integration”, στο European Union Politics, Vol. 
1, No. 2, σελ. 147–171. 
18

 Χρυσοφάκη, Ε. (2004) Ο Θεσμός της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης, Η Περίπτωση της Τέταρτης 

Ελληνικής Προεδρίας, σελ. 47. Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://openarchives.gr/set/637/page:9> [τελευταία 

πρόσβαση: 30-05-12] 
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επίπεδα της προηγούμενης πενταετίας και κυμαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

 

Συμπεράσματα  

Πράγματι, η αυξανόμενη αποδοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το Ελληνικό κοινό 

καταδεικνύει την ευαισθησία της χώρας στην πολιτική επιρροή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η 

οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις περιορισμένες επιλογές της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την 

εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, καθώς και με τις ραγδαίες και εκτεταμένες 

αλλαγές στο επίπεδο της Ευρώπης. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η υπόθεση εργασίας των 

Μπουραντώνη κ.ά., η οποία θέλει την εισροή πόρων από την Κοινότητα να συνδέεται με τη θετική 

αποδοχή της από την κοινή γνώμη, ιδίως στην περίπτωση που πρόκειται για την εισροή πόρων με 

σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη (χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής και προώθηση της 

ανάπτυξης), οπότε και σχηματίζεται μία πιο στέρεα βάση για μια μακροπρόθεσμα θετική στάση 

απέναντι στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση19. Πρόκειται για την πενταετία της ριζικής μεταστροφής , 

τόσο της κοινής γνώμης όσο και των ίδιων των κομμάτων, υπέρ της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Όμως, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, σπουδαίο ρόλο θα πρέπει να διαδραμάτισε και η 

γενικότερη αίσθηση ανασφάλειας της εποχής, η οποία φαινόταν ότι μπορούσε -και υπήρχε η 

ελπίδα- να αντιμετωπιστεί καλύτερα στα πλαίσια της Κοινότητας, μέσα από την οργάνωση της 

άμυνας από κοινού. Οι γενικότερες ανακατατάξεις μετά την κατάρρευση του Τείχους του 

Βερολίνου και η διαταραχή της ισορροπίας ισχύος, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή αστάθεια 

στα Βαλκάνια, καθιστούσαν απαραίτητη τη σαφή τοποθέτηση της Ελλάδας (στην προκειμένη στο 

στρατόπεδο της Δύσης), προκειμένου να ενδυναμωθεί η θέση της και να διασφαλιστούν τα 

σύνορά της. Προφανώς, η Ελλάδα αποτελεί τρανταχτή επιβεβαίωση της διαπίστωσης του 

Niedermayer περί εξευρωπαϊσμού της κοινής γνώμης κατά τη δεκαετία του 1980, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη γενικότερα. Όπως επισημαίνουν και οι Dalton & Eichenberg20, η 

παρατηρηθείσα αύξηση της υποστήριξης προς την Κοινότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 

βελτίωση των δημόσιων οικονομικών στα νέα κράτη-μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία). Επίσης, 

                                                                 
19

 Buradonis, D. & Kalyvitis, S. & Tsoustoplides C. (1998) “The European Union and Greece: Political Acceptability and 

Financial Transfers”, στο Politics , Vol. 18, No. 2, May 1998: σελ. 6  
20

 (1993) “Europeans and the European Community: the Dynamics of Public Support for European Integration”, στο 
International Organisation, 47, σελ . 507-534. 
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η ενεργή συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς φαίνεται όντως να επηρεάζει την κοινή γνώμη: 

εφόσον η δεύτερη προεδρία της Ελλάδας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως ενεργή  και 

επιτυχημένη, κυρίως λόγω της απουσίας του Α. Παπανδρέου, δεν κατάφερε να προσελκύσει την 

προσοχή της κοινής γνώμης. Σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα πολιτικά σκάνδαλα στο εσωτερικό 

της χώρας και τη γενικότερη απαξίωση των κομμάτων, οι πολίτες φαίνεται ότι στρέφονται 

συλλήβδην υπέρ της ενοποίησης της Δυτικής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας την παρατήρηση του 

Sanchez ότι η δυσπιστία του κοινού προς τους εγχώριους πολιτικούς ενός κράτους λειτουργεί 

καταλυτικά υπέρ των υπερεθνικών, Ευρωπαϊκών θεσμών. Αντιθέτως, η πρώτη προεδρία της 

Ελλάδας προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, αφού παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των 

πολιτών που θεωρούσαν επωφελή τη συμμετοχή της χώρας  στην Κοινότητα και την κοινή αγορά. 

Τέλος, η σχέση μεταξύ των κομμάτων και της κοινής γνώμης φαίνεται να είναι μάλλον μονόδρομη 

παρά αμφίδρομη. Ως κόμμα αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές εν μέσω μίας 

ιδεολογικής κρίσης. Αφουγκραζόμενο τη δυσφορία του λαού ύστερα από την ταραχώδη δεκαετία 

του ‘70 με τη δικτατορία, τις πετρελαϊκές κρίσεις, κτλ., αρχικά υιοθέτησε στάση «σκληρού» 

Ευρωσκεπτικισμού, η οποία σταδιακά μετατράπηκε σε «ήπιο» Ευρωσκεπτικισμό και εν τέλει σε 

αποδοχή του οράματος για μια ενωμένη Ευρώπη21 έως το τέλος της δεκαετίας του ‘80. Έκτοτε, η 

καθιέρωση του δικομματισμού μέχρι και σήμερα, με την εξαίρεση των εκλογικών αποτελεσμάτων 

του 1989-90 και 2012 όπου αναδείχτηκαν περισσότερες από δύο πολιτικές δυνάμεις, είχε ως 

αποτέλεσμα τη διακυβέρνηση από σταθερά φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις. Σε συνδυασμό 

με την έντονη Ευρω-αδιαφορία που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο προς εξέταση, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι στην περίπτωσή μας το ΠΑΣΟΚ μάλλον διαμόρφωσε την κοινή γνώμη υπέρ της 

ολοκλήρωσης παρά την ακολούθησε, με εξαίρεση ίσως τις αρχές της δεκαετίας που βρισκόταν 

ακόμη στην αντιπολίτευση και βάσισε εν μέρει την εκλογή του στον Ευρω-σκεπτικισμό των 

ψηφοφόρων.   
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