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• Οι Εκλογικές Τάσεις δημοσιεύονται 
ηλεκτρονικά από το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς σε περιοδική βάση. 

• Στηρίζονται στη διαχρονική καταγραφή, 
σύγκριση και ανάλυση των ευρημάτων των 
πολιτικών ερευνών («δημοσκοπήσεων») 
πανελλαδικής κλίμακας, αλλά και περιφερεια-

κής ή τοπικής εμβέλειας, 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 αποτελέ-

σματος των επόμενων κάθε φορά εκλογών. 
• Η ευθύνη του περιεχομένου της 

ανάλυσης βαρύνει αποκλειστικά τους συγ-

γραφείς. 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
http://www.poulantzas.gr/
http://www.poulantzas.gr/
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Η χρονική περίοδος 
 

 

ανά χείρας δέκατη (10η) έκδοση των Εκλογικών Τάσεων κυκλοφορεί σε έναν τελείως 
διαφορετικό κόσμο. Από τον Νοέμβριο του 2021, οπότε και δημοσιεύτηκαν οι Εκλογικές 

Τάσεις #9, τη θέση της πανδημίας -η οποία ωστόσο εξακολουθεί να είναι απειλητικά παρούσα- 

ως κυρίαρχης κρίσης έχει πλέον καταλάβει η εκτός ελέγχου κρίση τιμών στην ενέργεια και σε 
μια σειρά βασικά αγαθά, των τροφίμων μη εξαιρουμένων, και κυρίως ο πόλεμος που διεξάγεται 
κυριολεκτικά στην «αυλή» μας, δημιουργώντας αγανάκτηση και ανασφάλεια στους πολίτες όλης 
της Ευρώπης, αλλά και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια γεωπολιτική ιστορία. Αλλά 
και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η ολοκλήρωση της ανάδειξης νέου αρχηγού στο Κίνημα 
Αλλαγής, αλλά και τα επικείμενα συνέδρια κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων (του ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ τον Απρίλιο και της ΝΔ τον Μάιο), αλλά και του ΚΙΝΑΛ (τέλος Μαΐου) συμβάλλουν στην 
αποκρυστάλλωση των ρευστών κατά την προηγούμενη περίοδο δεδομένων.  
Παράλληλα, εκτός της ακρίβειας, της πανδημίας και, εσχάτως, του πολέμου, κατά την περίοδο 
που μεσολάβησε υπήρξαν και άλλα επιμέρους γεγονότα που άφησαν όμως ισχυρό αντίκτυπο στην 
κοινή γνώμη, με κορυφαία ενδεχομένως τα αποτελέσματα της πρόσφατης κακοκαιρίας 
«Ελπίδα», που επιβεβαίωσε τις τεράστιες ανεπάρκειες του λεγόμενου «επιτελικού κράτους» , οι 
οποίες είχαν αναδειχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν (κακοκαιρία «Μήδεια» το 2021, πυρκαγιές 
του Αυγούστου του 2021, πλημμύρες του περασμένου φθινοπώρου). Ενώ και σε άλλους τομείς τα 
μέτωπα τριβής ή και σύγκρουσης της κυβέρνησης είτε με το σύνολο της κοινωνίας είτε με 
επιμέρους κοινωνικές ομάδες (π.χ. μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αγρότες, νεολαία) παραμένουν 
πολλά και ανοιχτά. 
 

Ταυτόχρονα, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, υπάρχουν επίσης σημαντικές εξελίξεις που 
μεσολάβησαν την περίοδο που μας απασχολεί. Ξεχωρίζοντας τις πιο σημαντικές: 

Η 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-taseis-9-noemvrios-2021/
https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-taseis-9-noemvrios-2021/
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Ασφαλώς, η κυριότερη διεθνής εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και ο εν εξελίξει πόλεμος που συμπληρώνει πλέον την τέταρτη εβδομάδα του, 
σκορπίζοντας θάνατο με θύματα και αμάχους και προκαλώντας ένα νέο μεγάλο κύμα προσφύγων 
προς την Ευρώπη. Ο πόλεμος αυτός εγκαινιάζει πέραν πάσης αμφιβολίας μια νέα περίοδο στις 
διεθνείς σχέσεις και στις γεωπολιτικές τάσεις, η ακριβής εικόνα για τις οποίες μένει να 
διαμορφωθεί, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα μεσολαβήσουν και τη στάση που θα κρατήσουν οι 
μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, αλλά και Κίνα). Τα αποτελέσματα δε αυτής της νέας περιόδου 
φαίνονται ήδη και θα διαφανούν πολύ εντονότερα και στην Ευρώπη και στο οικοδόμημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την μεταστροφή της γερμανικής πολιτικής, το ρόλο της Γαλλίας και την 
αλλαγή των όρων της μέχρι πρότινος συζήτησης περί «στρατηγικής αυτονομίας» της Ευρώπης, 
περί των προοπτικών του ΝΑΤΟ κ.λπ. 
Παράλληλα, επιμέρους διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις διατηρούν το ενδιαφέρον τους. Πρώτον, 
ο σχηματισμός της κυβέρνησης «φανάρι» (SPD-Πράσινοι-FDP) στη Γερμανία -που ήδη έχει 
αρχίσει να δίνει δείγματα γραφής, όχι μόνο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αλλά 
και στα ζητήματα της οικονομίας, ενόψει και της μεγάλης συζήτησης για τις προοπτικές του 
ευρωπαϊκού συμφώνου σταθερότητας. 
Δεύτερον, οι γαλλικές εκλογές από τις οποίες πλέον μας χωρίζουν ελάχιστες μέρες (ο πρώτος 
γύρος θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου 2022) έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς -αν και 
τα δημοσκοπικά δεδομένα δίνουν σταθερά το προβάδισμα στον Emmanuel Macron- διεξάγεται 
ένας σημαντικός αγώνας για τη δεύτερη θέση, με τέσσερις διεκδικητές: τρεις από το χώρο της 
(ακρο)δεξιάς (την Marine Le Pen, που ηγείται της κούρσας για τη δεύτερη θέση, τον Éric Zemmour 
και την Valérie Pécresse του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων), αλλά και τον Jean-Luc Mélenchon 

από την αριστερά (La France Insoumise), ο οποίος δείχνει ενθαρρυντικές ανοδικές τάσεις το 
τελευταίο διάστημα. 
Τρίτον, οι πρόωρες εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου στην Πορτογαλία, που ανέδειξαν χωρίς 
αμφιβολία νικητή τον πρωθυπουργό Antonio Costa και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τόσο έναντι της 
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δεξιάς (και παρά τις δημοσκοπικές προβλέψεις) όσο και έναντι των κομμάτων της Αριστεράς 

(Bloco, Κομμουνιστικό Κόμμα) και μέχρι πρότινος συνεργαζόμενων μαζί του. 
Τέταρτον, οι μήνες που ακολουθούν από τώρα μέχρι και τον Νοέμβριο επικαθορίζονται σε ό,τι 
αφορά στις ΗΠΑ από τις ενδιάμεσες εκλογές (midterm elections) για τη Βουλή και τη Γερουσία, 
αλλά και σειρά άλλων αξιωμάτων – την πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τη νίκη του προέδρου 
Biden έναντι του Donald Trump – με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την εσωτερική πολιτική όσο 
και για τη διεθνή παρουσία των ΗΠΑ σε μια πολλαπλά δύσκολη περίοδο. 
 

 

Κυριότερα γεγονότα της περιόδου 

 

άσει όσων προαναφέρθηκαν, η τρέχουσα έκδοση των Εκλογικών Τάσεων καλύπτει την 
περίοδο από τα μέσα Νοεμβρίου του 2021 ως το τέλος Μαρτίου του 2022, μία περίοδο 

δηλαδή λίγο μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών . Σε μεγάλο βαθμό, η επιλογή να καθυστερήσει η 
δημοσίευση της έκδοσης αυτής, συγκριτικά με το διάστημα που συνήθως μεσολαβεί μεταξύ δύο 
εκδόσεων των Εκλογικών Τάσεων, ήταν συνειδητή, αφού στόχος μας ήταν να ξεκαθαρίσει το 
κοινωνικό κλίμα και το πολιτικό τοπίο, τόσο από τις αναταράξεις των διαρκών κρίσεων, όσο και 
από τις επιπτώσεις που πιθανόν να είχε η εκλογή νέας ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής. Ωστόσο, παρά 
την αναμονή, η συγκυρία δεν φαίνεται να κατασταλάζει και να αποκλιμακώνεται, είμαστε 
επομένως υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην τρέχουσα έκδοση, έστω και «εν θερμώ».  
Τα κυριότερα γεγονότα της περιόδου, όπως προκύπτουν από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών 
εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, παρουσιάζονται στο χρονολόγιο που ακολουθεί. 
Υπενθυμίζουμε ότι η επίδραση των γεγονότων της επικαιρότητας δεν θα πρέπει να αναζητείται 
με τρόπο γραμμικό, καθώς αυτή μπορεί να εμφανίζεται σε δεύτερο χρόνο.  

Β 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
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Οι τάσεις στην Ευρώπη & τον κόσμο 
 

 

δη, απαριθμώντας τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου που μελετάμε, 
συμπεριλάβαμε και κάποιες από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, αφού και αυτές 

επηρεάζουν κατά περίπτωση και τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα και, κυρίως, τις αντιλήψεις, τα 
συναισθήματα και κατ’ επέκταση την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, ενώ σε 
έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο είναι αδύνατη μια κάθετη διαίρεση εσωτερικής και 
διεθνούς πολιτικής. Σε αυτό το κεφάλαιο, συνεχίζοντας την προσπάθεια των προηγούμενων 
Εκλογικών Τάσεων, θα παρουσιάσουμε ορισμένα εκλογικά και δημοσκοπικά δεδομένα, ώστε οι 
αναγνώστες και οι αναγνώστριες να έχουν μια σφαιρικότερη εικόνα για το πώς οι διεθνείς κρίσεις 
της εποχής μας (πανδημία, ενέργεια, πληθωρισμός, πόλεμος) αποτυπώνονται στην εκλογική 

Ή 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
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συμπεριφορά των πολιτών και άλλων χωρών, ώστε να είναι σε θέση να διαβάζουν και να 
κατανοούν καλύτερα τις εξελίξεις και στο ελληνικό πολιτικό  τοπίο. 

Ο πρώτος δείκτης που παρακολουθούμε διαχρονικά αφορά στην αποδοχή των διεθνών 
ηγετών.  Όπως έχουμε επισημάνει και στην προηγούμενη μελέτη μας, φαίνεται και από τα διεθνή 

δεδομένα ότι η αποδοχή κάθε ηγέτη είναι ένας δείκτης μικρής αναλυτικής αξίας, αφού η 
αξιολόγηση κάθε ηγέτη υπακούει σε μια πλειάδα κριτηρίων και ενέχει πολλές αντιφάσεις: για 
παράδειγμα, ένας από τους ηγέτες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής είναι ο Narendra Modi, 

πρωθυπουργός της Ινδίας, μιας χώρας που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και εκρηκτικές 
κοινωνικές ανισότητες, ενώ αντίστροφα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, όχι μόνο καταγράφει 
χαμηλά ποσοστά αποδοχής, αλλά αυτά βαίνουν και μειούμενα -κάτι που σχετίζεται και με τη 
συζήτηση που υπάρχει στις ΗΠΑ για τη διάσταση ανάμεσα στη θετική κίνηση των δεικτών που 
αφορούν την οικονομία και την εργασία και την αρνητική αξιολόγηση και προσδοκίες των 
πολιτών. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να καταγραφεί η ελεύθερη πτώση της δημοτικότητας του 
Boris Johnson, η σχετική βελτίωση των (πάντως χαμηλών) ποσοστών αποδοχής του Emmanuel 

Macron, που εξηγούνται ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών  και του ρόλου που παίζει  
στη διεθνή κρίση και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και η μεγάλη διαφορά που 
καταγράφεται μεταξύ της υψηλής δημοτικότητας της πρώην Γερμανίδας καγκελαρίου, Angela 

Merkel, και του διαδόχου της, Olaf Scholz -ενδεικτική του ότι ο τελευταίος δεν απολαμβάνει καμία 
περίοδο χάριτος. 

Έτσι, σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση της πανδημίας, που τόνωσε τη δημοτικότητα όλων 
ανεξαιρέτως των ηγετών διεθνώς, ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν φαίνεται (προς το 
παρόν τουλάχιστον) να επιδρά με τον ίδιο τρόπο. Αφ’ ενός, γιατί τα αποτελέσματα του πολέμου 
δεν γίνονται για τις κοινωνίες διεθνώς, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη, αντιληπτά ως το ίδιο άμεσα 
και απειλητικά, όσο η πανδημία. Και αφ’ ετέρου, γιατί -σε αντίθεση με την πανδημία- η διαχείριση 
της διεθνούς αυτής κρίσης και των αποτελεσμάτων της (λ.χ. στο πεδίο της έλλειψης αγαθών ή 
της ακρίβειας στην ενέργεια) γίνεται αντιληπτή ως περισσότερο πολιτική και επομένως 
αποδίδεται περισσότερο από τους πολίτες σε ευθύνες των εθνικών τους κυβερνήσεων.  

https://poulantzas.gr/yliko/eklogikes-taseis-9-noemvrios-2021/
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Διάγραμμα 1 : Πώς μεταβλήθηκε η καθαρή αποδοχή (θετικές γνώμες μείον αρνητικές γνώμες) μερικών από 
τους σημαντικότερους ηγέτες διεθνώς (Νοέμβριος 2021 vs Μάρτιος 2022) 

 

* Πηγή : Επεξεργασία δεδομένων από Morning Consult (https://morningconsult.com/form/global-leader-

approval/) 

 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην ικανοποίηση των πολιτών από τη διαχείριση της πανδημίας 

από τις εθνικές τους κυβερνήσεις, όπως επισημάναμε και στην προηγούμενη έκδοση των 
Εκλογικών Τάσεων, αυτή διαφοροποιείται ασφαλώς από χώρα σε χώρα, ωστόσο η κοινή τάση 
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(με την εξαίρεση της Ιταλίας) είναι η σύγκλιση προς ένα μέσο επίπεδο επιδοκιμασίας σε όλες 
τις χώρες που μελετάμε κατά την τρέχουσα περίοδο . 

 

Διάγραμμα 2 : Πώς αξιολογούν οι πολίτες τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνησή τους; (Μέση 
επιδοκιμασία με βάση τις επιμέρους μετρήσεις του διαστήματος Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2022)* 

 

 

* Πηγή : Επεξεργασία δεδομένων από YouGov (https://yougov.co.uk/topics/international/articles-

reports/2020/03/17/perception-government-handling-covid-19) 
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Διάγραμμα 3 : Διαχρονική εξέλιξη της επιδοκιμασίας των κυβερνητικών χειρισμών (Μάρτιος 2020-Μάρτιος 
2022)* 

 

* Πηγή : Επεξεργασία δεδομένων από YouGov (https://yougov.co.uk/topics/international/articles-

reports/2020/03/17/perception-government-handling-covid-19) 
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Τέλος, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, που μας έχουν απασχολήσει και σε προηγούμενες 
εκδόσεις των Εκλογικών Τάσεων και βρίσκονται πλέον κυριολεκτικά στην τελική ευθεία, δεν 
αποτελεί έκπληξη η διαφαινόμενη επικράτηση του -ενισχυμένου, όπως είπαμε, ενόψει και του 
ρόλου του στον πόλεμο στην Ουκρανία- Emmanuel Macron. Αυτή αποτελεί περίπου μονόδρομο, 
ενόψει αφ’ ενός της πολυδιάσπασης της γαλλικής Αριστεράς, αλλά και του διαρκώς παρόντος 
κινδύνου ενός/μίας προέδρου της Ακροδεξιάς. Αξίζει να σημειωθούν δύο στοιχεία: Πρώτον, η 
δυναμική είσοδος μιας νέας υποψηφιότητας στο χώρο της Ακροδεξιάς, του Éric Zemmour, που σε 
συνδυασμό με την (υπερ)συντηρητική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων (Valérie Pécresse), 

δείχνει έναν ανησυχητικό πλουραλισμό και δυναμική στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Και αφ’ 
ετέρου η δημοσκοπική ανάκαμψη του υποψήφιου της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (La France 

Insoumise), Jean-Luc Mélenchon, που αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει κατακτήσει την τρίτη θέση 
στις δημοσκοπήσεις, αν και σε σχετική απόσταση από την σταθερά δεύτερη Marine Le Pen. Αν και 
ο JLM έχει χάσει μέρος της παλιότερης δυναμικής του, παρ’ όλα αυτά είναι σαφές ότι αποτελεί 
έναν εκ των ουκ άνευ πόλο για την ανασυγκρότησης της γαλλικής Αριστεράς. 

Διάγραμμα 4 : Διαχρονική εξέλιξη των δημοσκοπήσεων (poll of polls) για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές το 
τελευταίο εξάμηνο* 

 

* Πηγή : Εικόνα από το poll of polls του politico.eu (https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/france/)  

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/france/
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Στάσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι σε 
επιμέρους μεγάλα θέματα & προβλήματα 

 

πό την τρέχουσα έκδοση των Εκλογικών Τάσεων και μετά, αντί της εστίασης 
αποκλειστικά στο ζήτημα της πανδημίας, θα παρουσιάζουμε στοιχεία από τις έρευνες της 

περιόδου για τις απόψεις των πολιτών και για άλλα μεγάλα ζητήματα που παίζουν κατά τη γνώμη 
μας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής τους άποψης και, κατ’ επέκταση, της 
εκλογικής συμπεριφοράς τους, που παρουσιάζουμε ως συνήθως. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι 
υιοθετούμε ελαφρά τη καρδία τις απόψεις περί (υγειονομικού) «τέλους της πανδημίας» -

υπάρχουν άλλοι καταλληλότεροι να αποφανθούν περί αυτού. Θέλουμε ωστόσο με την προσθήκη 
και άλλων θεματικών να υπογραμμίσουμε την πολλαπλότητα των κρίσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη και διαμορφώνουν, άλλοτε συγκλίνοντας και άλλοτε με αντιφατικό τρόπο, την συνείδηση, 
τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. 

Παράλληλα, εκτός από τις απόψεις και στάσεις των πολιτών στα επιμέρους μεγάλα θέματα, 
θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τα συνολικά συναισθήματα των πολιτών 
όπως καταγράφηκαν στις έρευνες της περιόδου αυτής. Συνολικά τα αρνητικά συναισθήματα 
(απογοήτευση, θυμός, απελπισία, φόβος κ.λπ.) υπερτερούν συντριπτικά (στο 77% των πολιτών 
κατά μέσο όρο), έναντι των θετικών συναισθημάτων (ελπίδα, αισιοδοξία, ικανοποίηση). Μάλιστα, 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατη έρευνα (Prorata – Μάρτιος 2022) 
καταγράφηκε προβάδισμα για πρώτη φορά του θυμού -που είναι ένα συναίσθημα που 
κινητοποιεί και ευνοεί την πολιτική ανατροπή- έναντι του φόβου που, κατά τεκμήριο, ευνοεί τη 
διατήρηση του status quo. 

. 

 

Α 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/
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Κρίση τιμών – Ακρίβεια 

 

 ακρίβεια έχει επιδεινωθεί ραγδαία τους 
τελευταίους δύο μήνες και έχει αναδειχθεί, σε 

συνδυασμό με την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, 
στο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Το πεδίο αυτό 
αποτελεί το αδύναμο σημείο της κυβερνητικής πολιτικής , 

αφού η διαχείριση της ακρίβειας από την κυβέρνηση 
αξιολογείται αρνητικά από τους πολίτες σε πολύ υψηλό 
ποσοστό. Οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντίθετα, για τη μείωση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και τη 
μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής, τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, που σε αρκετές 

έρευνες ανέρχεται και σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο -έως 
και διπλάσιο- από την καταγεγραμμένη πρόθεση ψήφου 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ακρίβεια λοιπόν, που απασχολεί 
καθημερινά τα νοικοκυριά στη χώρα μας, θα κρίνει σε 
σημαντικό βαθμό και τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ τα πολιτικά 
κόμματα θα κριθούν και από την ικανότητά τους να 
καταθέσουν προτάσεις για την άμεση βελτίωση της ζωής 
των πολιτών μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες. 

 

 

 

 

Η 
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Πανδημία 

 

ν και η πανδημία απέχει πολύ από το να βρίσκεται στο 
«τελευταίο μίλι» της, όπως  ισχυρίστηκε προ καιρού ο 

πρωθυπουργός, οι αναφορές των πολιτών σε αυτή, όταν 
καλούνται να ιεραρχήσουν το σημαντικότερο πρόβλημα 
της χώρας αποκλιμακώνονται σταδιακά και από τον 
Φεβρουάριο και μετά αυτή βρίσκεται στη δεύτερη θέση των 
σημαντικότερων προβλημάτων της χώρας. Ωστόσο, η 
καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων 

που καταγράφεται τις 
τελευταίες ημέρες, ενδέχεται να πυροδοτήσει μια νέα αύξηση 
στις προσεχείς δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά τα 
δύο χρόνια πανδημίας, η αξιολόγηση της κυβερνητικής 
πολιτικής στο πεδίο αυτό είναι αρνητική, κάτι που -σε 
συνδυασμό και με την αρνητική κριτική στα θέματα της 
ακρίβειας και της οικονομίας- οδηγεί στην πολύ κακή συνολική 
αξιολόγηση της κυβέρνησης που καταγράφηκε πρόσφατα. 
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Πόλεμος στην Ουκρανία 

 

ι τελευταίες εβδομάδες, με την εισβολή της Ρωσίας και 
τον πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, περιέπλεξαν 

ακόμη περισσότερο την κοινωνική και πολιτική κατάσταση. 
Ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης, η περαιτέρω έκρηξη 
των τιμών, ιδιαίτερα στην ενέργεια, και οι γεωπολιτικές 

ανακατατάξεις δημιουργούν έντονη ανησυχία και 
ρευστοποιούν ακόμη περισσότερο το πολιτικό περιβάλλον , 

καθώς δεν είναι εύκολα προβλέψιμη η έκφραση και η 
έκβαση συναισθημάτων όπως ο φόβος και η ανασφάλεια. 

Παρ’ όλα αυτά, το κυρίαρχο, σαφώς πλειοψηφικό και πολιτικά ξεκάθαρο στοιχείο είναι το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία των πολιτών αντιτίθεται στην απόφαση της κυβέρνησης να στείλει πολεμικό 
υλικό στην Ουκρανία και εκφράζει φόβο για τις επιπτώσεις της επιλογής αυτής, μεταξύ δε αυτών 
και ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Με το δεδομένο αυτό, αν και έχουμε 
κατ’ επανάληψη τονίσει -με αφορμή και την πανδημία- ότι είναι ιστορικά και πολιτικά 

αποδεδειγμένο ότι οι κρίσεις ενισχύουν την οποιαδήποτε 
κυβερνητική πλειοψηφία για κάποιο χρονικό διάστημα και 
συσπειρώνουν τους πολίτες γύρω από την εκάστοτε ηγεσία, ο 
φόβος πιθανής εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στην 
Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα. Οι πολίτες διακρίνουν τις 
εξωγενείς και κατά τούτο αναπόφευκτες κρίσεις που συναντά 
κατά τη διάρκεια της θητείας της μια κυβέρνηση από τις δικές 
της επιλογές που ενδέχεται να εμπλέξουν τη χώρα σε περιπέτειες.  

Ο 


