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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ι πρόσφατες γαλλικές εκλογές δεν
είναι οι πρώτες που απασχολούν το
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, καθώς
προσπαθούμε σταθερά να παρακολου-
θούμε τις εκλογικές τάσεις σε ευρω-
παϊκό τουλάχιστον, αλλά και σε διεθ-
νές επίπεδο, και κυρίως τις εκλογικές
εκείνες αναμετρήσεις που λόγω της
χώρας στην οποία διεξάγονται ή άλ-
λων ιδιαιτεροτήτων συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διεθνή
και την ελληνική κοινή γνώμη.

Έτσι, η μετάφραση και δημοσίευση στα
ελληνικά της ανάλυσης της ερευνη-
τικής συλλογικότητας Quantité Criti-
que για τον πρώτο γύρο των πρόσφα-
των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία
έρχεται να προστεθεί σε άλλες ανάλο-
γες πρωτοβουλίες για τις γερμανικές
ομοσπονδιακές εκλογές του 2021, τις
προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2016
και το 2020, τις αυτοδιοικητικές εκ-
λογές στη Γαλλία το 2020, αλλά και
τις βουλευτικές εκλογές του 2021
στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις εκ-
λογές για την ανάδειξη της τουρκο-
κυπριακής ηγεσίας του 2020. Συμπλη-
ρώνει,  επίσης,  τις παρατηρήσεις  που  

ανά τακτά διαστήματα καταγράφονται
στην περιοδική έκδοση των Εκλογικών
Τάσεων.

Η περίπτωση της Γαλλίας παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω
της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η
χώρα αυτή στο ευρωπαϊκό και διεθνές
οικοδόμημα, αλλά κυρίως γιατί το γαλ-
λικό πολιτικό σύστημα διέρχεται εδώ
και αρκετά χρόνια πλέον -και σίγουρα
με ορόσημο το 2017- μια περίοδο
σημαντικού μετασχηματισμού, με την
κατάρρευση των παραδοσιακών κυ-
βερνητικών κομμάτων και τη διαδι-
κασία αποστοίχισης και επαναστοί-
χισης των ψηφοφόρων γύρω από νέα
κομματικά εγχειρήματα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία
"εκλογικά συμπλέγματα", όπως περι-
γράφονται στην ανάλυση που δημοσι-
εύουμε, τα οποία κυριάρχησαν στις
προεδρικές εκλογές και ανασυντάσ-
σονται ενόψει των επικείμενων βου-
λευτικών εκλογών, συγκροτήθηκαν
γύρω από νέα κομματικά μορφώματα:
Αυτό του προέδρου Emmanuel Macron
("En Marche"), της "Ανυπότακτης Γαλ-
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λίας" (La France Insoumise) του Jean-
Luc Mélenchon, αλλά και του "Εθνικού
Συναγερμού" (Rassemblement Natio-
nal) της Marine Le Pen, μετά τη συστη-
ματική προσπάθεια αναμόρφωσης της
ταυτότητάς του.

Οι ερμηνείες που προτείνονται για τον
εν εξελίξει μετασχηματισμό του γαλ-
λικού κομματικού συστήματος διαφέ-
ρουν, όπως επίσης και η έμφαση που
δίνεται στα επιμέρους φαινόμενα που
καταγράφονται. Ωστόσο, είναι δεδομέ-
νο ότι η κατάρρευση των παραδοσια-
κών κομματικών ταυτίσεων και η α-
νάδυση και διαφαινόμενη καθιέρωση
νέων κομματικών σχηματισμών, η ά-
νοδος και κανονικοποίηση της ακρο-
δεξιάς, ιδίως μεταξύ των εργατικών
και λαϊκών στρωμάτων,, η ανάδυση
νέων διαιρετικών τομών στη βάση
λόγου χάρη του οικολογικού ζητήμα-
τος και η διασύνδεσή τους με πιο
παραδοσιακά θέματα και διαιρέσεις, 
 αλλά και η ταξική και ηλικιακή πόλω-
ση του εκλογικού σώματος, είναι φαι-
νόμενα που δεν εντοπίζονται μόνο στη
Γαλλία, αξίζει επομένως να μελετη-
θούν.

Η ανάλυση που δημοσιεύουμε εδώ,
γραμμένη λίγες μόλις μέρες μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των
γαλλικών εκλογών, αξιοποιεί δεδομέ-
να από δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις
και από τα exit polls, αλλά και πρωτό-
τυπα δεδομένα προερχόμενα από
έρευνες επί του πεδίου που εστιάζουν
σε ειδικές κατηγορίες εκλογέων (π.χ.
το κίνημα των "Κίτρινων Γιλέκων"), σε
συνδυασμό με την υπάρχουσα  βιβλιο-

γραφία. Παρουσιάζει δε μια πρώτη, αλ-
λά αναλυτική και ενδιαφέρουσα εικό-
να των χαρακτηριστικών των τριών ε-
κλογικών συμπλεγμάτων που διαμορ-
φώθηκαν, ή ορθότερα παγιοποιήθη-
καν, στην πρόσφατη αναμέτρηση.

Κατά τούτο δε, η εν λόγω ανάλυση δεν
είναι μόνο θεωρητικά και επιστημονι-
κά ενδιαφέρουσα, αλλά είναι και πολι-
τικά χρήσιμη. Η κατανόηση των
κοινωνικών διαιρέσεων στις οποίες ε-
δράζεται και των κοινωνικών μετα-
σχηματισμών τους οποίους απηχεί η
εκλογική συμπεριφορά αποτελεί προ-
ϋπόθεση, για να διαβάσει κανείς, λό-
γου χάρη, τις διεργασίες ανασύνθεσης
και ενδεχομένως ενοποίησης του χώ-
ρου της γαλλικής Αριστεράς ή για να
διαβλέψει τις πολιτικές που θα ασκή-
σει κατά τη δεύτερη θητεία του ο Em-
manuel Macron. 

Τέλος, όπως συμβαίνει και στις εντός
Ελλάδας συνεργασίες μας, αποτελεί
ιδιαίτερη χαρά, αλλά και συνειδητή ε-
πιλογή η φιλοξενία της δουλειάς μιας
ομάδας νεότερων σχετικά ερευνητών
και ερευνητριών, με τους/τις οποίες
εξάλλου μοιραζόμαστε την κριτική μα-
τιά στα αντικείμενα των κοινωνικών
επιστημών, αλλά και την αγωνία της
στέρεης θεωρητικής και εμπειρικής
τεκμηρίωσής της.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2022: Η τριμερής
διαίρεση βαθαίνει

πως και το 2017, στον δεύτερο γύρο
των προεδρικών εκλογών θα αναμε-
τρηθούν[1] ο Emmanuel Macron, που
έλαβε στον πρώτο γύρο 27,84%, και η
Marine Le Pen, που  έλαβε 23,15%. Η
ριζοσπαστική Αριστερά ήρθε στην τρί-
τη θέση και βρέθηκε πολύ κοντά στην
είσοδο στον δεύτερο γύρο με ποσοστό
21,95%. Από τους υπόλοιπους εννιά
υποψηφίους, μόνο ο Éric Zemmour ξε-
πέρασε το όριο του 5%. Με τις εκλογές
αυτές, συνεχίζεται η διαδικασία ανα-
σύνθεσης του εκλογικού πεδίου, που
ξεκίνησε το 2017, προς μία τριχοτό-
μησή του μεταξύ της άκρας Δεξιάς,
της φιλελεύθερης Δεξιάς και της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς.

Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές του
2017 είχαν, στην πραγματικότητα, ε-
ξαφανίσει τα παραδοσιακά κυβερνη-
τικά κόμματα (LR/PS)[2] από τον δεύ-

[1] [ΣτΜ] Η ανάλυση γράφτηκε μετά την ολο-
κλήρωση του πρώτου και πριν την πραγμα-
τοποίηση του δεύτερου γύρου των γαλλικών
εκλογών.
[2] [ΣτΜ] Βλ. στο τέλος του κειμένου παρά-
ρτημα με την γαλλική και ελληνική ονομασία
και τις συντομογραφίες των κομμάτων που
μετείχαν με υποψήφιο στις γαλλικές προεδρι-
κές εκλογές του 2022.

τερο γύρο και είχαν εγκαινιάσει μια
διαδικασία πολιτικής μετατόπισης. Την
εποχή εκείνη (2017), ο χαρακτήρας
της τότε πολιτικής συγκυρίας ως το-
μής είχε επικρατήσει στις ερμηνείες
που είχαν διατυπωθεί για τα αποτελέ-
σματα[3]. Ωστόσο, η εκλογική βάση
του E. Macron και των δύο κύριων
αντιπάλων του είχε σε μεγάλο βαθμό
οικοδομηθεί γύρω από ιδεολογικά
μπλοκ: για τον E. Macron μια
συμμαχία από την Kεντροαριστερά ως
την Kεντροδεξιά, για τον Jean-Luc
Mélenchon όσοι τον υποστήριξαν το
2012 με την προσθήκη ενός μέρους
της εκλογικής βάσης του François
Hollande και για την M. Le Pen ένα
ακροδεξιό μπλοκ ενισχυμένο από την
κινητοποίηση απογοητευμένων και
μέχρι πρότινος απεχόντων ψηφοφό-
ρων της ρεπουμπλικανικής Δεξιάς.

[3] Pascal Perrineau, Le vote disruptif; les
élections présidentielles et législatives de
2017, Paris, Presses de Sciences Po, 2017.
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Μακριά από το να συνιστούν υπέρ-
βαση του άξονα Αριστεράς-Δεξιάς που
κληρονομήθηκε από το παρελθόν, οι
προεδρικές εκλογές του 2017 κινη-
τοποίησαν στην πραγματικότητα τη
διαίρεση αυτή προσφέροντας νέες
εκλογικές επιλογές και παρήγαγαν μια
νέα ισορροπία δυνάμεων. Οι εκλογές
του 2022 συμπληρώνουν αυτή τη δια-
δικασία αναδιαμόρφωσης του εκλογι-
κού πεδίου. Το παραδοσιακό κυβερνη-
τικό κόμμα της Δεξιάς σχεδόν εξαφα-
νίστηκε και η απώλεια της επιρροής
του Σοσιαλιστικού Κόμματος επιβεβαι-
ώθηκε.

Η εμβάθυνση αυτής της τριχοτόμησης
ενδεχομένως εκπλήσσει. Σε ένα πλαί-
σιο επαναλαμβανόμενης αποχής, ειδι-
κά από τα λαϊκά στρώματα, τα αποτε-
λέσματα των ενδιάμεσων εκλογών[4]
είχαν αναδείξει την αστάθεια της κοι-
νωνικής βάσης των υποψηφιοτήτων
της M. Le Pen και του JL. Mélenchon.
Αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές έδειξαν
τη σχετική ανθεκτικότητα των τοπι-
κών πλειοψηφιών που βρισκόταν σε
θέσεις διοίκησης, υπό την ηγεσία των
παραδοσιακών κομμάτων της σοσιαλ-
δημοκρατικής Αριστεράς και της ρε-
πουμπλικανικής Δεξιάς. Οι δημοσκο-
πήσεις  έδειξαν  επίσης την ευρεία άρ-

[4] [ΣτΜ] Εννοούνται οι ευρωεκλογές του
2019, οι δημοτικές εκλογές του 2020 και οι
περιφερειακές εκλογές του 2021. Ειδικά για
τις δημοτικές εκλογές, βλ. και: Roger Martelli,
Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία. Μια εκλογική
διαδικασία με πολλά πρόσωπα, Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς, Ιούλιος 2020, https://
poulantzas.gr/yliko/roger-martelli-dimotikes-
ekloges-sti-gallia-mia-eklogiki-diadikasia-me-
polla-prosopa/

νηση του εκλογικού σώματος να δει
μια επανάληψη της μονομαχίας μετα-
ξύ του E. Macron και της M. Le Pen[5].
Τελικά, η προεκλογική περίοδος σημα-
δεύτηκε στην πλευρά της άκρας Δε-
ξιάς από την επιθετικότητα του E.
Zemmour και στον χώρο της Αριστε-
ράς από τον πολλαπλασιασμό των υ-
ποψηφιοτήτων, διαμορφώνοντας προ-
φανώς τις προϋποθέσεις για μια
αναδιάταξη των εκλογικών βάσεων.

Όλα αυτά τα εμπόδια στην εμβάθυνση
της τριχοτόμησης που ξεκίνησε το
2017 φαίνεται να κάμφθηκαν από τη
δυναμική της προεκλογικής περιόδου,
που ευνόησε τη συνέχιση της αλλαγής
του 2017. Επιπρόσθετα, η εν εξελίξει
εκλογική κίνηση φαίνεται ότι συνδέ-
εται βαθιά με τις οικονομικές και ιδεο-
λογικές διαιρέσεις της γαλλικής κοι-
νωνίας. Οι αναλύσεις που δημοσιεύ-
τηκαν από τον πρώτο γύρο επιτρέπουν
μια πρώτη ματιά στην αναπαραγωγή
της εκλογικής συμπεριφοράς, καθώς
και στις αλλαγές που γνώρισαν τα τρία
αυτά εκλογικά συμπλέγματα.

Ο χάρτης των αποτελεσμάτων ανά ε-
κλογικό τμήμα και τα exit polls είναι
συμπληρωματικά στοιχεία για την
ανάλυση. Μέχρι τώρα, τα διαθέσιμα
δημοσκοπικά δεδομένα συνήθως είναι
 

[5] Βλ. τη δημοσκόπηση της Elabe για το
BFMTV (Φεβρουάριος 2020), σύμφωνα με την
οποία το σενάριο μιας ενδεχόμενης μονομα-
χίας Macron-LePen ικανοποιούσε μόνο το 19%
των ερωτηθέντων: https://www.bfmtv.com/
politique/sondage-bfmtv-honnete-a-l-ecoute-
realiste-les-francais-dressent-le-portrait-
robot-du-candidat-ideal-pour-2022_AV-
202002120099.html

[6]

https://poulantzas.gr/yliko/roger-martelli-dimotikes-ekloges-sti-gallia-mia-eklogiki-diadikasia-me-polla-prosopa/
https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-honnete-a-l-ecoute-realiste-les-francais-dressent-le-portrait-robot-du-candidat-ideal-pour-2022_AV-202002120099.html


σε πολύ υποτυπώδη μορφή και δεν
επιτρέπουν κάτι περισσότερο από την
ανίχνευση κάποιων γενικών τάσεων.
Από την άλλη πλευρά, η χαρτογραφική
ανάλυση δεν μπορεί να εντοπίσει τη
συμπεριφορά μειοψηφικών ομάδων σε
κάθε περιοχή και οι έρευνες σπάνια
έχουν αρκετά μεγάλο δείγμα, ώστε να
μελετήσουν πληθυσμούς με επάλληλα
κοινωνικά μειοψηφικά χαρακτηριστι-
κά. Η κατηγοριοποίηση των εκλογέων
με βάση το εισόδημα, την επαγγελμα-
τική κατηγορία ή τον τόπο κατοικίας
παρέχει κάποια ενδιαφέροντα σημεία
αναφοράς, ωστόσο έχει περιορισμένη
χρησιμότητα για την κατανόηση του τι
συμβαίνει στο σημείο τομής των
«βαριών» μεταβλητών.[6]

Η εκλογική βάση κάθε υποψηφίου δεν
μπορεί να αναχθεί απλώς στους μέ-
σους όρους ή στις κορυφές της. Διατυ-
πώνουμε εδώ την υπόθεση ότι [οι
εκλογικές βάσεις των υποψηφίων]
συγκροτούνται ως «συμπλέγματα»[7].
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά προκειμένου να αποδώσει την
ποικιλομορφία των ψηφοφόρων του
Λαϊκού Μετώπου (FN) κατά τη δεκαε-
τία του 2000[8], ωστόσο είναι πιθανόν
πιο κατάλληλος για να χαρακτηρίσει
τις εκλογικές βάσεις του E. Macron
και, κυρίως, του JL. Mélenchon.

Έχοντας επίγνωση των περιορισμών
της διαθέσιμης αυτή τη στιγμή πληρο-
φορίας, παρουσιάζουμε εδώ μια πρώτη
προσπάθεια ταυτοποίησης των κοινω-
νικών βάσεων στις οποίες εδράζονται
αυτά τα επιμέρους εκλογικά σώματα.
Η προκαταρκτική αυτή ανάλυση απο-
σκοπεί μόνο στην ανάδειξη των πε-
δίων στα οποία θα ήταν χρήσιμη πε-
ραιτέρω μελέτη. 

[7]

[6] Δηλαδή, τη θέση των υποκειμένων στις σχέσεις φυλής, φύλου, τάξης ή τόπου διαμονής.
[7] [ΣτΜ] Στο πρωτότυπο, «conglomerate». Ο όρος υπογραμμίζει την έλλειψη εσωτερικής
ομοιογένειας μεταξύ των ψηφοφόρων κάθε υποψηφίου.
[8] Patrick Lehingue, Le vote. Approches sociologiques de l'institution et des comportements
électoraux, Paris, La Découverte, 2011. 



ΜΕΡΟΣ 1ο
Θεμέλια και όρια

της εκλογικής
τριχοτόμησης

τρόπος με τον οποίο τα τρία αυτά συμπλέγματα εδραιώθηκαν στον πρώτο γύρο
των εκλογών -συγκεντρώνοντας μεταξύ τους περισσότερο από το 73% των
ψήφων- δείχνει την ενίσχυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε  επιμέρους
εκλογικού σώματος που προέκυψε από τις εκλογές του 2017. Στην πραγματικό-
τητα, η κατανόηση της πολιτικής συγκυρίας απαιτεί την ανάλυση του κοινωνικού
υποβάθρου που ευνοεί την ενίσχυση της διαφοροποίησης μεταξύ των πολιτικών
δυνάμεων.

τείας, που σημαδεύτηκε από τις διε-
θνείς εξελίξεις, άλλαξε επιχείρημα,
υποστηρίζοντας την ανάγκη αύξησης
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
και την θέσπιση κάποιων ωρών
«εθελοντικής εργασίας» ως προϋπόθε-
ση για την χορήγηση του RSA (κατώ-
τατος μισθός αλληλεγγύης). Σε αυτό
το πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από
ανάμεικτα μηνύματα, τα αποτελέσμα-
τα του πρώτου γύρου αποκαλύπτουν
ότι ήταν το δεξιό ακροατήριο που του
επέτρεψε να φτάσει στο δεύτερο γύρο,
καταδικάζοντας την παραδοσιακή ρε-
πουμπλικανική Δεξιά στη χαμηλότερη
επίδοσή της ιστορικά.  Έτσι,  από  τους 

[8]
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Το 2017 ο E. Macron υποστηρίχθηκε σε
μεγάλο βαθμό από τους εκλογείς που
προερχόταν από την μετριοπαθή με-
ταρρυθμιστική Αριστερά, γεγονός που
προκάλεσε την εξαφάνιση του Σοσια-
λιστικού Κόμματος. Φέτος καθυστέ-
ρησε όσο το δυνατόν περισσότερο την
επίσημη είσοδό του στην προεκλογική
περίοδο, κερδίζοντας χρόνο το φθινό-
πωρο του 2021 για να κινητοποιήσει το
εκλογικό αυτό σώμα, επιμένοντας
στην αποτελεσματικότητα της πολιτι-
κής δαπανών της κυβέρνησής του
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το
μειωμένο ποσοστό ανεργίας. Μετά την  
έναρξη της προεκλογικής του εκστρα-

Emmanuel Macron: Η στροφή του αστικού μπλοκ προς τη Δεξιά1.



ψηφοφόρους του François Fillon του
2017, το 39%[9] ψήφισε στον πρώτο
γύρο του 2022 τον E. Macron, ενώ
μόνο το 21% επέλεξε την Valérie
Pécresse, η οποία έλαβε μόνο 4,78%
των συνολικών ψήφων. Αντίστοιχα, το
47% των ψηφοφόρων του Nicolas
Sarkozy του 2012 ψήφισε τον
απερχόμενο πρόεδρο το 2022. Η
στροφή του E. Macron προς το δεξιό
εκλογικό ακροατήριο αντισταθμίζει τις
απώλειές του στο αριστερό τμήμα της
εκλογικής του βάσης. Το 2017 ήταν η
πρώτη επιλογή όσων δήλωναν υπο-
στηρικτές του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος ή των Πρασίνων, θέση από την
οποία τον εκτόπισε το 2022 ο JL.
Mélenchon. Το σύμπλεγμα των ψηφο-
φόρων του Macron γέρνει επομένως
όλο και περισσότερο προς τα δεξιά,
σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν
στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή η δυνα-
μική επιβεβαιώνεται τόσο από εδα-
φικά όσο και από κοινωνικά δεδο-
μένα, καθώς ο E. Macron κατέλαβε
παραδοσιακά προπύργια των Ρεπου-
μπλικάνων, όπως οι δυτικές περιοχές
του Παρισιού (βλ. χάρτη) και τα εύπο-
ρα προάστια Hauts-de-Seine και
Yvelines.

Εκτός Παρισιού, ο E. Macron ενίσχυσε
τη θέση του στις βορειοδυτικές
περιοχές που ιστορικά ανήκαν στη
Δεξιά (π.χ. Sarthe, Calvados, Manche,
Mayenne, Orne, Maine et Loire,
Vendée),  αλλά  δυσκολεύτηκε να πεί-

σει νέους ψηφοφόρους στη Βρετάνη
και στα νοτιοδυτικά. Στην ανατολική
Γαλλία κατέγραψε μια ισχυρή πρόοδο
στην Αλσατία, στην περιοχή του Μάρ-
νη και στα διαμερίσματα Doubs και
Aube. Μικρή πρόοδο πέτυχε, αντίθετα,
στη νότια Γαλλία, με εξαίρεση τις
περιοχές των οποίων κύρια χαρακτη-
ριστικά είναι ο μεγάλης ηλικίας πλη-
θυσμός και η τουριστική οικονομία με
επίκεντρο τις ανώτερες τάξεις (Côte
d'Azur, Arcachon, Île-de-Ré ...), που
επωφελήθηκαν από την «με οποιο-
δήποτε κόστος» πολιτική στήριξης του
E. Macron κατά τη διάρκεια της
υγειονομικής κρίσης. Στις φτωχότερες
αγροτικές νοτιοδυτικές περιοχές, ο E.
Macron αντιμετώπισε αντίθετα σημα-
ντικές δυσκολίες, όπως στο διαμέ-
ρισμα του Corrèze ή στην περιοχή των
Πυρηναίων (Ariège, Hautes-Pyrénées).
Τέλος, η επίδοσή του έπεσε στις υπερ-
πόντιες περιοχές της Αμερικής (Γουα-
δελούπη, Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιά-
να).

Συνολικά, σε όλη τη χώρα, όσο πλου-
σιότερη μια πόλη, τόσο υψηλότερο το
ποσοστό του E. Macron, ο οποίος
πέτυχε τα υψηλότερα ποσοστά του
στο ανώτερο 3% των πλουσιότερων
δήμων, παρά τον ανταγωνισμό εκεί
από τον E. Zemmour και τη V.
Pécresse.

[9]

[9] Ipsos, "Présidentielle 2022 | Profil des abstentionnistes et sociologie des électorats", 10 avril
2022, https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-sociologie-
electorat
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Στις έρευνες χρησιμοποιούνται διαφο-
ρετικοί αντικειμενικοί και υποκειμενι-
κοί δείκτες, προκειμένου να συνδέ-
σουν την εκλογική συμπεριφορά με τις
κοινωνικές συνθήκες των εκλογέων:
κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες,
εισόδημα, συνολική ικανοποίηση από
τη ζωή κ.λπ. Σε ό,τι αφορά την ψήφο
υπέρ του E. Macron, όλοι οι δείκτες
συγκλίνουν και απεικονίζουν ένα
εκλογικό σώμα εύπορο και με οικονο-
μική σταθερότητα. Δεν αποτελεί έκ-
πληξη το γεγονός ότι ο E. Macron πέ-
τυχε τις καλύτερες επιδόσεις του στα
ανώτερα στρώματα (43%), περιλαμβα-
νομένων των διευθυντικών στελεχών
και των ανώτερων διανοητικών επαγ-
γελμάτων (34%). Η προσέλκυση των
ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον F.
Fillon το 2017 εξηγεί τον εντονότερα
ελιτίστικο χαρακτήρα και την μεγαλύ-
τερη ηλικία του συμπλέγματος των
ψηφοφόρων του E. Macron του 2022
(ο οποίος κατέγραψε ποσοστό 39%
μεταξύ των άνω των 65 ετών). Το
2017 ο Luc Rouban[10] είχε αναδείξει
την ύπαρξη δύο διακριτών ομάδων
εντός των ανώτερων στρωμάτων: όσοι
είχαν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπε-
δο έτειναν να υποστηρίζουν τον E.
Macron, ενώ οι οικονομικά πλουσιό-
τεροι στρέφονταν προς την υποψηφιό-
τητα του F. Fillon. Το 2022 αυτή η
δεύτερη μερίδα των ανώτερων στρω-
μάτων εντάχθηκε σε μεγάλο βαθμό
στο σύμπλεγμα των ψηφοφόρων του
Macron, μαζί με μέρος των υψηλό-
μισθων εργαζόμενων.

Εγκατάλειψη στην εργατική τάξη;

Στο περιθώριό του, το εκλογικό σώμα
του Macron εκτείνεται και πέρα από
την περίμετρο του «αστικού μπλοκ». Ο
βαθμός διείσδυσής του στις επισφαλείς
κατηγορίες είναι στάσιμος και παρα-
μένει πολύ χαμηλότερος σε σύγκριση
με τα εύπορα στρώματα, αλλά διατη-
ρεί μια σημαντική λαϊκή συνιστώσα. Η
ικανότητα του Macron να κινητοποιεί
ψηφοφόρους από λαϊκά περιβάλλοντα
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις
επιμέρους διαιρέσεις της τάξης που
μελετάμε. Η ανάλυση ανά κοινωνική/
επαγγελματική κατηγορία δεν
επιτρέπει την κατανόηση της μετατό-
πισης των προερχόμενων από τα λαϊ-
κά στρώματα ψηφοφόρων του E.
Macron, καθώς τα ποσοστά που συ-
γκέντρωσε μεταξύ των εργατών και
των υπαλλήλων είναι παρόμοια με
αυτά του 2017. Συγκεκριμένα, κέρδισε
το 19% της ψήφου των ανέργων και το
16% της ψήφου των εργατών το 2017
και το 17% και 18% αντίστοιχα το
2022. Όμως, τα στοιχεία του πρώτου
γύρου του 2022 δείχνουν μια έντονη
πτώση της υποστήριξης προς τον
απερχόμενο πρόεδρο στις εργατικές
συνοικίες των κύριων πόλεων. Στο
Seine-Saint-Denis (το φτωχότερο δια-
μέρισμα της μητροπολιτικής περιοχής
του Παρισιού), τα ποσοστά του E.
Macron έπεσαν από 24,04% το 2017
σε 20,27% το 2022. Στην ίδια εκλογική
περιφέρεια, ο JL. Mélenchon αύξησε
τα ποσοστά του από 34% σε 49,02%.

[11]

[10] Rouban, Luc, "Le peuple qui vote Mélenchon est-il le peuple?", La Tribune, 1 octobre
2017, https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-peuple-qui-vote-melenchon-est-il-le-
peuple-752909.html



Αν και η κοινωνιολογική σύνθεση των ψηφοφόρων της V. Pécresse παραμένει ίδια
με αυτή του παραδοσιακού εκλογικού σώματος της Δεξιάς (αστικοί πληθυσμοί,
μεγαλύτερης ηλικίας, διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων), το εκλο-
γικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικάνους μεταξύ 2017 και 2022 σηματοδοτεί
μια κατάρρευση. Τα επίμαχα σημεία: μια προεκλογική εκστρατεία που δεν κα-
τάφερε να απογειωθεί και ο σκληρός ανταγωνισμός από τον E. Macron -έναν
υποψήφιο με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, ο οποίος παρουσίασε σε
μεγάλο βαθμό παρόμοιες προτάσεις με την υποψήφια της Δεξιάς (όριο
συνταξιοδότησης στα 65 έτη, σύνδεση της καταβολής του κατώτατου μισθού
αλληλεγγύης με την παροχή δεκαπέντε ωρών εθελοντικής εργασίας την
εβδομάδα κ.λπ.). Ο απερχόμενος πρόεδρος κατάφερε επομένως να προσελκύσει
μέρος του εκλογικού σώματος της V. Pécresse,  αμφισβητώντας το ίδιο το  μέλλον

Η μεγάλη ποικιλομορφία των λαϊκών
κοινωνικών κατηγοριών ως προς το
εισόδημα, την εργασιακή σταθερό-
τητα και τις εμπειρίες ρατσισμού ή
διακρίσεων καθιστά αναγκαία την
ανάλυση αυτής της δυναμικής με έναν
πολυπαραγοντικό τρόπο. Η ερευνητική
συλλογικότητα Focale έχει αναδείξει
τη δομική βαρύτητα που έχει στην
εκλογική πολιτικοποίηση των κατοί-
κων των εργατικών συνοικιών το
οικογενειακό μεταναστευτικό ιστορικό
(που χρησιμοποιείται εδώ ως μετα-
βλητή-υποκατάστατο, για τον εντοπι-
σμό των εμπειριών διακρίσεων). Ωστό-
σο, τα αποτελέσματα του πρώτου γύ-
ρου δείχνουν την απογοήτευση των
μουσουλμάνων πολιτών, μεταξύ των
οποίων η υποστήριξη προς τον E.
Macron υποχωρεί σαφώς. Μπορεί κα-
νείς να υποθέσει ότι η ταξική διαίρεση
μεταξύ των συγκεκριμένων μειονοτι-
κών ομάδων εντάθηκε και ότι οι
ψηφοφόροι του E. Macron με διαφορε-

τικό φυλετικό υπόβαθρο περιορίζονται
μόνο στα πιο εύπορα μέλη των ομά-
δων αυτών.

Η μειονοτική σύνθεση του εκλογικού
σώματος του E. Macron πιθανότατα
μειώνεται συνολικά σε αριθμό. Η τρέ-
χουσα υποστήριξη του E. Macron
μεταξύ των κατώτερων στρωμάτων θα
προέκυπτε επομένως από μία μάλλον
σημαντική ανασύνθεση της εκλογικής
του βάσης σε σύγκριση με το 2017.
Αυτοί οι νέοι ψηφοφόροι του που
προέρχονται από τα κατώτερα στρώ-
ματα μπορεί να είναι, κατ’ εικόνα της
συνολικής μετατόπισης του εκλογικού
του συμπλέγματος, μεγαλύτερης ηλι-
κίας και τοποθετημένοι περισσότερο
προς τα δεξιά σε σύγκριση με εκεί-
νους του 2017. Η πρόοδος που σημεί-
ωσε ο E. Macron στις περιφερειακές
και αγροτικές περιοχές μπορεί επίσης
να εξηγεί την αντοχή του στα κατώ-
τερα στρώματα.

[12]

Valérie Pécresse: Μια ευρεία υποχώρηση



των Ρεπουμπλικάνων. Η Pécresse συσπείρωσε μόνο τους πιο πιστούς ψηφο-
φόρους των Ρεπουμπλικάνων. Κατέγραψε υποχώρηση σε όλες τις κοινωνικές
κατηγορίες και σε όλη τη χώρα. Είναι δύσκολο, με τα τρέχοντα νούμερα, να
αναλύσει κανείς την ιδιαιτερότητα των λίγων περιοχών όπου παραμένει ισχυρή.
Σύμφωνα με το exit-poll του Ifop, περισσότερα από τα δύο τρίτα (69%) του
εκλογικού της σώματος αποτελούνται από ψηφοφόρους που αυτοχαρακτηρί-
ζονται ως υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. Μαζί με αυτό της Anne Hidalgo, το
εκλογικό σώμα της V. Pécresse είναι αυτό με τα εντονότερα κομματικά
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, με κριτήριο τον βαθμό διείσδυσής της, η Pécresse
συγκεντρώνει μόνο το 45% όσων δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι, ενώ ο E. Macron
λαμβάνει το 23% των ψήφων της κατηγορίας αυτής και η M. Le Pen το 22%. Αν
και ο απερχόμενος πρόεδρος κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού
εκλογικού σώματος, οι υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων δεν φαίνεται να
ταυτίζονται μαζί του και να τον θεωρούν τον φυσικό ηγέτη της παράταξής τους,
βρίσκοντας εξίσου ελκυστική την προοπτική της ψήφου προς την Le Pen. Η
κεντρική θέση που κατέχουν τα θέματα της εγκληματικότητας και της μετανά-
στευσης στον πολιτικό λόγο του παραδοσιακού δεξιού ρεπουμπλικανικού κόμ-
ματος μπορεί να εξηγεί την τάση αυτή. 

[13]

Συμπερασματικά
Το «αστικό μπλοκ» που διαμορφώθηκε το 2017 γύρω από την υποψηφιό-
τητα του E. Macron στράφηκε προς τα δεξιά, κινητοποιώντας ένα σημαντι-
κό τμήμα των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, ενώ ένα πολύ
μικρότερο τμήμα των ψηφοφόρων του Macron προτίμησε να στραφεί προς
διάφορες υποψηφιότητες της Αριστεράς.
Η προσέλκυση των πρώην ψηφοφόρων του F. Fillon καθιστά το σύμπλεγμα
των ψηφοφόρων του E. Macron αυτό με τα πιο ελιτίστικα χαρακτηριστικά
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ισχυρές υποψηφιότητες, καθώς και αυτό
που κατέχει τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις στην αγορά εργασίας.
Εντός των ανώτερων στρωμάτων, οι περιοχές που αντιστάθηκαν στην
πρόταση του Emmanuel Macron πιθανότατα σχετίζονται από τη μία
πλευρά με ένα ισχυρό αίσθημα ανήκειν σε μια παραδοσιακή ιδεολογία που
ενσαρκώνεται από τις υποψηφιότητες των V. Pecresse και E. Zemmour και
από την άλλη πλευρά με οικολογικές ανησυχίες που οδηγούν στη στήριξη
των Yannick Jadot ή JL. Mélenchon.
Τα χαρακτηριστικά της ψήφου προς την Pécresse μεταξύ των λαϊκών
κοινωνικών ομάδων χρειάζονται περαιτέρω μελέτη, αλλά μπορούμε να
υποθέσουμε ότι έλαβε χώρα μια σημαντική αναδιάταξη.



κλογική εκστρατεία, εμφανιζόμενη σε
λίγα μόνο τηλεοπτικά στούντιο και
ταξίδια και κινητοποιώντας τοπικά
δίκτυα για την υποστήριξη της υποψη-
φιότητάς της σε περιφερειακό επίπε-
δο. Παρ’ όλα αυτά, η προεκλογική της
εκστρατεία θεωρήθηκε η καλύτερη,
χαρακτηριζόμενη ως «καλή» από το
57% των ερωτώμενων σε έρευνα της
Ipsos την παραμονή του πρώτου
γύρου[12]. Μιλούσε σπάνια και επικε-
ντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται
με την αγοραστική δύναμη -το πρώτο
ζήτημα που απασχολεί τους ψηφοφό-
ρους, και ειδικά το δικό της εκλογικό
ακροατήριο- παράλληλα προς τα
θέματα μετανάστευσης και εγκληματι-
κότητας και κατάφερε να επωφεληθεί
από την κινητοποίηση της εκλογικής
της βάσης, που παρέμεινε πιστή.

Κατακτώντας τη Δύση: Η εδαφική
διάσταση της ψήφου υπέρ της M. Le
Pen

Ιστορικά, η εδαφική εκλογική παρου-
σία του RN[13] χαρακτηρίζεται από
σταθερότητα και μια συνεχή πρόοδο.
Ωστόσο, παρατηρούμε σταδιακές γεω-
γραφικές αλλαγές στην εκλογική  του 

[12] Ipsos, "Présidentielle 2022 | 1er tour: com-
prendre le vote des Français", 10 avril 2022,
https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-
2022/1er-tour-comprendre-le-vote 
[13] [ΣτΜ] Rassemblement National (Εθνικός
Συναγερμός) είναι το νέο όνομα (από τον
Ιούνιο του 2018) του Εθνικού Μετώπου (Front
National – FN), του ακροδεξιού κόμματος της
Marine Le Pen.

[14]

Παρά την πολυδιάσπαση των υποψη-
φιοτήτων της, η άκρα Δεξιά κατάφερε
και πάλι να περάσει στον δεύτερο
γύρο. Συνυπολογίζοντας τα αποτελέ-
σματα των M. Le Pen, E. Zemmour και
N. Dupont-Aignan, κατάφερε να κινη-
τοποιήσει το 32,38% των ψηφοφόρων,
ένα κατώφλι που δεν είχε φτάσει ποτέ
στη Γαλλία σε κανενός είδους εκλογή.
Στο πρώτο μισό της προεκλογικής πε-
ριόδου, η υποψηφιότητα του E. Zem-
mour, πολύ πιο ανοιχτά ξενοφοβική
και με την εύνοια των επιχειρηματι-
κών κύκλων, αποσταθεροποίησε εκεί-
νη της M. Le Pen. Ο υποψήφιος του
κόμματος «Reconquête» [Ανακατάλη-
ψη], στον οποίο οι δημοσκοπήσεις στα
τέλη του 2021 έδιναν ένα ποσοστό
περίπου 17%[11], τελικά συγκέντρωσε
το 7,07% των ψήφων και κατέλαβε
την τέταρτη θέση. Από κάποιες από-
ψεις, η υποψηφιότητά του ήταν πραγ-
ματικά πολύτιμη για την ακροδεξιά
στο δεύτερο μισό της προεκλογικής
περιόδου. Παντού παρούσα στα ΜΜΕ,
η προσωπικότητα του E. Zemmour
ολοκλήρωσε τη διαδικασία κανονικο-
ποίησης της Le Pen, η οποία ξεκίνησε
με τον ορισμό της ως προέδρου του
Εθνικού Μετώπου το 2011. Η M. Le Pen
περιορίστηκε   σε   μια  νηφάλια  προε-

[11] Βλ. για παράδειγμα τις έρευνες της Harris
Interactive μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου
2021. Το «Βαρόμετρο πρόθεσης ψήφου στις
προεδρικές εκλογές του 2022 – Κύμα 21 – Εβ-
δομάδα της 10ης Νοεμβρίου 2021» μάλιστα
του έδινε 19% σε περίπτωση υποψηφιότητας
του Michel Barnier από την πλευρά των Ρε-
πουμπλικάνων. Η έρευνα της Ifop της 6ης Νο-
εμβρίου 2021 του έδινε επίσης μεταξύ 16,5%
και 18%.

Marine Le Pen: Γεωγραφική επέκταση και κοινωνική εξειδίκευση2.



λικά απλουστευτικής διαίρεσης πόλης/
υπαίθρου. Είναι πάνω απ’ όλα ένας συ-
γκεκριμένος τύπος κοινωνικού ιστού
(υποτονική αγορά εργασίας, υπερεκ-
προσώπηση των λιγότερο μορφωμέ-
νων, υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης)
που χαρακτηρίζει τις περιοχές ισχύος
του RN.

Η M. Le Pen σταθεροποίησε την πα-
ρουσία της στη βόρεια και στην
ανατολική Γαλλία, αλλά είχε μικρές
απώλειες στα νοτιοανατολικά, και ει-
δικά στην Côte d'Azur, εξαιτίας της
υποψηφιότητας του E. Zemmour που
την αποσταθεροποίησε. Οι περιοχές
όπου το RN σημείωσε πρόοδο αντι-
στοιχούν στα πρώην προπύργια των
Ρεπουμπλικάνων, που υποχώρησαν
σημαντικά σε αυτές τις εκλογές, επι-
τρέποντας στο RN να συνεχίσει την
προέλασή του προς τα δυτικά του
άξονα Χάβρης/Μασσαλίας.  Το κόμμα
της άκρας Δεξιάς κατέγραψε τη μεγα-
λύτερη πρόοδό του σε αυτόν τον
χώρο, που είχε επί μακρόν παραμείνει
εν μέρει απροσπέλαστος για το FN, με
τα μεγαλύτερα κέρδη του να καταγρά-
φονται στο Sarthe, «κάστρο» του F.
Fillon. Αυτή η ζώνη επέκτασης είναι
ενδεικτική μιας περαιτέρω χαλάρωσης
των φραγμών απέναντι στην άκρα Δε-
ξιά μεταξύ των καθολικών [16], από
τους οποίους το 27%  ψήφισε την υπο-

[16] Bréchon, Pierre, “Religious Voting in a
Secular France”, David Broughton, Hans-
Martien ten Napel (eds.), Religion and Mass
Electoral Behaviour in Europe, New York,
Routledge (ECPR Studies in European Political
Science, 19), 2000, pp. 97-117.

[15]

βάση. Η ψήφος προς το RN (και
παλιότερα το FN) προέρχονταν αρχικά
από αστικές και περιαστικές περιοχές,
πριν επεκταθεί με τα χρόνια σε όλων
των ειδών τις περιφέρειες και τελικά
αποκτήσει τις ισχυρότερες βάσεις του
κυρίως στις αγροτικές περιοχές[14]. Ο
πρώτος γύρος των φετινών εκλογών
συνεχίζει αυτή την τάση: Τα μεγάλα
αστικά κέντρα παραμένουν οι περιο-
χές όπου η M. Le Pen κατέγραψε το
χαμηλότερο ποσοστό της. Για παρά-
δειγμα συγκέντρωσε μόλις 5,5% των
ψήφων στο Παρίσi, 8,5% στο Μπορντό
και 9% στη Λυόν. Αντίθετα με τους
άλλους δύο βασικούς υποψήφιους,
που σημείωσαν τις καλύτερες επιδό-
σεις τους στις αστικές περιοχές (το
94% των κοινοτήτων όπου o JL.
Mélenchon ήρθε πρώτος είναι αστικές
και, αντίστοιχα, το 72% των κοινοτή-
των όπου ήρθε πρώτος ο E. Macron), η
M. Le Pen έλαβε στήριξη κυρίως από
τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες απο-
τελούν το 56% από τις 19.951 κοινό-
τητες όπου ήρθε πρώτη. Επομένως, η
Le Pen σταθεροποίησε τα προπύργιά
της στα Hauts-de-France και απέκτη-
σε μια διευρυνόμενη παρουσία στην
επικράτεια, η οποία αποτελεί ένδειξη
της διάχυσης σε εθνικό επίπεδο της
ψήφου υπέρ της.  Η ανάλυση,  ωστόσο,  
του B. Coquard[15], συμβάλλει στην
περαιτέρω αποσαφήνιση μιας υπερβο-

[14] Chiche, Jean, "La géographie du
lepénisme aux élections présidentielles (1974-
2017)", Piero Ignazi éd., La vie politique. Pour
Pascal Perrineau. Presses de Sciences Po,
2021, pp. 217-226.
[15] Amélie Poinssot, Vote Le Pen : «Sortir
d’une lecture binaire entre urbain et rural».
Entretien avec Benoît Coquard, Mediapart, 16
avril 2022, https://www.mediapart.fr/journal/
france/160422/vote-lepen-sortir-d-une-
lecture-binaire-entre-urbain-et-rural

https://www.cairn.info/publications-de-Pierre-Br%C3%A9chon--5987.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Pierre-Br%C3%A9chon--5987.htm
https://www.mediapart.fr/journal/france/160422/vote-lepen-sortir-d-une-lecture-binaire-entre-urbain-et-rural


Πηγή: Le Monde / https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/04/11/en-cartes-
comment-ont-evolue-les-resultats-des-grands-partis-a-la-presidentielle-entre-2017-et-
2022_6121640_4355770.html

καθολικών (συγκεντρώνοντας το 29%
αυτού του εκλογικού σώματος, έναντι
7% του E. Zemmour) και ο E. Zemmour
μεταξύ εκείνων που είναι θρησκευτικά
ενεργοί (συγκεντρώνοντας το 16% αυ-
τών, έναντι 20% της M. Le Pen).

[16]

ψήφια του RN[17]. Είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι η ψήφος των καθολι-
κών μοιράζεται, ανάλογα με την
άσκηση ή μη θρησκευτικών πρακτι-
κών: Η M. Le Pen έχει τις καλύτερες
επιδόσεις της μεταξύ των μη ενεργών 

[17] Ifop, "Le vote des électorats confessionnels au 1er tour de l'élection presidentielle", 10 avril
2022, https://www.ifop.com/publication/le-vote-des-electorats-confessionnels-au-1er-tour-de-
lelection-presidentielle-2/ 

Γράφημα 3. Μεταβολή της ψήφου προς την M. Le Pen.
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υψηλότερα ποσοστά του μεταξύ των
ψηφοφόρων χωρίς τυπική εκπαίδευση
(35%) και δεν καταφέρνει να
ξεπεράσει το 13% στους αποφοίτους.
Ως προς την οικονομική διάσταση,
αρκετοί δείκτες μας επιτρέπουν να
χαρακτηρίσουμε το καθεστώς των ψη-
φοφόρων του RN. Υποκειμενικά, κα-
ταρχάς, το 44% αυτών δηλώνει ότι δυ-
σκολεύεται να τα καταφέρει οικο-
νομικά στο τέλος του μήνα (έναντι
41% των ψηφοφόρων του JL. Mélen-
chon και 23% του Macron). Η M. Le
Pen καταγράφει τα υψηλότερα ποσο-
στά της μεταξύ όσων δηλώνουν ότι
«τα καταφέρνουν ίσα-ίσα» (30%
μεταξύ αυτών των ερωτώμενων) ή ότι
«ζουν από τις αποταμιεύσεις τους ή με
δανεικά» (28%). Επιπρόσθετα, η M. Le
Pen συγκέντρωσε το 31% των ψήφων
μεταξύ των νοικοκυριών με καθαρό
εισόδημα κάτω από 1.500 ευρώ.
Ευρύτερα, η M. Le Pen προτιμάται από
ψηφοφόρους που εκδηλώνουν σημα-
ντική απογοήτευση από την προσωπι-
κή τους κατάσταση. Έτσι, το 46%
όσων δήλωσαν «καθόλου ικανοποιη-
μένοι» από την ζωή τους επέλεξαν το
RN.

[17]

Σταθεροποίηση της εκλογικής βάσης

Αντιμετωπίζοντας σημαντικό ανταγω-
νισμό και μετακινήσεις ψηφοφόρων
προς άλλους υποψήφιους (14% της
εκλογικής της βάσης του 2017 δήλωσε
ότι ψήφισε τον E. Zemmour[18]), η M.
Le Pen κατάφερε παρ’ όλα αυτά μια
εκλογική επιτυχία, επικεντρωνόμενη
στις κοινωνικές κατηγορίες που απο-
τελούσαν ήδη την καρδιά του εκλο-
γικού της ακροατηρίου, αλλά και επε-
κτεινόμενη σε μέρος εκείνων που
απείχαν το 2017, το ένα τέταρτο των
οποίων ψήφισαν υπέρ της. Η διεύρυ-
νση της εκλογικής της βάσης δεν
οδήγησε σε μια ουσιώδη αλλαγή των
κοινωνικών χαρακτηριστικών αυτής.
Έτσι, η M. Le Pen κατέγραψε τα καλύ-
τερα αποτελέσματά της μεταξύ των
εργαζόμενων, και ειδικά όσων βρί-
σκονται στη βάση της μισθολογικής
κλίμακας (36% μεταξύ των χειρωνά-
κτων και των εργατών στις υπηρε-
σίες). Όπως και στις προηγούμενες
εκλογές, το «Rassemblement National»
δυσκολεύεται να πείσει τους εργαζό-
μενους σε διοικητικές/εκτελεστικές
θέσεις  (12%).  Επίσης,  επιτυγχάνει  τα 

[18] Ipsos, "Présidentielle 2022 | Profil des abstentionnistes et sociologie des électorats", 10 avril
2022, https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-sociologie-
electorat

Η πόλωση των ψηφοφόρων των κατώτερων στρωμάτων

Εδώ έχει ενδιαφέρον να προσπαθήσει κανείς να συγκρίνει τα κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά των κατώτερων στρωμάτων που ψήφισαν για την M. Le Pen και εκεί-
νων που ψήφισαν για τον JL. Mélenchon.  Αν και αξίζει να γίνει μια σε μεγαλύτερο

https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-sociologie-electorat


βάθος έρευνα, τα δευτερογενή δεδομένα επιτρέπουν μια σκιαγράφηση των διαιρέ-
σεων εντός των πιο εύθραυστων οικονομικά τμημάτων της κοινωνίας. Για να
αξιολογήσει την υποκειμενική κοινωνική ένταξη, η έρευνα της Ipsos -αν και
απαιτεί προσοχή- προτείνει τις κατηγορίες «μη προνομιούχοι» και «λαϊκές
κατηγορίες». Η πρώτη επιλογή είναι ενδεικτική ενός αισθήματος αποκλεισμού και
αδικίας, ενώ η δεύτερη κατατείνει περισσότερο προς ένα αίσθημα ταξικού
ανήκειν. Ενώ ο JL. Mélenchon καταγράφει παρόμοια ποσοστά και στις δύο αυτές
κατηγορίες (27% and 28%), η M. Le Pen συγκέντρωσε τα καλύτερα ποσοστά της
μεταξύ αυτών που περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «μη προνομιούχους» (37%
έναντι 29% μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι ανήκουν στις «λαϊκές κατηγορίες»). Σε
ό,τι αφορά τις εισοδηματικές διαφορές, απαιτείται επίσης προσοχή στους δείκτες
που χρησιμοποιούνται. Η έρευνα της Ifop δείχνει ότι ο υποψήφιος της «La France
Insoumise» σημειώνει καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των πιο επισφαλών
ψηφοφόρων (34% μεταξύ αυτών που ζουν με λιγότερα από 900 ευρώ το μήνα
έναντι 26% της M. Le Pen). Ωστόσο, η συμμετοχή και φοιτητών σε αυτή την
κατηγορία αλλοιώνει την εικόνα υπέρ του Mélenchon. Φαίνεται ότι οι δύο
υποψήφιοι συγκεντρώνουν λίγο πολύ τον ίδιο αριθμό αδικημένων. Για παράδειγμα,
βλέπουμε ότι οι άνεργοι μοιράζονται μεταξύ της ψήφου προς την LFI και το RN -
30% έναντι 32% σύμφωνα με την έρευνα της Ifop και 34% έναντι 29% σύμφωνα
με την έρευνα της Ipsos[19]. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η έρευνα της
Ifop για τη «Jeune Afrique» έδειξε επίσης, πριν τις εκλογές, την αποστροφή των
ψηφοφόρων αφρικανικής καταγωγής -που είναι οι πιο εκτεθειμένοι σε εμπειρίες
διακρίσεων- προς την M. Le Pen, στοιχείο το οποίο συμβάλει στην εικόνα του
εκλογικού σώματος του RN ως αποτελούμενου από ψηφοφόρους προερχόμενους
από τα λαϊκά στρώματα χωρίς μεταναστευτική καταγωγή. Η απουσία δεδομένων
ανά οικονομικό τομέα απασχόλησης με βάση την κατηγοριοποίηση PCS[20] δύο
ψηφίων δυσχεραίνει μια λεπτομερή περιγραφή αυτών των επιμέρους κατηγοριών
του εκλογικού σώματος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ανά επίπεδο εξειδίκευσης
δείχνουν ότι οι επισφαλώς εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο στρέφονται πιο εύκολα προς
την M. Le Pen απ’ ό,τι προς τον JL. Mélenchon, ενώ η κατοχή πτυχίου τείνει να
μειώνει την ψήφο προς το RN[21].

[19] ό.π.
[20] Η κατηγοριοποίηση των Επαγγελμάτων και Κοινωνικο-επαγγελματικών Κατηγοριών κατα-
τάσσει τις διάφορες θέσεις στην απασχόληση. Η κατάταξη PCS με ένα ψηφίο αναφέρεται στην
κλασική διαίρεση μεταξύ τεχνιτών, ενδιάμεσων επαγγελμάτων, υπαλλήλων και χειρωνάκτων ερ-
γατών. Η κατάταξη PCS με δύο ψηφία πηγαίνει σε μεγαλύτερο βάθος, επιτρέποντας τη διαμόρ-
φωση ειδικότερων κατηγοριών με βάση διακρίσεις ανά τομέα.
[21] Για μια αναλυτική και τοπικά επικεντρωμένη ανάλυση των κοινωνικών βάσεων της εκλογικής
πόλωσης στις προεδρικές εκλογές του 2017, βλ. Collective Focale, Vote Populaire!, 2022.

[18]



Αν και διεξήγαγε μια προεκλογική εκστρατεία που εστίασε κυρίως στα
παραδοσιακά θέματα της άκρας Δεξιάς (ξενοφοβία, ισλαμοφοβία), με ακραία
ρητορική, ο E. Zemmour εξασφάλισε για τον εαυτό του μια εκλογική θέση μεταξύ
των Ρεπουμπλικάνων και του Εθνικού Συναγερμού (RN). Οι ψηφοφόροι του
προέρχονται από την παραδοσιακή Δεξιά και από τα ανώτερα στρώματα των
ψηφοφόρων του RN. Το μερίδιο των ψηφοφόρων της M. Le Pen που γοητεύτηκε
από την υποψηφιότητα του E. Zemmour είναι αυτό που αντιμετωπίζει τα λιγότερα
οικονομικά προβλήματα και αυτό που επικεντρώνει λιγότερο στα κοινωνικά
θέματα. Έτσι, μόνο το 21% των ψηφοφόρων του αναφέρουν την αγοραστική δύνα-

γράφει ποσοστό 27,8% μεταξύ των
γυναικών και 21,9% μεταξύ των
ανδρών. Από την άλλη πλευρά, ο E.
Zemmour έλαβε ποσοστό 9% μεταξύ
των ανδρών ψηφοφόρων, πιθανόν πε-
ρισσότερο δεκτικών απέναντι στις μι-
σογυνιστικές και επιθετικές αποχρώ-
σεις της καμπάνιας του, έναντι 5%
μεταξύ των γυναικών[25]. Αυτή η
μεγαλύτερη τάση των ανδρών να
ψηφίζουν την άκρα Δεξιά δεν είναι
επομένως εντελώς παρωχημένη, αλλά
φαίνεται να εκφράστηκε περισσότερο
στην ψήφο προς τον E. Zemmour.

[23] Marchand-Lagier Christèle, "Le vote des
femmes pour Marine Le Pen. Entre effet
générationnel et précarité socioprofession-
nelle", Travail, genre et sociétés, 2018/2 (n°
40), p. 85-106.
[24] Harris Interactive, "Présidentielle 2022 -
1er tour: Sociologie du vote", 10 avril 2022,
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/
presidentielle-2022-1er-tour-sociologie-du-
vote/
[25] Ifop, "Présidentielle 2022 – Sondage jour
du vote : Profil des électeurs et clés du scrutin
(1er tour)", 10 avril 2022, https://
www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/
118997-Rapport-JDV-PRE22-T1-ENS-22h00-
FINAL.pdf 

[19]

Το τέλος του «έμφυλου χάσματος»
στη ριζοσπαστική Δεξιά;[22]

Η πρόσφατη επιστημονική βιβλιογρα-
φία επιμένει στη συρρίκνωση του
έμφυλου χάσματος όσον αφορά την
ιστορικά περισσότερο ανδρική ψήφο
προς την άκρα Δεξιά[23]. Σε αυτές τις
εκλογές, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
των exit poll δείχνουν την απουσία
έμφυλου χάσματος στο εκλογικό σώ-
μα της Le Pen στον πρώτο γύρο. Η
έρευνα της Harris Interactive[24]
δείχνει μάλιστα ακόμα και μια αντί-
στροφη τάση,  με  τη  Le Pen  να κατα-

[22] Το έμφυλο χάσμα, διατυπωμένο από την
Terry Givens, αποσαφηνίζει τους παράγοντες
εκλογικής υποστήριξης προς κόμματα της
άκρας Δεξιάς, που είναι σχετικά πιο σταθεροί
στους άντρες. Ωστόσο, η έννοια αυτή συζη-
τείται γιατί δεν επιτρέπει μια αναλυτική κατα-
νόηση των συνεπειών των διαφοροποιημένων
εκλογικών σχέσεων, της παραγωγής των έμ-
φυλων ανισοτήτων και των συνθηκών διαβίω-
σης και των κοινωνικών ρόλων, ακόμα και
της ισορροπίας δύναμης μεταξύ των ζευγα-
ριών.

Η ψήφος προς τον Zemmour

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/presidentielle-2022-1er-tour-sociologie-du-vote/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/118997-Rapport-JDV-PRE22-T1-ENS-22h00-FINAL.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/118997-Rapport-JDV-PRE22-T1-ENS-22h00-FINAL.pdf


μη ως ένα από τα θέματα που καθορίζουν την εκλογική επιλογή τους (56% των
ψηφοφόρων της M. Le Pen), ενώ τα τρία θέματα που ξεχωρίζουν με διαφορά είναι
η μετανάστευση (79%), η ταυτότητα και οι αξίες της Γαλλίας (65%) και η εγκλη-
ματικότητα (55%). Το 7% που έλαβε επομένως ο Zemmour αποτελείται κυρίως
από ειδικευμένους εργαζόμενους/εταιρικά στελέχη πρώην ψηφοφόρους της Le
Pen (28% μεταξύ της κατηγορίας αυτής των πρώην ψηφοφόρων της Le Pen,
έναντι 20% μεταξύ των εργατών πρώην ψηφοφόρων της, σύμφωνα με έρευνα της
Ifop από τον περασμένο Μάρτιο[26]), μαζί με τους λιγότερο προνομιούχους
πρώην ψηφοφόρους του Fillon (21% στις λαϊκές κατηγορίες που ψήφισαν για τον
Fillion το 2017, έναντι 17% μεταξύ των στελεχών της ίδιας κατηγορίας).

[20]

Συμπερασματικά
Έχοντας απώλειες σε κάποια ιστορικά προπύργια (νοτιοανατολική Γαλλία)
και κέρδη σε περιοχές που ήταν μέχρι πρότινος αδύναμη (δυτική Γαλλία),
η ψήφος προς την Le Pen είναι περισσότερο από ποτέ κατανεμημένη στις
αγροτικές και περιαστικές περιοχές, αυξάνεται παντού ανεξαρτητοποιού-
μενη από την πολιτική ιστορία κάθε περιφέρειας.
Όπως έδειξε η V. Girard[27], πρέπει να μετριαστεί η ερμηνεία της ψήφου
προς το RN με βάση την ένταξη σε περιαστική ή αγροτική περιοχή. Η γεω-
γραφική θέση αποτελεί ένδειξη ενός συγκεκριμένου τρόπου συμμετοχής
στην αγορά εργασίας, που συχνά σχετίζεται με την απασχόληση σε μικρές
επιχειρήσεις και την αυθαίρετη εξουσία του εργοδότη στη διαχείριση της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Τέτοιες εμπειρίες οδηγούν τους ψηφοφό-
ρους  σε αναζήτηση σταθερότητας, στη βάση μιας αξιοκρατικής εργασια-
κής ηθικής που αναπτύσσεται σε βάρος της σημασίας του εκπαιδευτικού
κεφαλαίου και των αξιών της Αριστεράς (αλληλεγγύη, συλλογικότητα).
Ο ρόλος των οικονομικών περιορισμών και οι μορφές απαξίωσης που βιώ-
νουν οι μισθωτοί των λαϊκών στρωμάτων είναι ήδη μια από τις ισχυρότε-
ρες εξηγήσεις της ανόδου του RN. Οι κοινωνικές δυναμικές του ανταγωνι-
σμού μεταξύ Le Pen και Zemmour εντός των ανώτερων στρωμάτων θα
προσθέσουν πλέον ένα σημαντικό στοιχείο που έλλειπε, στην εξήγηση
των εκλογών του 2022.

[26] Ifop, "Focus N°228 - Radioscopie du zemmourisme à l’occasion du meeting d’Éric Zemmour au
Trocadéro", 28 mars 2022, https://www.ifop.com/publication/radioscopie-zemmourisme/
[27] Violaine Girard, Le vote FN au village. Trajectoires de ménages populaires du périurbain,
Éditions du Croquant, coll. « Sociopo », 2017, 314 p.



γών, οι Πράσινοι θεώρησαν ότι μπο-
ρούν να διεκδικήσουν να τεθούν επι-
κεφαλής της συμμαχίας. Διάφορες
προσπάθειες να ενωθούν οι δυνάμεις
αυτές απέτυχαν και κάθε κόμμα
τελικά αποφάσισε να καταθέσει τη
δική του υποψηφιότητα.

Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα
ανταποκρίθηκε στις επιδιώξεις που
εκφράστηκαν από τα μέλη του στο συ-
νέδριο του 2018, αναβιώνοντας τη
στρατηγική της αυτόνομης καθόδου.
Ενώ η «La France Insoumise» ταλα-
ντεύτηκε αρκετά τα τελευταία πέντε
χρόνια μεταξύ μιας λαϊκιστικής στρα-
τηγικής και μιας επαναβεβαίωσης της
αγκύρωσής της στην Αριστερά, το
2022 επένδυσε τελικά σε μια νέα
στρατηγική με την ονομασία «Λαϊκή
Ένωση». Σκοπός της είναι να υπερα-
σπιστεί μια αντιρατσιστική, φεμινι-
στική και οικολογική προοπτική με τη
συμμετοχή στην εκστρατεία προσωπι-
κοτήτων εκτός του κόμματος που
εμπλέκονται σε αυτά τα κινήματα.

Το κατακερματισμένο τοπίο μέσα στο
οποίο κλήθηκαν να εκφραστούν οι
αριστεροί ψηφοφόροι δεν άλλαξε
ουσιωδώς τις τάσεις και τις ισορροπίες 

[21]

Στις προεδρικές εκλογές του 2017, το
Σοσιαλιστικό Κόμμα, που υποστηρίχ-
θηκε από τους Πράσινους, απέτυχε να
κερδίσει τους ψηφοφόρους της παρα-
δοσιακής Aριστεράς. Οι τελευταίοι εί-
χαν υποστηρίξει μαζικά τον JL. Mélen-
chon (19,58% έναντι 6,36% για τον
Benoît Hamon[29]). Απέχοντας πολύ
από το να δημιουργήσει μια ηγεμονία,
το αποτέλεσμα αναβίωσε τον ανταγω-
νισμό εντός της Aριστεράς μεταξύ αφ’
ενός των παραδοσιακών κεντροαρι-
στερών κομμάτων που ήταν αποφασι-
σμένα να ανακτήσουν μια εκλογική
δυναμική και αφ’ ετέρου της «La
France Insoumise» [Ανυπότακτη Γαλ-
λία], που είχε καθιερωθεί ως η κύρια
πολιτική δύναμη στα αριστερά του
πολιτικού φάσματος. Στις αρχές της
προεδρικής εκλογής του 2022, οι σχη-
ματισμοί του σοσιαλδημοκρατικού χώ-
ρου (PRG[30], PS, EELV[31]) αρχικά
επένδυσαν σε μια στρατηγική ενότη-
τας γύρω από μια κοινή υποψηφιότη-
τα, προκειμένου να ανακτήσουν μια
κεντρική θέση, ποντάροντας στον πα-
ραγκωνισμό της «La France Insoumi-
se». Βλέποντας την υποχώρηση του
Σοσιαλιστικού Κόμματος και με τα
ενθαρρυντικά γι’ αυτούς ποσοστά των
ευρωπαϊκών  και  των  τοπικών  εκλο-

Jean Luc Mélenchon: Ποια Λαϊκή Ένωση;[28]3.

[28] [ΣτΜ] Λογοπαίγνιο με το όνομα της καμπάνιας του JL. Mélenchon (L’Union Populaire).
[29] [ΣτΜ] Ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 2017.
[30][ΣτΜ] Parti radical de gauche/Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς
[31] [ΣτΜ] Europe – Écologie – Les Verts (το κόμμα των Γάλλων Πρασίνων)



εκλογές του 2017 και την ίδια στιγμή
υφίσταται βαθείς μετασχηματισμούς.
Ο JL. Mélenchon συγκέντρωσε τις ψή-
φους του 43% των ψηφοφόρων του B.
Hamon του 2017 και του 7% των
ψηφοφόρων του Macron. Ωστόσο, η
συσπείρωση των ψηφοφόρων του του
2017 είναι ιδιαίτερα χαμηλή για μια
διευρυνόμενη εκλογική βάση (66%, έ-
ναντι 74% του E. Macron και 78% της
M. Le Pen). Οι ψηφοφόροι που έφυγαν
από τον Mélenchon τροφοδότησαν το
15% της ψήφου για τους λοιπούς
υποψήφιους της Αριστεράς -κάτι που
δεν αποτελεί έκπληξη σε αυτό το
πλαίσιο διαιρέσεων- καθώς και το 18%
της ψήφου προς τους υποψήφιους που
κινούνταν στον πολιτικό χώρο μεταξύ
E. Macron και E. Zemmour. Συγκριτικά,
η M. Le Pen έχασε μόνο 6% από τους
ψηφοφόρους της του 2017 προς τους
υποψήφιους που κινούνταν από τον
Macron μέχρι την άκρα Αριστερά. Οι
δυναμικές της καμπάνιας του JL.
Mélenchon δείχνουν ότι ανανέωσε την
εκλογική του βάση περισσότερο από
ό,τι οι άλλοι δύο κύριοι υποψήφιοι.

Διαταξική ψήφος;

Ο JL. Mélenchon κατέγραψε σχετικά
ομοιογενή αποτελέσματα σε όλες τις
κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορί-
ες, με εξαίρεση τη χαμηλή του επίδοση
μεταξύ των συνταξιούχων (11%). Συ-
γκέντρωσε το 25% της ψήφου των
διευθυντικών στελεχών και των ανώ-

[22]

που καταγράφηκαν το 2017. Το Σοσια-
λιστικό Κόμμα, με 1,74% των ψήφων,
φαίνεται να είναι στα πρόθυρα του
αφανισμού. Οι Οικολόγοι δεν κατάφε-
ραν να πείσουν ψηφοφόρους πέρα
από την τυπική εκλογική τους βάση
και επιβεβαίωσαν το χαμένο ραντεβού
τους με τα κατώτερα στρώματα, μέ-
νοντας στο 4,63% των ψήφων. Το
άθροισμα των δύο αυτών αποτελεσμά-
των (4,63% ή 1.627.853 ψήφοι και
1,74% ή 616.478 ψήφοι) αντιστοιχεί
λίγο-πολύ στα αποτελέσματα της υπο-
ψηφιότητας του B. Hamon το 2017, ο
οποίος είχε λάβει 6,36% ή 2.291.288
ψήφους. Το σύνολο για την Αριστερά,
ωστόσο, αυξήθηκε από 27,67% σε
31,94%. Συγκεντρώνοντας περίπου το
28%[32] όσων απείχαν στον πρώτο
γύρο του 2017 και ψήφισαν το 2022
(δηλ. 750.000 ψηφοφόρους και
περίπου 10% του συνολικού εκλογικού
του σώματος), ο JL. Mélenchon είναι
αυτός που κυρίως συνέβαλε σε αυτή
την άνοδο της Αριστεράς. Από τις
ψήφους όσων απείχαν το 2017, οι
υπόλοιποι υποψήφιοι κέρδισαν 6% ο Y.
Jadot, και από 3% ο καθένας εκ των
P. Poutou, F. Roussel και A. Hidalgo.
Όπως και στις προηγούμενες προεδρι-
κές εκλογές, ο υποψήφιος της «La
France Insoumise» ξεπέρασε όλους
τους άλλους υποψήφιους της Αριστε-
ράς   κατά   αρκετά   εκατομμύρια  ψή-
φους. Ενισχυμένο κατά περισσότερες
από 600.000 ψήφους, το εκλογικό
σώμα του JL. Mélenchon χαρακτηρί-
ζεται  από  συνέχεια  σε  σχέση  με  τις 

[32] Ifop, "Présidentielle 2022 – Sondage jour du vote : Profil des électeurs et clés du scrutin (1er
tour)", 10 avril 2022, https:// www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/118997-Rapport-JDV-
PRE22-T1-ENS-22h00-FINAL.pdf 



Στα επισφαλή τμήματα του εργαζό-
μενου πληθυσμού και στα κατώτερα
στρώματα, ο JL. Mélenchon κέρδισε
34% των ψήφων των ανέργων και
34% των ψήφων όσων έχουν εισό-
δημα κάτω από 900 ευρώ, σύμφωνα
με την έρευνα της Ifop. Επίσης πέτυχε
πολύ υψηλά ποσοστά στις πιο αδικη-
μένες περιοχές, όπως στα υπερπόντια
διαμερίσματα (όπου συγκέντρωσε κά-
ποια από τα υψηλότερα ποσοστά του,
με μέσο όρο γύρω στο 50%), ενώ
επίσης κατέγραψε το ρεκόρ του με
42,5% στο 1% των φτωχότερων
δήμων[35]. Αυτή οι κινητοποίηση των
λαϊκών κατηγοριών είναι ένα σημαντι-
κό στοιχείο που διακρίνει τον JL.
Mélenchon από τους ανταγωνιστές
του εντός της Αριστεράς. Από τη μία
πλευρά, ο σοσιαλδημοκρατικός χώρος,
όπως και το PCF, φαίνονται πολύ πιο
απομακρυσμένοι από αυτές τις κοινω-
νικές ομάδες. Για παράδειγμα, ο Y.
Jadot και ο F. Roussel υποστηρίχθηκαν
μόνο από το 1% των χειρωνάκτων
εργατών, 4% και 6% αντίστοιχα των
ανέργων ή 3% και 6% αντίστοιχα των
ανθρώπων με εισόδημα κάτω των 900
ευρώ μηνιαίως. Ο Y. Jadot επίσης
πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματά
του στο 1% των πλουσιότερων δήμων
(6,3%), ενώ έλαβε 2% στο 1% των
φτωχότερων δήμων.

[35] Επεξεργασία δεδομένων και οπτικοποί-
ηση από τον Victor Alexandre, δημοσιογράφο
δεδομένων (data journalist) για την Le Parisien,
που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του στο
Twitter (@humeursdeVictor), με βάση στοιχεία
από το INSEE και το Υπουργείο Εσωτερικών.

[23]

τερων διανοητικών επαγγελμάτων,
των ενδιάμεσων επαγγελματιών και
υπαλλήλων και το 23% των χειρωνά-
κτων εργατών[33]. Ωστόσο, αυτή η
ισοκατανομή τείνει να συσκοτίζει κά-
ποια χαρακτηριστικά της εκλογικής
του βάσης, καθώς -όπως και το
2017[34]- αυτή αποτελείται κυρίως
από ψηφοφόρους που ανήκουν στα
απαξιωμένα και επισφαλή τμήματα
της αγοράς εργασίας. Η ανάλυση ανά
εκπαιδευτικό επίπεδο επιβεβαιώνει
την υποστήριξη του Mélenchon από
τους αποφοίτους. Ο JL. Mélenchon έ-
λαβε 22% της ψήφου των αποφοίτων
λυκείου και 26% μεταξύ των
αποφοίτων πανεπιστημίου και άνω.
Ωστόσο, η επίδοσή του ήταν κάτω του
μέσου ποσοστού του στις ανώτερες
εισοδηματικές κατηγορίες: 28% μετα-
ξύ όσων κερδίζουν λιγότερα από 1250
ευρώ το μήνα και 18% μεταξύ όσων
κερδίζουν πάνω από 3000 ευρώ. Η
ψήφος προς τον Mélenchon ενδεχο-
μένως έλκει ανθρώπους που κατέ-
χουν ένα υποτιμημένο πτυχίο, υψηλή
εξειδίκευση χωρίς αξιοσημείωτη αντα-
μοιβή. Η διασταύρωση των δεικτών
του εκπαιδευτικού επιπέδου και του
εισοδήματος θα είναι μια από τις
σημαντικότερες κατευθύνσεις της
έρευνας για την καλύτερη κατανόηση
αυτής της μερίδας του εκλογικού
σώματος.

[33] Ipsos, "Présidentielle 2022 | Profil des
abstentionnistes et sociologie des électorats",
10 avril 2022, https://www.ipsos.com/fr-fr/
presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-
sociologie-electorat 
[34] Collective Focale, Votes populaires ! Les
bases sociales de la polarisation électorale
dans la présidentielle de 2017, Paris, Editions
du Croquant, 2022

https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-sociologie-electorat
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Γράφημα 4. Η ψήφος προς τον JL. Mélenchon ανάλογα με το διάμεσο επίπεδο διαβίωσης
των δήμων.

Το 2017 δεν υπήρχε ανισορροπία στην
υποστήριξη προς τον JL. Mélenchon
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιο-
χών. Το 2022 αντίθετα, ο Mélenchon
σημειώνει καλύτερη επίδοση στις με-
γάλες πόλεις και στην περιοχή του
Παρισιού και υποχωρεί στους δήμους
με λιγότερους από 10.000 κατοί-
κους[36]. Είναι δε στους δήμους όπου
ο πληθυσμός βιώνει και ρατσιστικές
διακρίσεις και οικονομική ανέχεια που
επιτυγχάνει τα καλύτερα ποσοστά του.
Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η
επιτυχία εξηγείται από δύο συντρέ-
χουσες αιτίες. Από τη μία πλευρά, η
υιοθέτηση  μιας  στρατηγικής  που  εν-
σωματώνει τμήμα της αντιρατσιστικής 

ατζέντας (αγώνας ενάντια στην ισλα-
μοφοβία και στην αστυνομική βία)
ενδέχεται να προκάλεσε την μερική
ανασύνθεση της εκλογικής βάσης του
JL. Mélenchon, κινητοποιώντας τους
κατοίκους των μεγάλων συσσωματώ-
σεων που είναι εκτεθειμένοι σε
κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις.
Από την άλλη πλευρά, η πρόοδός του
είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές
και ημιαγροτικές κοινότητες, όπου
υφίσταται σε κάποιο βαθμό τον
ανταγωνισμό του κομμουνιστή υποψη-
φίου, που εκεί σημειώνει καλύτερες
συγκριτικά επιδόσεις σε σχέση με το
εθνικό του αποτέλεσμα.

[36] Roger Martelli, "2022 : Mélenchon s’installe dans l’espace communiste, mais pas que...", Regards,
14/04/2022, http://www.regards.fr/actu/article/2022-melenchon-s-installe-dans-l-espace-
communiste-mais-pas-que 



Η σημασία της συνάρθρωσης επιμέρους θεμάτων φαίνεται να εξηγεί επίσης τα
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά του JL. Mélenchon στις εργατικές γειτονιές των πόλεων.
Ο Mélenchon ξεπερνάει το 60% σε αρκετές πόλεις του Seine-Saint-Denis, γεγονός
που οδήγησε κάποιους σχολιαστές να αναφερθούν σε μια ψήφο κοινότητας
[communitarian vote] των μουσουλμανικών προαστίων. Αυτή η ανάλυση απομο-
νώνει τη μεταβλητή της θρησκείας από όλες τις άλλες διαστάσεις της ψήφου, και
ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι της εργατικής τάξης είναι οι πιο άμεσα
εκτεθειμένοι σε φαινόμενα ρατσισμού και σε διακρίσεις, σε ένα πλαίσιο ανόδου
της άκρας Δεξιάς. Τα ευρήματα της συλλογικότητας Focale[37] για τις εκλογές
του 2017 έδειξαν ότι μεταξύ των εκλογέων με μεταναστευτική προέλευση από
την νότια ή την υποσαχάρια Αφρική, τα ποσοστά του JL. Mélenchon ήταν ιδιαίτερα
υψηλά μεταξύ των πιο επισφαλών και των πιο εκτεθειμένων στην απαξίωση στην
εργασία τους. Είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα του 2022 να αντικατοπτρίζουν
την εμβάθυνση αυτού του φαινομένου. Η έρευνα της ψήφου ανάλογα με τη
θρησκεία επιβεβαιώνει τις κοινωνικές ανησυχίες των ανθρώπων που ανήκουν στη
μουσουλμανική θρησκεία, οι οποίοι ψήφισαν συντριπτικά (69%) υπέρ του JL.
Mélenchon. Πράγματι, το 78% αυτών θεωρεί την «αύξηση των μισθών και της
αγοραστικής δύναμης» και την «εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και της
ενέργειας» καθοριστικούς παράγοντες για την ψήφο τους, στοιχείο που απηχεί τα
δύο εμβληματικά μέτρα της καμπάνιας του υποψήφιου της «Λαϊκής Ένωσης». Θα
πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι δείκτες που μετρούν τους καθοριστικούς
παράγοντες της ψήφου δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να
κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα της μάχης κατά των διακρίσεων. Το «τυφλό
σημείο» των δημοσκοπήσεων δεν επιτρέπει να αξιολογήσουμε το ρόλο που έπαιξε
ο αντι-ισλαμοφοβικός λόγος του JL. Mélenchon στην πολύ ισχυρή κινητοποίηση
των μουσουλμάνων εκλογέων. Οι κοινωνικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό το
εκλογικό σώμα τείνει να ψηφίζει στη βάση των εμπειριών φυλετικής διάκρισης
που βιώνει παρά στη βάση του θρησκευτικού προσανατολισμού του[38]. Συνεπώς,
για τους μουσουλμάνους, ο βαθμός συμμετοχής τους σε θρησκευτικές πρακτικές
στο τζαμί δεν επηρεάζει τον εκλογικό προσανατολισμό τους, σε αντίθεση με τους
καθολικούς ψηφοφόρους.

[25]

[37] Collective Focale, ό.π.
[38] Fatima Khemilat: "Le 'vote musulman' n’en finit pas de nourrir les imaginaires européens", Le
Monde, 21 avril 2017, https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/21/fatima-khemilat-le-vote-
musulman-n-en-finit-pas-de-nourrir-les-imaginaires-europeens_5115075_3232.html 

Ο JL. Mélenchon και οι μουσουλμάνοι: μια ψήφος κοινότητας;
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Συμπερασματικά
Η απώλεια της στενής σύνδεσης με τους εργάτες[39], σε συνδυασμό με τα
παρόμοια ποσοστά που κατέγραψε ο Mélenchon οριζόντια σε όλες τις
κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες, θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι η Aριστερά δεν έχει πλέον μια ιδιαίτερη κοινωνική βάση.
Ωστόσο, η ανάλυση των χαρτών και των ερευνητικών δεδομένων υποδη-
λώνει ότι ο JL. Mélenchon κατάφερε να ενισχύσει την υποστήριξη δύο
κοινωνικών ομάδων προς την υποψηφιότητά του, με τις οποίες είχε ήδη
διαμορφώσει έναν σύνδεσμο κατά τις προηγούμενες εκλογές: από τη μία,
τους εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες και στον πολιτισμό, που
ήταν ένα από τα ισχυρότερα τμήματα της εκλογικής βάσης του το 2012,
και από την άλλη τους ανθρώπους που υφίστανται φυλετικές διακρίσεις,
που ήταν μεταξύ όσων κινητοποιήθηκαν πιο ενεργά υπέρ του το 2017[40].
Το εκλογικό σώμα του JL. Mélenchon είναι πιθανότατα ένα σύμπλεγμα
που συνενώνει στρώματα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και σχετικά
χαμηλές αμοιβές και τμήματα των εργατικών στρωμάτων με κάποια
εκπαίδευση ή/και εμπειρία φυλετικών διακρίσεων. Για να εξηγήσει κανείς
την ψήφο προς τον JL. Mélenchon δεν μπορεί να αγνοήσει τη χρονικότητα
και τη δυναμική διάσταση της εκλογικής απόφασης. Τον περασμένο χει-
μώνα η εκλογική του βάση είχε πιο λαϊκά χαρακτηριστικά (εργάτες και
πιθανοί στόχοι διακρίσεων) σε σύγκριση με τους ψηφοφόρους που αποφά-
σισαν τις μέρες πριν τις εκλογές. Η κινητοποίηση της τελευταίας στιγμής
δυνητικά έχει μια πολύ διαφορετική διάσταση και φαίνεται να περιλαμ-
βάνει διάφορες ομάδες ψηφοφόρων, των οποίων φαίνεται δύσκολο να
εντοπίσουμε ένα τυπικό προφίλ. Η ταυτοποίηση των κυμάτων κινητο-
ποίησης θα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την κατανόηση του εκλογικού
σώματος του JL. Mélenchon.

[39] Simon, Michel, Michelat, Guy, Les Ouvriers et la politique : Permanence, ruptures,
réalignements, Paris, Sciences Po Press, 2004
[40] Collective Focale, ό.π.



ΜΕΡΟΣ 2ο
Εξηγώντας

τους λόγους
της ψήφου

δόθηκαν δύο επιλογές: «Σήμερα ψήφι-
σα τον υποψήφιο που προτιμούσα,
ανεξάρτητα από τις πιθανότητές του
να κερδίσει» και «Σήμερα ψήφισα
στρατηγικά, παίρνοντας υπόψη τις πι-
θανότητες κάθε υποψηφίου να
κερδίσει». Σε αυτή την ερώτηση, ο JL.
Mélenchon έλαβε χαμηλότερο ποσο-
στό σε όσους επέλεξαν την πρώτη
απάντηση (49%) έναντι 50% μεταξύ
όσων δήλωσαν ότι ψήφισαν «στρατη-
γικά». Η κατασκευή αυτών των
κατηγοριών ωστόσο εγείρει ερωτήμα-
τα σε δύο επίπεδα: το γεγονός ότι
κάποιος ψήφισε τον υποψήφιο της
αρεσκείας του και το γεγονός ότι
κάποιος πήρε υπόψη τις πιθανότητες
επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Ένας ψη-
φοφόρος του JL Mélenchon, που τον
θεωρεί ως τον υποψήφιο της αρε-
σκείας του και ως τον υποψήφιο της
Aριστεράς  με  τις  περισσότερες  πιθα-

[27]

Η ισχυρή άνοδος του JL. Mélenchon
στις δημοσκοπήσεις στο τέλος της
προεκλογικής περιόδου είναι το απο-
τέλεσμα δύο διακριτών φαινομένων:
της ικανότητάς του να κινητοποιήσει
ψηφοφόρους από το χώρο της αποχής
και η στρατηγική ψήφος των ανθρώ-
πων που έθεταν ως προτεραιότητα την
είσοδο στον δεύτερο γύρο του υποψη-
φίου της πολιτικής τους οικογένειας
που είχε τις περισσότερες πιθανότη-
τες. Μετά τον πρώτο γύρο, η έρευνα
της OpinionWay για το Cnews και το
Europe 1[41], που εντόπισε ότι 50%
των ψηφοφόρων του JL. Mélenchon
τον επέλεξαν στρατηγικά, διαδόθηκε
ευρέως για να απονομιμοποιήσει την
ιδέα μιας ιδεολογικού τύπου συσπεί-
ρωσης γύρω από την υποψηφιότητά
του. Ωστόσο, το νούμερο αυτό στηρί-
ζεται σε δεδομένα που μάλλον προκα-
λούν   σύγχυση.   Στους  ερωτώμενους 

JL. Mélenchon: Η επίμαχη στρατηγική ψήφος1.

[41] https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-cnews-et-europe-1-
sondage-jour-du-vote-premier-tour/viewdocument/2841.html?Itemid=0 



ψηφίσουν τον JL. Mélenchon δεν αφο-
ρούσαν την ουσία της υποψηφιότητάς
του: το 80% αυτών θεώρησε το πρό-
γραμμά του αποφασιστικό -το
υψηλότερο ποσοστό από όλους τους
υποψήφιους (έναντι 64% των ψηφο-
φόρων του F. Roussel και 73% αυτών
του Y. Jadot). Ωστόσο, χρειάστηκε κά-
ποιες φορές να υπερβούν τις ανα-
στολές που είχαν για τη διχαστική
προσωπικότητα του υποψηφίου. Πε-
ρισσότερο από τη «χρήσιμη ψήφο», ο
JL. Mélenchon επωφελήθηκε από τη
θετική περίσταση, κατά την οποία μια
ψήφος πεποίθησης (μετρούμενη στη
βάση της συμφωνίας με το πρόγραμ-
μα) είχε στο τέλος της προεκλογικής
εκστρατείας το πλεονέκτημα να συν-
δέεται με την αποτροπή της εισόδου
της άκρας Δεξιάς στον δεύτερο γύρο.
Σε ό,τι αφορά στον Macron, η έρευνα
του Ifop δείχνει ότι το «πρόγραμμα και
η συνολική πρόταση» είναι καθοριστι-
κά στοιχεία για την ψήφο μόνο του
66% των ψηφοφόρων του, δηλαδή
κατά 14 και 12 μονάδες λιγότερο από
τα αντίστοιχα ποσοστά μεταξύ των
ψηφοφόρων του JL. Mélenchon και
της M. Le Pen. Αντίστροφα, η «προσω-
πικότητα» του υποψηφίου είναι το πιο
κεντρικό κριτήριο για τους ψηφο-
φόρους του E. Macron σε σύγκριση με
όλους τους άλλους υποψήφιους (με
εξαίρεση τον E. Zemmour που λαμ-
βάνει συγκρίσιμα ποσοστά). Παρόμοια
αποτελέσματα μπορεί να βρει κανείς
και στην έρευνα της Ipsos, στην οποία
το 71% των ψηφοφόρων του Macron
απάντησε ότι το «προεδρικό κύρος»
του ήταν ένας από τους κύριους
λόγους για την προτίμησή τους. Συνε-
πώς,  οι λόγοι  που εξηγούν  την ψήφο 
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νότητες εισόδου στον δεύτερο γύρο,
θα βρισκόταν σε δυσκολία να διαλέξει
μία από τις δύο εναλλακτικές. Επίσης,
αυτή η διατύπωση υπονοεί ότι οι εκλο-
γικές επιλογές σχηματίζονται τελείως
έξω από στρατηγικές εκτιμήσεις. Είναι
πιο πιθανό τα στρατηγικά διακυβεύ-
ματα και οι ιδεολογικές πεποιθήσεις
να είναι βαθιά αλληλένδετα στην από-
φαση πολλών ψηφοφόρων. Επίσης, ο
όρος «υποψήφιος της αρεσκείας σας»
μπορεί να γίνει κατανοητός με πολ-
λούς τρόπους και πιθανότατα υπονοεί
για ορισμένους ερωτώμενους την προ-
σωπικότητα του υποψηφίου, για άλ-
λους την εικόνα του κόμματός του και
για κάποιους το περιεχόμενο του
προγράμματός του. Ο δείκτης αυτός
επομένως δεν είναι αρκετός για να
συμπεράνει κανείς ότι το εκλογικό
σώμα του Mélenchon μοιράζεται στη
μέση, μεταξύ ψηφοφόρων από πεποί-
θηση και στρατηγικών ψηφοφόρων. Ο
διαχωρισμός μεταξύ «ψήφου από καρ-
διάς» και «στρατηγικής ψήφου» φαί-
νεται να φτάνει εδώ στα όριά του.

Το ινστιτούτο Ifop από τη δική του
πλευρά μετρά την επίδραση που έχει
στην εκλογική επιλογή η εκτιμώμενη
πιθανότητα εισόδου ενός υποψηφίου
στο δεύτερο γύρο, οδηγούμενο σε
πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από
την OpinionWay. Έτσι, μεταξύ των
υποψηφίων που θεωρούνταν ότι έχουν
πιθανότητες εισόδου στον δεύτερο
γύρο, ο JL. Mélenchon είναι αυτός που
κινητοποίησε τους λιγότερους στη βά-
ση αυτής του της πιθανότητας (62%
έναντι 71% του E. Macron και 70% της
M. Le Pen). Οι παραχωρήσεις που
έκαναν οι αριστεροί ψηφοφόροι για να 



λύτερες πιθανότητες επιτυχίας από
καθέναν από τους τρεις πολιτικούς
πόλους, αλλά η ψήφος προς τον JL.
Mélenchon δεν φαίνεται να είναι αυτή
που προκάλεσε τα σκληρότερα διλήμ-
ματα στους ψηφοφόρους μεταξύ
στρατηγικής επιλογής και ταύτισης με
το πρόγραμμα του υποψηφίου.

[29]

κάθε εκλογικού σώματος εδράζονται
λιγότερο στην αντίθεση μεταξύ μιας
στρατηγικής ψήφου και μιας ψήφου
πεποίθησης και περισσότερο στην
αντίθεση μεταξύ της ψήφου στη βάση
των προγραμμάτων ή του «αναστή-
ματος» των υποψηφίων. Η απόφαση
της τελευταίας στιγμής μπορεί να ευ-
νόησε  τους  υποψηφίους  με τις μεγα-

Αγοραστική δύναμη, οικολογία, μετανάστευση: Ποια είναι τα
κυρίαρχα διακυβέυματα της εκλογής;2.

Η προεκλογική περίοδος του 2022 ση-
μαδεύτηκε από την κεντρική θέση που
κατείχε η πανδημία και στη συνέχεια
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά
η επιλογή των ψηφοφόρων διαμορφώ-
θηκε πάνω στα ζητήματα της αγορα-
στικής δύναμης. Στο exit poll της
Ifop[42] «ο πόλεμος στην Ουκρανία»
και «η μάχη κατά της πανδημίας της
covid19» έρχονται στην τελευταία
θέση των σχετικών θεμάτων. Επίσης η
απουσία σχεδόν των θεμάτων του
χρέους ή της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης έρχεται σε αντίθεση με τις προ-
εκλογικές εκστρατείες του 2012 και
του 2017. Στην έρευνα της Ipsos, όταν
κλήθηκαν να διαλέξουν τα τρία βασι-
κότερα ζητήματα για εκείνους, οι ερω-
τώμενοι επέλεξαν με διαφορά (58%)
την αγοραστική δύναμη, πολύ πάνω
από τη μετανάστευση (27%) και το σύ-
στημα υγείας (26%).

[42] Ifop, "Présidentielle 2022 – Sondage jour
du vote : Profil des électeurs et clés du scrutin
(1er tour)", 10 avril 2022, https://
www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/
118997-Rapport-JDV-PRE22-T1-ENS-22h00-
FINAL.pdf 

Στα δεδομένα της Ifop[43], το θέμα
«αύξηση των μισθών και αγοραστική
δύναμη» έρχεται δεύτερο, αμέσως
πίσω από το σύστημα υγείας (68%
έναντι 71%). Ωστόσο, το συγκεκριμένο
θέμα δεν απασχολεί εξίσου τα
επιμέρους εκλογικά σώματα. Είναι
ιδιαίτερα πλειοψηφικό μεταξύ των
ψηφοφόρων του JL. Mélenchon και
της M. Le Pen (περίπου 80% στα
δεδομένα της Ifop για παράδειγμα),
ενώ είναι πολύ λιγότερο κεντρικό για
τους ψηφοφόρους του E. Macron ή της
V. Pécresse (55% και στις δύο
περιπτώσεις) και του Y. Jadot (50%).

Είναι επίσης πιθανό να διαφέρει σημα-
ντικά σε κάθε εκλογικό σώμα ο τρό-
πος με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το
ζήτημα της «αγοραστικής δύναμης».
Μεταξύ των ψηφοφόρων της M. Le
Pen, η πολύ μεγάλη σημασία που απο-

[43] ό.π.

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/118997-Rapport-JDV-PRE22-T1-ENS-22h00-FINAL.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/118997-Rapport-JDV-PRE22-T1-ENS-22h00-FINAL.pdf


νό δεμένο με το EELV. Μεταξύ των
ψηφοφόρων του Mélenchon, η προ-
στασία του περιβάλλοντος και ο αγώ-
νας ενάντια στην κλιματική αλλαγή
θεωρείται αποφασιστικό στοιχείο για
την ψήφο από το 64%. Αυτά τα θέματα
φαίνεται να συνδέονται εκτεταμένα
με τα αιτήματα για την αύξηση των μι-
σθών και της αγοραστικής δύναμης
(81%) και τη μάχη κατά της επισφά-
λειας (73%). Ενώ οι ψηφοφόροι του
Jadot είναι αυτοί που καθόρισαν σε
μεγαλύτερο βαθμό (και σε μαζική
αναλογία) την ψήφο τους στη βάση
των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τα
θέματα της αγοραστικής δύναμης, των
μισθών ή ακόμα και της εκπαίδευσης
φαίνεται να έχουν λίγη σημασία γι’ αυ-
τούς (περίπου 50% και μόνο 35% η
στέγαση και η μάχη κατά της ανερ-
γίας), παρά το γεγονός ότι είναι ένα
αριστερόστροφο εκλογικό σώμα.

Στον ακροδεξιό πόλο, η επιθετικότητα
του Zemmour φαίνεται ότι κατάφερε
να πείσει τους ψηφοφόρους που εν-
διαφέρονται αποκλειστικά για θέματα
της ακροδεξιάς ατζέντας: το 93% αυ-
τών θεωρεί την «ασφάλεια» και τη
«μάχη κατά της εγκληματικότητας»
ως αποφασιστικό κριτήριο της ψήφου
του (+10 μονάδες σε σύγκριση με τους
ψηφοφόρους της M. Le Pen) και 90%
τη «μάχη κατά της παράνομης μετα-
νάστευσης» (+11 μονάδες σε σύγκριση
με τη M. Le Pen), αλλά μόνο το 52%
δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της 
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δίδεται στους δείκτες που αφορούν
την αγοραστική δύναμη πηγαίνει πλάι-
πλάι με την εξίσου υψηλή σημασία που
αποδίδεται στον «αγώνα κατά της
παράνομης μετανάστευσης». Στο
εκλογικό σώμα του JL. Mélenchon, η
«μάχη κατά της επισφάλειας» και οι
«ανισότητες» επηρεάζουν εξίσου έ-
ντονα την ψήφο. Η υποκατάσταση του
θέματος της απασχόλησης από αυτό
της «αγοραστικής δύναμης» ως του
αποφασιστικού θέματος επηρεασμού
της ψήφου είναι πιθανό να αποκρύπτει
τα διαφορετικά νοήματα που κάθε
εκλογικό σώμα αποδίδει σε αυτόν τον
σκοπό και τη μεγάλη ποικιλομορφία
των αγώνων που σχετίζονται με το
θέμα αυτό. Η ικανότητα να συναρθρώ-
νουν περισσότερα θέματα έπαιξε απο-
φασιστικό ρόλο στη συσπείρωση ψη-
φοφόρων γύρω από τη M. Le Pen και
τον JL. Mélenchon. Ο τελευταίος κα-
τάφερε να προσελκύσει πολλούς ψη-
φοφόρους που ενδιαφέρονται για οι-
κολογικά ζητήματα, πιθανότατα εκεί-
νους που επίσης ανησυχούν πε-
ρισσότερο για τις ανισότητες και την
επισφάλεια. Για παράδειγμα, η έρευνα
που έκανε εντός των συγκεντρώσεων
για το κλίμα η συλλογικότητα Quantité
Critique δείχνει τον ανταγωνισμό που
προέκυψε από την υποψηφιότητα της
«Λαϊκής Ένωσης» στους ακτιβιστές
που ενδιαφέρονταν περισσότερο για
τη σύνδεση της οικολογικής υπευθυ-
νότητας με τα κοινωνικά ζητήμα-
τα[44], οι οποίοι θεωρούνταν ένα κοι-

[44] Quantité Critique, "Mélenchon devant Jadot, Macron et Hidalgo décrochés: des sociologues ont
enquêté sur le vote du mouvement climat", L'Obs, 25 mars 2022,
https://www.nouvelobs.com/tribunes/20220325.OBS56187/melenchon-devant-jadot-macron-et-
hidalgo-decroches-des-sociologues-ont-enquete-sur-le-vote-du-mouvement-climat.html



της μετανάστευσης [45]. Αλλά οι υπο-
ψήφιοι που επένδυσαν πιο καθαρά στα
ζητήματα αυτά -ο Jadot στην οικολο-
γία και ο Zemmour στη μετανάστευση-
απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να πεί-
σουν, γιατί δεν κατάφεραν να συνδέ-
σουν αυτά τα θέματα με άλλα ζητή-
ματα της προεκλογικής ατζέντας. Η
ικανότητα εκλογικής ενσωμάτωσης
καθενός από τους πόλους αυτούς
εξαρτήθηκε λιγότερο από την αξιο-
πιστία ως προς το κεντρικό ερώτημα
της πλευράς του καθενός και
περισσότερο από την ικανότητα να
συνδεθεί η οικολογία ή η μετανά-
στευση με το κοινωνικό ζήτημα της
στιγμής: αυτό των μισθών και της
αγοραστικής δύναμης.

[31]

αγοραστικής δύναμης (-28 μονάδες σε
σύγκριση με τη M. Le Pen). Στους ψη-
φοφόρους της M. Le Pen, τα τρία
«ιστορικά» ακροδεξιά θέματα (εγκλη-
ματικότητα, τρομοκρατία και παρά-
νομη μετανάστευση) συνδυάζονται με
τρία κοινωνικά θέματα: αγοραστική
δύναμη, υγεία και τιμές καυσίμων.
Αυτά τα έξι θέματα θεωρούνται
αποφασιστικά για περισσότερους από
το 60% των ψηφοφόρων της. Έτσι, η
προεκλογική περίοδος του 2022 συ-
νέχισε την επαναοριοθέτηση της αντί-
θεσης Αριστεράς-Δεξιάς που ξεκίνησε
το 2017, καθώς τείνει να φέρνει σε
αντιπαράθεση όλο και περισσότερο
εκείνους που ψηφίζουν στη βάση των
οικολογικών ανησυχιών με εκείνους
που ψηφίζουν στη βάση του ζητήματος  

Τι ψηφίζουν τα Κίτρινα Γιλέκα;

Το πώς μεταφράζεται εκλογικά το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων συζητιέται
ευρέως. Οι πρώτες κοινωνιολογικές αναλύσεις[46] έδειξαν ότι αυτή η κοινωνική
ομάδα ήταν το 2017 εξίσου μοιρασμένη μεταξύ της M. Le Pen, του JL. Mélenchon
και της αποχής. Στο τέλος του πρώτου γύρου του 2022, η διασταύρωση των
επιμέρους δεικτών μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε μια πορεία σκέψης και
ανάλυσης. Το exit poll της BVA δείχνει αρχικά ότι τα ποσοστά αποχής των
ανθρώπων που συμμετείχαν στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων ήταν ίδια με αυτά
του γενικού πληθυσμού. Επομένως, δεν υπάρχει ούτε απόρριψη των κλασικών
μορφών πολιτικής εκπροσώπησης ούτε κάποιος ιδιαίτερος ενθουσιασμός για αυτή
την εκλογική συγκυρία. Αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται επίσης ότι καταδει-
κνύουν μια μαζική υποστήριξη των πρώην Κίτρινων Γιλέκων για τη M. Le Pen, η ο-

[45] Gougou, Florent, Persico, Simon, "A new party system in the making? The 2017 French
presidential election", French Politics, Palgrave Macmillan, 2017, 15 (3), pp.303-321.
[46] Quantité Critique, "Les gilets jaunes ont-ils une couleur politique?", L'Humanité, 22 decembre
2018, https://www.humanite.fr/ enquete-les-gilets-jaunes-ont-ils-une-couleur-politique-665360



ποία συγκέντρωσε το 44% της ψήφου αυτής της κατηγορίας έναντι 28% του JL.
Mélenchon. Οι δύο υποψήφιοι, που ενέταξαν την πρόταση για δημοψήφισμα με
λαϊκή πρωτοβουλία (RIC)[47] στα προγράμματά τους, παρείχαν μια διέξοδο γι’
αυτό το εμβληματικό αίτημα του κινήματος. Ωστόσο τα δεδομένα της Elabe
σχετικά με την ψήφο στον πρώτο γύρο επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχει η
κατανόηση των Κίτρινων Γιλέκων ανάλογα με την πορεία της εμπλοκής τους. Την
M. Le Pen ψηφίζουν όσοι εξακολουθούν να στηρίζουν το κίνημα αυτό σήμερα ή να
θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη του (39% έναντι 26% που στηρίζουν τον JL.
Mélenchon), ενώ οι ψηφοφόροι που συμμετείχαν στο κίνημα αυτό αλλά τώρα
έχουν απομακρυνθεί επιλέγουν τον JL. Mélenchon (33% έναντι 27% της M. Le
Pen). Είναι πιθανό η συμμετοχή σε αυτό το κίνημα να μην επηρέασε μαζικά τον
εκλογικό προσανατολισμό των μελών του. Πολλά θέματα, όπως η μετανάστευση
ή το κοινωνικό κράτος, είχαν θεωρηθεί πολύ αμφιλεγόμενα για να ασχοληθεί μαζί
τους το κίνημα χωρίς να απειληθεί η εύθραυστη ενότητά του. Αυτή η επιλογή
έτεινε να αφήσει άθικτο τον εκλογικό προσανατολισμό όσων συμμετείχαν στο
κίνημα. Η διαφορά δε μεταξύ όσων παραμένουν στο κίνημα και αυτών που έχουν
αποστασιοποιηθεί από αυτό ενδεχομένως εξηγείται από τις πολύ διαφορετικές
σχέσεις ακτιβισμού. Οι άνθρωποι στην Αριστερά έχουν πιο συχνά και άλλους
χώρους κομματικής, κοινωνικής ή συνδικαλιστικής συμμετοχής. Για τα άλλα μέλη
των Κίτρινων Γιλέκων αυτοί οι συλλογικοί πόροι είναι γενικά πιο περιορισμένοι. 
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[47] [ΣτΜ] Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόκλησης δημοψηφίσματος με πρωτοβουλία των
πολιτών αναδείχθηκε σύντομα ως ένα από τα κεντρικά αιτήματα του κινήματος των Κίτρινων
Γιλέκων στο πλαίσιο του γενικότερου αιτήματος για «πραγματική δημοκρατία».

Τι ψηφίζει το κίνημα για το κλίμα;

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε στη συγκέντρωση για το κλίμα της 12ης Μαρτίου
2022 δείχνει πολύ ισχυρά αριστερόστροφες προτιμήσεις των μετεχόντων σε αυτή.
Εντός των συμμετεχόντων στη διαμαρτυρία, ο Jean-Luc Mélenchon προηγείται του
Yannick Jadot, με 47% της πρόθεσης ψήφου στον πρώτο γύρο των προεδρικών
εκλογών έναντι 38% (έρευνα που πραγματοποιήθηκε από εμάς μεταξύ 13 και 18
Μαρτίου, λιγότερο από 4 εβδομάδες πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών).
Συγκριτικά με τις έρευνες στον γενικό πληθυσμό, ο υποψήφιος των Πρασίνων
καταλαμβάνει μια σημαντική θέση, αλλά τα παραπάνω νούμερα δείχνουν ότι ο Y.
Jadot δεν κατάφερε να τοποθετηθεί ως ο εκλογικός υποδοχέας του κινήματος για
το κλίμα, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό του Mélenchon. Η δυναμική της
προεκλογικής εκστρατείας τις τελευταίες εβδομάδες, και κυρίως οι διάφορες
μετακινήσεις προς την υποψηφιότητα του JL. Mélenchon, υποδεικνύουν ότι η υπο-



χώρηση της ψήφου των περιβαλλοντικών ακτιβιστών προς τον Y. Jadot
συνεχίστηκε. Τα αποτελέσματα εξάλλου δείχνουν την αδυναμία και την
υποχώρηση και της υποστήριξης προς τον Emmanuel Macron: μόνο 5% δήλωσαν
ότι ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ του. Το 2017 μεταξύ της ίδιας κατηγορίας
ψηφοφόρων το 22% ψήφιζε τον υποψήφιο του «En Marche». Αυτή η εγκατάλειψη
του Macron από τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους ψηφοφόρους απο-
τελεί μάρτυρα της αποτυχίας του να ενσαρκώσει την εικόνα του «προέδρου της
γης», στην οποία είχε προσπαθήσει να επενδύσει στην αρχή της προηγούμενης
θητείας του, αλλά και μια ένδειξη της απογοήτευσης που σχετίζεται με τον Νόμο
για το Κλίμα και την Ανθεκτικότητα, που βρίσκεται μακριά από τα μέτρα που
πρότεινε η Σύνοδος των Πολιτών για το Κλίμα[48]. Μπορούμε επίσης να
σημειώσουμε την ανικανότητα των «ιστορικών» αριστερών δυνάμεων (PS/PCF)
να πείσουν όσους συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες κατά της αδράνειας σε σχέση με
το κλίμα. Το PCF κατέγραψε 2% μεταξύ αυτών των ψηφοφόρων και η A. Hidalgo
κέρδισε μόνο 1,5% της ψήφου της κατηγορίας αυτής. Η εγκατάλειψη της
σοσιαλίστριας υποψήφιας από αυτή την πολύ παριζιάνικη και αριστερή κατηγορία
ακτιβιστών αποτελεί έκπληξη. Για τον F. Roussel, αυτή η χαμηλή επίδοση μπορεί
να εξηγηθεί από την προεκλογική του εκστρατεία που αποκήρυξε την «bobo»[49]
και ενοχική[50] Αριστερά. Η εκλογική του καμπάνια ενίσχυσε την αδυναμία
αυτών των δύο τμημάτων που είχε ήδη καταγραφεί σε προηγούμενες έρευνες.
Διαφορές εμφανίζονται και μεταξύ των εκλογικών σωμάτων του Y. Jadot και του
JL. Mélenchon. Όταν εξετάζουμε τα θέματα που επηρέασαν την εκλογική τους
συμπεριφορά, βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι του Jadot που συμμετέχουν στις
κινητοποιήσεις για το κλίμα αναφέρουν την περιβαλλοντική προστασία στην
πρώτη θέση. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Mélenchon, αν και το κλίμα παραμένει
κεντρικό ζήτημα, το ίδιο ισχύει και για τις ανισότητες, που αναφέρονται λιγότερο 
 

[48] [ΣτΜ] H Σύνοδος των Πολιτών για το Κλίμα ήταν μια συνέλευση πολιτών που ανέλαβε να
καταρτίσει προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στη Γαλλία με μια οπτική κοινωνικής
δικαιοσύνης. Δημιουργήθηκε την επομένη του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων ως μια πιθανή
διέξοδος από την πολιτική κρίση που είχε προκαλέσει ο φόρος στα καύσιμα. Αποτελούνταν από
150 πολίτες που είχε επιδιωχθεί να αποτελούν ένα κατά κάποιον τρόπο αντιπροσωπευτικό δείγμα
του γαλλικού πληθυσμού. Οι συμμετέχοντες σε αυτή διαβουλεύτηκαν μεταξύ τους σε μεγάλες και
μικρές ομάδες και συνεργάστηκαν με ειδικούς μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Ιουνίου 2020 και
τελικά ψήφισαν επί μίας λίστας 150 προτάσεων.
[49] [ΣτΜ] Ο όρος «bobo» προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων «bourgeois-bohème» (αστοί
μποέμ) και χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια της ελιτίστικης ή/και υπερβολικά επικεντρωμένης
σε πολιτισμικά/ταυτοτικά ζητήματα Αριστεράς. Ανάλογος όρος στα αγγλικά είναι το «champagne
socialists» (σοσιαλιστές της σαμπάνιας).
[50] [ΣτΜ] Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναφορά του F. Roussel στο δικαίωμα όλων των
Γάλλων στο «καλό κρασί, καλό κρέας και καλό τυρί», που είναι τα συστατικά της γαλλικής
γαστρονομίας. Η εν λόγω αναφορά δέχτηκε κριτική (και) από την πλευρά των οικολογικά
ευαισθητοποιημένων, που αντιστρατεύονται την κρεατοφαγία, καθώς και με πολιτισμικά
επιχειρήματα από όσους θεώρησαν ότι δεν συνάδει με τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά της
σύγχρονης Γαλλίας.
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συχνά από τους ψηφοφόρους του Jadot. Ο JL. Mélenchon ενσαρκώνει επομένως
μια εκλογική πρόταση που συναρθρώνει το περιβαλλοντικό ζήτημα με άλλους
κοινωνικούς αγώνες, ενώ η υποψηφιότητα του Y. Jadot αντιστοιχεί σε μια ψήφο
περισσότερο επικεντρωμένη στο θέμα του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα
ενισχύεται από το γεγονός ότι ο «Ανυπότακτος» υποψήφιος[51] καταγράφει τα
καλύτερα ποσοστά του μεταξύ ανθρώπων που κινητοποιούνται και γύρω από
άλλα θέματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών, ο αγώνας κατά του ρατσισμού
και οι συνδικαλιστικοί αγώνες. Συνεπώς, η δουλειά που έκανε η «La France
Insoumise» στα οικολογικά ζητήματα, η οποία δεν παρήγαγε σημαντική εκλογική
επαναστοίχιση κατά τις ενδιάμεσες εκλογές, προσανατόλισε σε σημαντικό βαθμό
τις εκλογικές πρακτικές των πιο αφοσιωμένων περιβαλλοντικών ακτιβιστών κατά
τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου.
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[51] [ΣτΜ] Λογοπαίγνιο με το όνομα του κόμματος του JL. Mélenchon, «La France Insoumise»
(Ανυπότακτη Γαλλία).



Υποψήφιος/α πρόεδρος
Κόμμα

(Επίσημη ονομασία &
συντομογραφία)

Απόδοση στα ελληνικά

Nathalie Arthaud Lutte ouvrière (LO) Εργατικός Αγώνας

Fabien Roussel Parti communiste
français (PCF)

Γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα

Emmanuel Macron La République en
marche (LREM) Η Δημοκρατία σε κίνηση

Jean Lassalle Résistons ! (RES) Να αντισταθούμε!

Marine Le Pen Rassemblement
national (RN) Εθνικός Συναγερμός

Éric Zemmour Reconquête (REC) Ανακατάληψη

Jean-Luc Mélenchon La France
insoumise (LFI) Ανυπότακτη Γαλλία

Anne Hidalgo Parti socialiste (PS) Σοσιαλιστικό Κόμμα

Yannick Jadot Europe Écologie Les
Verts (EELV)

Ευρώπη – Οικολογία -
Πράσινοι

Valérie Pécresse Les Républicains (LR) Ρεπουμπλικάνοι

Philippe Poutou Nouveau Parti
anticapitaliste (NPA) Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα

Nicolas Dupont-Aignan Debout la France (DLF) Σήκω, Γαλλία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υποψήφιοι και κόμματα

στις προεδρικές
εκλογές του 2022
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