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Οι Εκλογικές Τάσεις δημοσιεύονται

ηλεκτρονικά από το Ινστιτούτο Νίκος

Πουλαντζάς σε διμηνιαία βάση.

Στηρίζονται στη διαχρονική καταγραφή,

σύγκριση και ανάλυση των ευρημάτων

των πολιτικών ερευνών

(«δημοσκοπήσεων») πανελλαδικής

κλίμακας, που δημοσιεύονται στο

αντίστοιχο κάθε φορά χρονικό διάστημα

από τις αναγνωρισμένες, βάσει του

Μητρώου του Ε.Σ.Ρ., εταιρίες.

Στόχος είναι η ανάλυση της κοινωνικής

κίνησης κάθε περιόδου με βάση τα

αντίστοιχα δεδομένα και όχι η πρόβλεψη

του αποτελέσματος των επόμενων κάθε

φορά εκλογών.

Η ευθύνη του περιεχομένου της

ανάλυσης βαρύνει αποκλειστικά τους

συγγραφείς.
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Η παρούσα δεύτερη έκδοση των Εκλογικών Τάσεων έρχεται ακριβώς δύο
μήνες μετά την προηγούμενη και ενσωματώνει το πολιτικό και εκλογικό
αποτύπωμα της πρώτης, επί της ουσίας, περιόδου διακυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι
περιλαμβάνει έρευνες από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά, αμέσως
δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης - της επίσημης, τρόπον τινά, έναρξης της νέας πολιτικής
περιόδου μετά το καλοκαίρι.
Όπως επισημάναμε και κατά την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης των
Εκλογικών Τάσεων, με δεδομένο ότι ακόμη βρισκόμαστε πολύ κοντά στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, τα αποτελέσματα
που θα καταγραφούν στη συνέχεια πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα
αυτής ακριβώς της εγγύτητας. Είναι σύνηθες και εύλογο οι πολίτες να μην
επερωτούν, αμέσως μετά τις εκλογές, τις βασικές εκλογικές επιλογές
τους, και μάλιστα ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις που
μεσολαβούν, οσοδήποτε σοβαρές και αν είναι αυτές. Ωστόσο, αυτό δεν
σημαίνει ότι τα γεγονότα της περιόδου αυτής δεν καταγράφονται και δεν
θα επηρεάσουν μεσοπρόθεσμα την εκλογική κίνηση. Εξάλλου, όπως θα
δούμε στη συνέχεια, η επίδραση αυτή είναι ήδη, έστω και σε περιορισμένο
βαθμό, ορατή. 

 

Η χρονική περίοδος

https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-tasis-1-oktovrios-2019/


Η χρονική περίοδος που καλύπτεται από τις έρευνες που παρουσιάζονται στην
ανά χείρας ανάλυση ξεκινά από τα μέσα Οκτωβρίου και φτάνει στο δεύτερο
δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, καλύπτει δηλαδή μία περίοδο γεμάτη εξελίξεις,
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Στην Ελλάδα σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν η ολοκλήρωση της Συνταγματικής
Αναθεώρησης, η πρόοδος των εργασιών της προανακριτικής επιτροπής για την
υπόθεση Novartis, οι αποκαλύψεις και οι συγκρούσεις που προέκυψαν από
αυτή, η διαχείριση του προσφυγικού και οι αντιδράσεις που συνόδευσαν τόσο
τη μετεγκατάσταση προσφύγων σε κλειστές δομές της ενδοχώρας, όσο και
τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για το άσυλο, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες
στα θέματα των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και η συζήτηση περί
της μεσαίας τάξης, αλλά και το θέμα της ασφάλειας και της έξαρσης των
φαινομένων αστυνομικής καταστολής και αυθαιρεσίας.
Την ίδια περίοδο, στο διεθνές πεδίο την επικαιρότητα απασχόλησαν η τουρκική
εισβολή στη Συρία, οι εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, με επίκεντρο τη Χιλή και
τη Βολιβία, αλλά και - θέματα με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον - το γαλλικό βέτο
στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ε.Ε.,
καθώς και η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο,
σε συνεργασία και με τη Λιβύη.
Στο χρονολόγιο που παραθέτουμε περιλαμβάνονται τα κυριότερα πολιτικά
γεγονότα της περιόδου από 10/10/2019 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης
της τελευταίας έρευνας που αξιοποιούμε στην ανάλυσή μας (20/12/2019). Η
υπενθύμισή τους είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε τι διαμόρφωσε τις
εκλογικές τάσεις που παρουσιάζουμε. Η χρονολογική σειρά με την οποία
παρουσιάζονται τα γεγονότα δεν είναι απολύτως αυστηρή. Κάποιες από τις
εξελίξεις προαναγγέλλονται δια του τύπου σε διαφορετικά χρονικά σημεία,
επομένως είναι λογικό ότι υπάρχουν πρωθύστερα. Για τον ίδιο λόγο εξάλλου, το
χρονολόγιο δεν περιλαμβάνει ημερομηνίες.
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Τα κυριότερα γεγονότα της περιόδου



Η ανάλυσή μας στηρίζεται στα στοιχεία οκτώ (8) ερευνών που δημοσιεύτηκαν από τις
εταιρείες Pulse RC, Marc, Palmos Analysis, Metron Analysis, Opinion Poll και MRB,
στο χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου 2019. Υπενθυμίζεται
ότι όλα τα αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζονται προκύπτουν από τον μέσο όρο
των αντίστοιχων ευρημάτων των επιμέρους δημοσκοπήσεων που περιλαμβάνονται στην
ανάλυση, για όσες φυσικά μεταβλητές περιλαμβάνονται σε κάθε έρευνα, χωρίς να
σημαίνει δηλαδή ότι όλες οι μεταβλητές περιλαμβάνονται σε όλες τις έρευνες, ενώ η
σύγκριση των δεδομένων γίνεται με τα αντίστοιχα δεδομένα της αμέσως
προηγούμενης έκδοσης των Εκλογικών Τάσεων #1.
 

** Πατώντας στο εικονίδιο δίπλα σε κάθε έρευνα μπορείτε να δείτε την αναλυτική της παρουσίαση.
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Ποιες έρευνες περιλαμβάνονται στην ανάλυση

Έρευνα Pulse RC για την
τηλεόραση του ΣΚΑΪ (18-21

Οκτωβρίου 2019)

Έρευνα Marc για την
εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" (29-31

Οκτωβρίου 2019)

Έρευνα Palmos Analysis για την
ευρωομάδα της GUE/NGL (11-14

Νοεμβρίου 2019)

Έρευνα Pulse RC για την
τηλεόραση του ΣΚΑΪ (18-20

Νοεμβρίου 2019)

Έρευνα Metron Analysis για την
τηλεόραση του ΣΚΑΪ (18-20

Νοεμβρίου 2019)

Έρευνα Opinion Poll  (25-28
Νοεμβρίου 2019)

Έρευνα MRB "Τάσεις" (27
Νοεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου 2019)

Τα δημοσκοπικά ευρήματα
της περιόδου

Έρευνα Pulse RC για την
τηλεόραση του ΣΚΑΪ (16-18

Δεκεμβρίου 2019)

https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-tasis-1-oktovrios-2019/
https://www.skai.gr/sites/default/files/attachments/2019-10/DHMOSKOPHSH%20PULSE%20241019.pdf
https://www.protothema.gr/politics/article/941994/dimoskopisi-marc-gia-to-thema-pataei-gera-i-kuvernisi-mitsotaki/
http://palmosanalysis.com/wp-content/uploads/2019/12/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%822019_extended_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.skai.gr/sites/default/files/attachments/2019-11/DHMOSKOPHSH%20PULSE%20211119.pdf
https://www.tovima.gr/2019/11/23/politics/dimoskopisi-sto-vima-tis-kyriakis-provadisma-ano-ton-16-monadon-gia-nd-enanti-tou-syriza/
http://cms.newpost.gr/photo/medium/201911/yl705o1575009461692.pdf
https://www.real.gr/politiki/arthro/h_ereuna_tis_mrb_ta_kommata_kai_oi_arxigoi_ti_lene_oi_polites_gia_ellinotourkika_kai_eklogi_proedrou_tis_dimokratias-593785/
https://www.skai.gr/sites/default/files/attachments/2019-12/PULSE%2019122019.pdf
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Βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση
και την Αξιωματική Αντιπολίτευση

Σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση από την Κυβέρνηση: Παρατηρούμε μ ια

σημαντική μείωση του βαθμού ικανοποίησης από την Κυβέρνηση, κατά

8,3 ποσοστιαίες μονάδες. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό όσων δηλώνουν
ικανοποιημένοι από αυτή παραμένει υψηλότερο τόσο από την πρόθεση
ψήφου, όσο και από το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις
τελευταίες εκλογές.

Σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση από την Αξιωματική Αντιπολίτευση,
παρατηρούμε, αντίθετα, μ ικρότερη αλλά πάντως αισθητή αύξηση κατά

1,6 μονάδες. Επίσης, σημειώνουμε ότι το ποσοστό αυτό είναι κοντά στο
εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουλίου 2019, αισθητά
μεγαλύτερο ωστόσο από την πρόθεση ψήφου για το κόμμα αυτό, όπως
θα δούμε στη συνέχεια.

Ως "βαθμός ικανοποίησης" νοείται το ποσοστό των ερωτώμενων που
δηλώνουν "πολύ" ή "αρκετά ικανοποιημένοι" από την Κυβέρνηση και την
Αξιωματική Αντιπολίτευση, αντίστοιχα (μέσος όρος των ευρημάτων των
ερευνών που περιλαμβάνουν αντίστοιχη ερώτηση).

Στην προηγούμενη έκδοση των Εκλογικών Τάσεων είχαμε επισημάνει ότι η
ικανοποίηση από την Κυβέρνηση ξεπερνούσε "όχι μόνο το εκλογικό
ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την πρόθεση ψήφου προς
αυτή", ενώ σε ό,τι αφορά την Αξιωματική Αντιπολίτευση σημειώναμε ότι
αυτή κινούνταν "περίπου στα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και πάνω από
την πρόθεση ψήφου για το ίδιο κόμμα".
Αυτό που διαπιστώνουμε στην τρέχουσα περίοδο είναι :

https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-tasis-1-oktovrios-2019/
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Βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση
και την Αξιωματική Αντιπολίτευση



 

Ως "δημοτικότητα" ενός πολιτικού αρχηγού ορίζεται το ποσοστό των
θετικών (ή "μάλλον θετικών") τοποθετήσεων των πολιτών για το πρόσωπό
του. Όπως έχουμε επισημάνει και στην προηγούμενη έκδοση των

Εκλογικών Τάσεων οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών αποτελούν

έναν δείκτη μειωμένης αναλυτικής αξίας, όπως έχει διαχρονικά
αποδειχθεί, πολλώ δε μάλλον που - με τον τρόπο με τον οποίο συνήθως
τίθεται η συγκεκριμένη ερώτηση - οι πολίτες τοποθετούνται ξεχωριστά
για κάθε αρχηγό, επομένως μπορεί να εκφραστούν θετικά (ή, αντίστοιχα,
αρνητικά) για περισσότερους του ενός ή και για όλους, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι θα ψήφιζαν ενδεχομένως και το κόμμα τους ή ότι
συμφωνούν με τις πολιτικές τους απόψεις.
Ειδικά δε στην περίοδο που μελετάμε, η αξία του εν λόγω δείκτη
μειώνεται ακόμα περισσότερο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι μόνο δύο
από τις έρευνες που παρουσιάζουμε περιέλαβαν αντίστοιχη ερώτηση,
οπότε τα δεδομένα μας είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα.
Παρ' όλα αυτά, σημειώνουμε ότι - αν και η πτώση της δημοτικότητας
είναι οριζόντια και αφορά όλους τους αρχηγούς - ο πρωθυπουργός,

Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση κατά 13,1
ποσοστιαίες μονάδες.
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Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών
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Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών



 

Αντίστοιχα μειωμένη - αν και λιγότερο - είναι η χρησιμότητα και του

δείκτη του καταλληλότερου πρωθυπουργού, όπου οι πολίτες καλούνται να
επιλέξουν μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. 
Στην περίοδο που μελετάμε εμφανίζεται σημαντική μείωση του ποσοστού
που επιλέγει ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αντίστροφα εμφανίζεται μ ια μ ικρή,
αλλά υπαρκτή αύξηση όσων επιλέγουν ως καταλληλότερο πρωθυπουργό

τον Αλέξη Τσίπρα κατά 1,7 μονάδα.
Ένα δεύτερο στοιχείο που αξίζει εδώ να σημειωθεί, εκτός της σημαντικής

μείωσης της "ψαλίδας" μεταξύ των δύο αρχηγών, είναι το γεγονός ότι οι
απώλειες του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μεταφέρονται - τουλάχιστον σε
πρώτο χρόνο - ως κέρδη για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ανεβάζουν το

ποσοστό όσων δεν θεωρούν κανέναν από τους δύο ως καταλληλότερο για
πρωθυπουργό.
Τέλος, τρίτη επισήμανση που πρέπει να κάνουμε σχετικά είναι ότι τα
ποσοστά που συγκεντρώνει ο καθένας από τους δύο ηγέτες ως προς την

καταλληλότητά του ως πρωθυπουργός είναι πολύ κοντά στα ποσοστά
που συγκεντρώνουν τα κόμματά τους ως ικανοποίηση από την Κυβέρνηση
και την Αξιωματική Αντιπολίτευση, αντίστοιχα.
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Καταλληλότερος πρωθυπουργός



 

Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
Εκλογικές Τάσεις #2 - Δεκέμβριος 2019

Καταλληλότερος πρωθυπουργός



Η πρόθεση ψήφου αποτελεί τον δείκτη που πάντοτε συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις
δημοσκοπήσεις και, πράγματι, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
πολιτική ανάλυση, ειδικά όταν εξεταστεί η διαχρονική της εξέλιξη, καθώς

αποτελεί τον πυρήνα της καταγραφής των Εκλογικών Τάσεων.
Στην περίοδο που μελετάμε, παρά το γεγονός ότι - όπως σημειώθηκε ήδη

εισαγωγικά - δεν αναμένουμε μεγάλες ανατροπές σε μ ία περίοδο τόσο
κοντά στις εθνικές εκλογές, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Νέα

Δημοκρατία σημείωσε μ ία κάμψη, σε σύγκριση με την προηγούμενη

έκδοση των Εκλογικών Τάσεων της τάξης των 4,9 ποσοστιαίων μονάδων.
Η δεύτερη σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από τα διαχρονικά
δεδομένα της πρόθεσης ψήφου έχει να κάνει με την αύξηση της "γκρίζας
ζώνης" της αδιευκρίνιστης ψήφου (όσοι επιλέγουν την απάντηση "Δεν
γνωρίζω/Δεν απαντώ"), η οποία απορροφά σχεδόν πλήρως τις απώλειες
της Νέας Δημοκρατίας (με εξαίρεση την Ελληνική Λύση και τη Χρυσή
Αυγή, που επίσης ενισχύονται ελαφρώς). Πρόκειται για μ ία τάση που
κανονικά εμφανίζεται στο μέσο του εκλογικού κύκλου, όταν οι πολίτες
απομακρύνονται σταδιακά από την προηγούμενη επιλογή τους και δεν
έχει ακόμα λειτουργήσει η προεκλογική πόλωση γύρω από την επόμενη
αναμέτρηση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουμε τη σταθερότητα
της πρόθεσης ψήφου προς τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την ελαφρά αύξηση
των ποσοστών του Κινήματος Αλλαγής και του ΚΚΕ, αλλά και της

Ελληνικής Λύσης, ενώ μικρή πτώση παρουσιάζουν τα ποσοστά του

Μέρα25.
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Πρόθεση ψήφου
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Πρόθεση ψήφου
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Άλλα ευρήματα

Παράλληλα προς τους ανωτέρω δείκτες, τους οποίους εξετάζουμε
σταθερά, σημειώνουμε ορισμένα ακόμη ενδιαφέροντα "ποιοτικά", όπως
λέγονται, ευρήματα των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουμε, τα οποία
μπορούν να φωτίσουν καλύτερα τα συμπεράσματα στα οποία θα
οδηγηθούμε στη συνέχεια.

Επικαιρότητα - Πολιτικό κλίμα

39%
"Έχει αρχίσει η

ανάκαμψη" 37%
"Έχει βελτιωθεί

η ζωή μου"
Συνολικά, μ ία μειοψηφία - ευάριθμη ωστόσο και
κοντά στα εκλογικά ποσοστά της Νέας
Δημοκρατίας - εκφράζει θετικές εκτιμήσεις
γύρω από το γενικότερο πολιτικό και
οικονομ ικό κλίμα, εκφράζοντας εμμέσως την
επιδοκιμασία τους για τη νέα κυβέρνηση.
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47%
"Αρνητικές οι
κινήσεις της

κυβέρνησης στα
Ελληνο-

τουρκικά"

33%
"Μεταναστευτικό
το σημαντικότερο

θέμα σήμερα"

Μια συντηρητική αναδίπλωση
παρατηρείται, κυρίως με την ανάδειξη
σε πρώτο θέμα που απασχολεί την
επικαιρότητα και, κατ' ακολουθία,
τους πολίτες, του μεταναστευτικού
ζητήματος. Αντίστοιχα, εμφανίζεται
ένας έντονος προβληματισμός ως
προς τους χειρισμούς της
κυβέρνησης στα Ελληνο-τουρκικά,
χωρίς ωστόσο αυτό να είναι
απαραίτητα θετικό, ιδίως εάν, όπως
διαφαίνεται, η κριτική που ασκείται
προς την κυβέρνηση είναι από
δεξιότερες θέσεις.

Στα θέματα της δημοκρατίας, μ ία agenda
που είχε αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της
απλής αναλογικής τάσσεται η - έστω
οριακή - πλειοψηφία των πολιτών, η οποία
επίσης θεωρεί προτιμότερες τις
κυβερνήσεις συνεργασίας.

52%
"Προτιμότερες
οι κυβερνήσεις
συνεργασίας" 52%

"ΝΑΙ στην απλή
αναλογική"
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ΝΔ vs ΣΥΡΙΖΑ

72%

"Ο κυριότερος αντίπαλος της ΝΔ

είναι ο ΣΥΡΙΖΑ"
Είναι εμφανές ότι τείνει να καθιερωθεί ένα
διπολικό σύστημα, με ξεκάθαρη τη βασική
αντιπαράθεση, κατά την αντίληψη των πολιτών,
μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας αφ' ενός και
του ΣΥΡΙΖΑ αφ' ετέρου.

"Και οι δύο εξίσου κοινωνικά
ευαίσθητοι"

Δ ιχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως
προς το πιο κόμμα θεωρούν περισσότερο
ευαίσθητο σε κοινωνικά θέματα, με τη ΝΔ

να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα (48%)
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (45%), σε ένα κατά τα
άλλα ευνοϊκό πεδίο για τα κόμματα της
Αριστεράς.

58%

"Τα ΜΜΕ δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα
τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ"

Η πλειοψηφία των πολιτών αντιλαμβάνεται την μη
ισότιμη μεταχείριση που επιφυλλάσσουν στον
ΣΥΡΙΖΑ τα ΜΜΕ σε σύγκριση προς τη ΝΔ, ποσοστό

το οποίο ανέρχεται σε 85% μεταξύ όσων ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

48%
45%



Συσπείρωση - Μετακινήσεις
Σε 65% ανέρχεται η συσπείρωση των
ψηφοφόρων του Ιουλίου 2019 του
ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για ένα ποσοστό
υψηλότερο  σε σύγκριση προς την
προηγούμενη - προ των εκλογών -
περίοδο, ωστόσο, με δεδομένη την
εγγύτητα προς τις εκλογές, θα πρέπει
να θεωρηθεί μάλλον χαμηλό, γεγονός
που καταδεικνύει ότι μεγάλο μέρος
της ψήφου προς τον ΣΥΡΙΖΑ
υπαγορεύθηκε περισσότερο από
στρατηγικές επιλογές του εκλογικού
σώματος και λιγότερο από ιδεολογική/
πολιτική ταύτιση με το κόμμα.

Την ίδια στιγμή, οι απώλειες του
ΣΥΡΙΖΑ αφορούν ψηφοφόρους κυρίως
μετατοπιζόμενους προς την

αδιευκρίνιστη ψήφο (το ίδιο φαινόμενο
που παρατηρούσαμε και στις
προεκλογικές δημοσκοπήσεις), και
δευτερευόντως προς κόμματα

δεξιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν
φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάποια
σοβαρή απειλή στα αριστερά του αυτή
τη στιγμή.
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Focus στον ΣΥΡΙΖΑ

45%

"Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εκφράσει τον
πολιτικό χώρο από το Κέντρο μέχρι

την Αριστερά"
Το εκλογικό σώμα αντικατοπτρίζει
τη συζήτηση που διεξάγεται εντός
του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη διεύρυνσή
του ώστε να καλύψει τον πολιτικό
χώρο από το Κέντρο ως την
Αριστερά.

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 82%
μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ
κατά τις τελευταίες εκλογές.
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Focus στον ΣΥΡΙΖΑ

Αφ' ενός, ένα "αντι-ΣΥΡΙΖΑ" τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο

παραμένει αρκετά μεγάλο (53%) για τα δεδομένα ενός κόμματος
εξουσίας, που εξ ορισμού τείνει να είναι πιο πολυσυλλεκτικό.
Αφ' ετέρου, με την αντίστροφη λογική, ένα δυνητικό εκλογικό σώμα για

τον ΣΥΡΙΖΑ της τάξης του 46%, που αποτελείται από όσους - με
διαφορετικές αποχρώσεις/ διαβαθμ ίσεις - δηλώνουν ότι ενδεχομένως
θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ.

Το δυνητικό εκλογικό "ταβάνι" του ΣΥΡΙΖΑ
Με βάση τις απαντήσεις των πολιτών ως προς το αν θα ψήφιζαν
ενδεχομένως τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, προκύπτουν δύο δεδομένα :



Οι προτεραιότητες για τον ΣΥΡΙΖΑ
Όπως είναι αναμενόμενο, το εκλογικό σώμα ζητά κατά πλειοψηφία από τον
ΣΥΡΙΖΑ νσ ασχοληθεί με την "κλασική" για την Αριστερά κοινωνική agenda
(παιδεία, υγεία), ταυτόχρονα όμως και με τα κεντρικά θέματα της
οικονομ ίας και της καταπολέμησης της ανεργίας, πιθανόν γιατί του
αναγνωρίζονται οι θετικές επιδόσεις του στους τομείς αυτούς.
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Focus στον ΣΥΡΙΖΑ



Το τέλος της "περιόδου χάριτος";

Μεγάλα θέματα επί τάπητος

 

Στην προηγούμενη έκδοση των Εκλογικών Τάσεων είχαμε επισημάνει ότι,
όπως είναι εύλογο, το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές, το
οποίο μάλιστα συνέπεσε σε μεγάλο βαθμό με την περίοδο των
καλοκαιρινών αδειών για την πλειοψηφία των πολιτών, ήταν για την νέα

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μ ία "περίοδος χάριτος".
Ωστόσο, πλέον - και παρά το γεγονός ότι ακόμα είμαστε εξαιρετικά

κοντά στις εκλογές - φαίνεται ότι πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της
ευνοϊκής για την κυβέρνηση εποχής, καθώς συμπληρώθηκαν ήδη και οι
γνωστές "πρώτες 100 μέρες" διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Από
όλους τους σταθερούς δείκτες που παρουσιάσαμε (ικανοποίηση από την
κυβέρνηση, δημοτικότητα Κ. Μητσοτάκη, καταλληλότερος

πρωθυπουργός, πρόθεση ψήφου) προκύπτει μ ία σχετική επιδείνωση για
το κυβερνών κόμμα, αλλά και για τον πρωθυπουργό προσωπικά, η οποία
κρίνεται ως σημαντική, με δεδομένη την εγγύτητα προς τις βουλευτικές
εκλογές.
 

 
Κατά την περίοδο που αναλύουμε η κυβέρνηση κρίθηκε από τους πολίτες

αφ' ενός με βάση το ρυθμό υλοποίησης των προεκλογικών της
εξαγγελιών, αφ' ετέρου με βάση το χειρισμό της επί θεμάτων που
ανέκυψαν, πολλά εκ των οποίων - με κυρίαρχες τις σχέσεις με την
Τουρκία - ήταν και ιδιαίτερα σημαντικά. Μέχρι στιγμής, στη δημόσια

συζήτηση κυριάρχησε η agenda της ασφάλειας, ωστόσο μετά την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ενόψει και του γεγονότος ότι 
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Συμπεράσματα - Τάσεις

https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-tasis-1-oktovrios-2019/


Στροφή στα Δεξιά

θα ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου προϋπολογισμού, του πρώτου της
νέας κυβέρνησης, είναι μάλλον λογικό ότι θα έρθουν πιο δυναμ ικά στο
προσκήνιο και τα θέματα της οικονομ ίας, της εργασίας, της οργάνωσης

και λειτουργίας του κράτους κ.ο.κ., τα οποία συγκροτούν την κοινωνική
agenda, ένα πεδίο που δεν είναι συνήθως ευνοϊκό για τα κόμματα της
Δεξιάς.
 

 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ένα ακόμη, διόλου ενθαρρυντικό, δεδομένο.
Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας δεν προέρχεται από μ ία αμφισβήτησή
της από τα αριστερά της. Δεν είναι αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης που
ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο από τα κόμματα του Κέντρου και της

Αριστεράς, αλλά περισσότερο μ ία αυτοϋπονόμευση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος επιλέγοντας στρατηγικά να αναδείξει τα θέματα

"νόμου και τάξης", να επενδύσει στο φόβο και να εστιάσει σε ζητήματα
- υπαρκτά ή κατασκευασμένα, τουλάχιστον σε ένα βαθμό - όπως η
"ανομ ία", οι καταλήψεις, το υποτιθέμενο "άβατο" των Εξαρχείων, οι
πρόσφυγες κ.ο.κ. ενισχύει τις ακραίες δεξιές, εθνικιστικές,
μ ισαλλόδοξες φωνές μέσα στο κόμμα του και, το χειρότερο, μέσα στην
ελληνική κοινωνία. Οι εκλογικές απώλειες που έχει κατευθύνονται
περισσότερο είτε προς τα "γνήσια" κόμματα της Ακροδεξιάς (Ελληνική
Λύση, Χρυσή Αυγή), κυρίως από απογοητευμένους ψηφοφόρους που είχε
κερδίσει λόγω της προεκλογικής στρατηγικής της έντασης πάνω στο
ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, είτε προς την αδιευκρίνιστη ψήφο.
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Αντιπολίτευση σε αναζήτηση βηματισμού
 
Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων της

περιόδου που εξετάζουμε, επιβεβαιώνουν την παγίωσή του ως ο
αριστερός πόλος του αναδυόμενου διπολισμού, χωρίς να έχει σοβαρή
απειλή είτε από τα δεξιά του είτε, κυρίως, από τα αριστερά του. Αυτό
φαίνεται στο γεγονός ότι σε όλους τους σταθερούς δείκτες, ο ΣΥΡΙΖΑ
διατηρεί σταθερά ή και βελτιώνει ελαφρώς τις επιδόσεις του.

Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπώνεται τις απώλειες
της Νέας Δημοκρατίας. Ως ένα βαθμό αυτό είναι απολύτως λογικό,
καθώς είναι πολύ δύσκολο να έχουμε απευθείας μετατοπίσεις
ψηφοφόρων μεταξύ των δύο "μονομάχων" των τελευταίων εκλογών σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτές. Με την έννοια αυτή,
το γεγονός ότι οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ
είναι προς την αδιευκρίνιστη ψήφο είναι ενδεικτικό του ότι πλέον

εγκαινιάζουμε μ ία νέα πολιτική περίοδο, με νέα διακυβεύματα - καθώς τα
διλήμματα των εκλογών πλέον ξεθωριάζουν σταδιακά - και επομένως το
εκλογικό σώμα σιγά σιγά θα αναστοιχηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα το κρίσιμο ζήτημα
για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το πώς θα καταφέρει - παράλληλα με την
εσωτερική του συζήτηση για την ανασυγκρότηση και διεύρυνση των

οργανώσεών του - να βρει το βηματισμό του ως αντιπολίτευση,
στρέφοντας τη φορά της δημόσιας συζήτησης προς τα αριστερά σε
όλα τα μεγάλα ανοιχτά θέματα. Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια
αυτή δεν αφορά δε μόνο τη δική του εκλογική ενίσχυση, αλλά
πρωτίστως την αποτροπή της περαιτέρω στροφής της πολιτικής ζωής
της χώρας προς την Ακροδεξιά.
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Ηγέτες και κόμματα

Αριστερά-Δεξιά

 
Όπως ήδη επισημάνθηκε, συγκρίνοντας τους δείκτες με τους οποίους
μετράμε τις επιδόσεις των κομμάτων (ικανοποίηση από κυβέρνηση/
αντιπολίτευση και πρόθεση ψήφου) με εκείνους με τους οποίους μετράμε
τις επιδόσεις των ηγετών (δημοτικότητα, καταλληλότερος
πρωθυπουργός), βλέπουμε ότι σιγά-σιγά, ενδεχομένως και λόγω του ότι
δεν βρισκόμαστε στο πλαίσιο της προηγούμενης προεκλογικής περιόδου,

μειώνεται η απόσταση μεταξύ της προσωπικής ακτινοβολίας των δύο
ηγετών και των κομμάτων τους.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα, το γεγονός ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν φαίνεται να υπερέχει πλέον σε δημοφιλία του κόμματός

του, σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα διαθέτει στο μέλλον το προσωπικό
πολιτικό κεφάλαιο που θα του επέτρεπε να απορροφήσει ο ίδιος τυχόν
κραδασμούς στο κόμμα και στην κυβέρνησή του.
 

 
Ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής επιτυχίας και, εν συνεχεία, της
εκλογικής αντοχής του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός

κατόρθωσε να τοποθετηθεί επιτυχώς κατά την τελευταία δεκαετία στις
κοινωνικές διαιρετικές τομές που συγκροτούν τελικά τη διάκριση
Αριστεράς-Δεξιάς, νοηματοδοτώντας τη ποικιλοτρόπως, ανάλογα και με
την εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Έτσι, η διαίρεση "μνημόνιο-αντιμνημόνιο"
που έφερε κατ' αρχήν τον ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο 
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μετασχηματίστηκε και ενέταξε κατά καιρούς είτε "κλασικές" διαιρέσεις,
όπως κατ' εξοχήν η ταξική ή η ηλικιακή διάσταση, είτε νέα ή ανανεωμένα
ζητήματα, όπως η διάκριση "παλιού-νέου", "προόδου-συντήρησης", κ.ο.κ.
Και για τη νέα αυτή πολιτική περίοδο το στοίχημα είναι ποια πολιτική
δύναμη θα κατορθώσει να θέσει τις διαχωριστικές γραμμές και να
τοποθετηθεί επιτυχώς επί αυτών.
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