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σύγκριση και ανάλυση των ευρημάτων των
πολιτικών

ερευνών

(«δημοσκοπήσεων»)

πανελλαδικής κλίμακας, αλλά και περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, που δημοσιεύονται
στο αντίστοιχο κάθε φορά χρονικό διάστημα
από τις αναγνωρισμένες, βάσει του Μητρώου
του Ε.Σ.Ρ., εταιρίες.
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• Στόχος είναι η ανάλυση της κοινωνικής
κίνησης κάθε περιόδου με βάση τα αντίστοιχα
δεδομένα και όχι η πρόβλεψη του αποτελέσματος των επόμενων κάθε φορά εκλογών.
• Η

ευθύνη

του

περιεχομένου

της

ανάλυσης βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς.

Η χρονική περίοδος

Ο

ι Εκλογικές Τάσεις φτάνουν στην ενδέκατη (11η) κατά σειρά έκδοσή τους τη στιγμή
(Αύγουστος 2022) που και επίσημα ξεκινά η τελευταία χρονιά της κυβερνητικής θητείας

και επομένως έχει αντικειμενικά δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Με την έννοια αυτή θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παρούσα έκδοση -χωρίς φυσικά να

διακόπτεται η συνέχεια με τις προηγούμενες παρατηρήσεις μας, κάτι που εξάλλου αποτελεί κατά
τη γνώμη μας ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του εγχειρήματος αυτού- εγκαινιάζει και μια
νέα υποπερίοδο περισσότερο «εκλογική».
Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά την ευρύτερη εικόνα, από τον Μάρτιο του 2022 οπότε και
δημοσιεύτηκαν οι Εκλογικές Τάσεις #10, η αίσθηση μιας γενικευμένης κρίσης δείχνει να έχει
εμπεδωθεί, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για την κοινωνία και, κατ’ επέκταση,
για την κυβέρνηση. Στην αιχμή βρίσκονται τα ζητήματα της ραγδαίας υποχώρησης της
αγοραστικής δύναμης των πολιτών λόγω του πληθωρισμού που καλπάζει και της
ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών στην ενέργεια, αλλά και στο σύνολο σχεδόν των βασικών
αγαθών, ωστόσο η κρίση είναι πολυεπίπεδη: ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κίνδυνοι που
αυτός συνεπάγεται, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο τουλάχιστον προς το παρόν, σε συνδυασμό με
την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά -ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά, αν και
προς το παρόν το ενδιαφέρον των πολιτών παραμένει χαμηλό-, η πανδημία που εξακολουθεί να
αφήνει πίσω της θύματα καθημερινά και να απειλεί με ένα νέο κύμα, αλλά και επιμέρους
μικρότερα ή μεγαλύτερα φαινόμενα κρίσης και απειλών -από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην
Κρήτη, τη Λέσβο, την Αττική, αλλά και το δάσος της Δαδιάς, που ανέδειξαν ακόμη μια χρονιά τα
τεράστια ελλείμματα σε επίπεδο κυβερνητικής παρέμβασης και επέτειναν τη δυσθυμία, μέχρι τη
στεγαστική κρίση στα μεγάλα αστικά κέντρα που επιτείνεται από τη μείωση του διαθέσιμου

2

εισοδήματος των πολιτών- είναι μερικές μόνο πλευρές της κρίσης αυτής, οι οποίες
αλληλοδιαπλέκονται και συσσωρεύονται.
Παράλληλα, την επικαιρότητα κατά τους τελευταίους μήνες απασχόλησαν με ιδιαίτερη έμφαση
και άλλα ζητήματα: Η δημόσια συζήτηση επανήλθε πολύ συχνά και με πολλές αφορμές στα
σχετικά με το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία της, τη
διαφάνεια, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών κ.λπ., με κορυφαίες στιγμές την
απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την υπόθεση Novartis, την υπόθεση σε βάρος του Δ.
Λιγνάδη και το κύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας που ξεσήκωσε τόσο η απόφαση του δικαστηρίου
καθεαυτή όσο και η στήριξη που του παρείχε εμμέσως η υπουργός Πολιτισμού, αλλά και το μείζον
πολιτικό ζήτημα των παρακολουθήσεων τόσο δημοσιογράφων όπως ο Θ. Κουκάκης, όσο και του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Ν. Ανδρουλάκη. Ταυτόχρονα, και η παιδεία αποτέλεσε για άλλη μια
φορά κεντρικό θέμα της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, με αφορμή τον νέο νόμο της
Ν. Κεραμέως.
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Στο πεδίο των εξελίξεων στο κομματικό σύστημα, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από
την προηγούμενη έκδοση των Εκλογικών Τάσεων πραγματοποιήθηκαν τα συνέδρια και των
τριών μεγαλύτερων κομμάτων: της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, τα οποία
άφησαν το μικρό ή μεγάλο αποτύπωμα τους. Σε ό,τι αφορά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αυτό
θα μείνει στην ιστορία κυρίως ως το συνέδριο που επανέφερε τον ιστορικό τίτλο του κόμματος,
σε μια προσπάθεια να απευθυνθεί στους πολίτες με όχημα την ιστορική μνήμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχία, από την άλλη πλευρά, πραγματοποίησε ένα οργανωτικό άλμα,
τριπλασιάζοντας τα μέλη του (από περίπου 60 σε 172 χιλιάδες), προχώρησε σε απευθείας εκλογή
της ηγεσίας του και καθιέρωσε την ισότιμη αντιπροσώπευση των φύλων σε όλα τα επίπεδα.
Αναμφίβολα, ο αντίκτυπος των εσωκομματικών διαδικασιών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ήταν θετικός για μερίδα ψηφοφόρων που κινούνται στα όρια της εκλογικής τους
επιρροής.

Ταυτόχρονα, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την περίοδο που μας απασχολεί ξεχώρισε ο
πόλεμος στην Ουκρανία και όλες οι συνέπειές του, από την ανακατάταξη που προκαλεί στη διεθνή
ισορροπία δυνάμεων, μέχρι τα ζητήματα της ενεργειακής και της διατροφικής κρίσης, η συζήτηση
που προέκυψε γύρω από τη θέση και το ρόλο της Ευρώπης και το ζήτημα της στρατηγικής της
αυτονομίας έναντι των ΗΠΑ, ο νέος ρόλος και η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το ΝΑΤΟ.
Επίσης, την ελληνική κοινή γνώμη απασχόλησε η ολοκλήρωση του εκλογικού κύκλου στη Γαλλία,
με τους δύο γύρους των προεδρικών και τις βουλευτικές εκλογές, και ιδίως η δημιουργία της
συμμαχίας NUPES, μεταξύ της Αριστεράς (La France Insoumise και PCF), του Σοσιαλιστικού
Κόμματος και των Πρασίνων που έδωσε τον τόνο της αναμέτρησης1, ενώ δημοσιότητα έλαβαν
επίσης τόσο η παραίτηση του Boris Johnson στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και η πολιτική κρίση και
οι επικείμενες εκλογές στην Ιταλία. Τέλος, ένα θέμα που συζητήθηκε αρκετά στην Ελλάδα, όπως
και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν και η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ,
με την οποία ανατράπηκε το δεδικασμένο της Roe v. Wade, για την συνταγματική προστασία του
δικαιώματος στην άμβλωση.

Κυριότερα γεγονότα της περιόδου

Σ

το παραπάνω πλαίσιο, η τρέχουσα έκδοση των Εκλογικών Τάσεων καλύπτει την περίοδο
από την 1η Απριλίου έως την 31η Ιουλίου, μία περίοδο δηλαδή ακριβώς τεσσάρων μηνών.

Τα κυριότερα γεγονότα της περιόδου, όπως προκύπτουν από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών
εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, παρουσιάζονται στο χρονολόγιο που ακολουθεί.

Για τις γαλλικές εκλογές βλ. επίσης την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς στις 4/5/2022
με τίτλο Η γαλλική κοινωνία και πολιτική εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων: Σε (α)διέξοδο; (το βίντεο και τα
βασικά σημεία των εισηγήσεων διαθέσιμα εδώ: https://poulantzas.gr/i-galliki-koinonia-kai-politiki-en-mesoeklogikon-anametriseon-se-adiexodo-vinteo-kai-vasika-simeia-eisigiseon/), καθώς και την ανάλυση της
συλλογικότητας Quantité Critique Τρία εκλογικά συμπλέγματα για μία αναμέτρηση. Οι κοινωνικές βάσεις του
πολιτικού τοπίου το 2022 που δημοσίευσε στα ελληνικά επίσης το ΙΝΠ (https://poulantzas.gr/yliko/quantite-critiquetria-eklogika-syblegmata-gia-mia-anametrisi-oi-koinonikes-vaseis-tou-politikou-topiou-to-2022-analysi-gia-tis-gallikesproedrikes-ekloges/).
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Υπενθυμίζουμε ότι η επίδραση των γεγονότων της επικαιρότητας δεν θα πρέπει να αναζητείται
με τρόπο γραμμικό, καθώς αυτή μπορεί να εμφανίζεται σε δεύτερο χρόνο.
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