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Δύο εβδομάδερ ππιν ηε διπλή εκλογική αναμέηπεζε 

ζηεν Ελλάδα
1
, ηο πολιηικό ζκενικό παποςζιάδει 

σαπακηεπιζηικά πόλωζερ και πεςζηόηεηαρ. Παπαμένει 

ίδιο και απαπαλλάσηο, δελαδή, με ηεν πεπίοδο καηά ηεν 

οποία ξέζπαζε ε κπίζε ζηε σώπα. 

 

Ο πνιηηηθόο ρξόλνο θπιάεη πνιύ γξήγνξα ζηελ Διιάδα 

από ηε ζηηγκή πνπ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Κη ελώ 

ηόζν ν Κώζηαο Καξακαλιήο όζν θαη ν Γηώξγνο 

Παπαλδξένπ ππνζηήξηδαλ πσο ε ρώξα ήηαλ 

ζσξαθηζκέλε δεκνζηνλνκηθά, ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα 

ε ειιεληθή θνηλσλία παξαθνινπζεί ηηο βεβαηόηεηεο εηώλ 

λα θαηαξξένπλ ε κία κεηά ηελ άιιε. Δηδηθά δε κεηά ηηο 

δηπιέο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπλίνπ 

ηνπ 2012 ε Διιάδα ηαιαληεύηεθε κεηαμύ ηνπ Grexit, ηεο 

εμόδνπ ηεο δειαδή από ηελ Δπξσδώλε, ζην success 

story πνπ επηθνηλώλεζε επί ζεηξά κελώλ ε θπβέξλεζε 

κέρξη ηε δνθηκαζηηθή έμνδν ζηηο αγνξέο θαη ην 

πξσηνγελέο πιεόλαζκα πνπ επηθύξσζε γηα ην 2013 ε 

Eurostat πξηλ από κεξηθέο εβδνκάδεο. Παξά ηε 

ξεηνξηθή πεξί ζηαζεξνπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηόζν από ηελ θπβέξλεζε όζν θαη από 

κεξίδα ηνπ Σύπνπ, ην πνιηηηθό ηνπίν παξακέλεη ζνιό 

θαη απξόβιεπην. 

 

Μία δύζθνιε θπβεξλεηηθή ζπκβίωζε 

Ζ θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο πνπ πξνέθπςε ην θαινθαίξη 

ηνπ 2012 απώιεζε ζηελ πνξεία ηε ΓΖΜΑΡ αιιά θαη κία 

ζεηξά από βνπιεπηέο πνπ αξλήζεθαλ λα ςεθίζνπλ 

θάπνηα από ηα κέηξα ιηηόηεηαο πνπ θαηέθηαλαλ 

ζπλερώο πξνο ςήθηζε ζηε βνπιή θαη δηαγξάθεθαλ από 

ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ηνπο νκάδεο. Ζ Νέα Γεκνθξαηία 

                                                           

1 18 Μαΐνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν πξώηνο γύξνο ησλ δεκνηηθώλ 
θαη πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ, ελώ ηελ Κπξηαθή, 25 Μαΐνπ 
δηεμάγεηαη ν δεύηεξνο γύξνο καδί κε ηηο επξσεθινγέο. 

θαη ην ΠΑΟΚ πνπ ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινύζεζαλ ηε 

κεηαπνιίηεπζε απνηέιεζαλ ηνπο ππιώλεο ελόο 

πξσηνθαλνύο γηα ηελ Δπξώπε δηθνκκαηηζκνύ 

απέκεηλαλ κόλνη λα πξνζπαζνύλ λα βξνπλ θνηλό 

βεκαηηζκό. 

ηελ νπζία, βέβαηα, ην ζνζηαιδεκνθξαηηθό θόκκα ηνπ 

ΠΑΟΚ, απνξξνθήζεθε από ηε Νέα Γεκνθξαηία. Μεηά 

ηε δηαβόεηε δηαθήξπμε ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ όηη 

“ιεθηά ππάξρνπλ” ην επηέκβξην ηνπ 2009 πνπ 

δηαςεύζηεθε κε ηελ πξνζθπγή ζην ΓΝΣ ιίγνπο κήλεο 

αξγόηεξα, ην θόκκα ηνπ ππό ηελ εγεζία ηνπ Δπάγγεινπ 

Βεληδέινπ θαηαπνληίζηεθε ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 

2012 θαη ζήκεξα νη ηειεπηαίεο δεκνζθνπήζεηο ην 

παξνπζηάδνπλ λα ζπγθεληξώλεη έλα πεληρξό 2,5% 

παξά ηελ ππνηηζέκελε απόπεηξα ζπζπείξσζεο ησλ 

δπλάκεσλ ηεο θεληξναξηζηεξάο ππό ηε ζθέπε ηνπ λένπ 

πνιηηηθνύ κνξθώκαηνο ηεο “ΔΛΗΑ”.  

Ζ ΝΓ δνθηκάδεη ηηο αληνρέο ηεο θάζε θνξά πνπ έλα 

αληηιατθό λνκνζρέδην ιηηόηεηαο θαηαηίζεηαη ζην 

θνηλνβνύιην κε πην πξόζθαηε δνθηκαζία απηή ηνπ 

Πνιπλνκνζρεδίνπ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην. Ζ ζπλνρή 

θαη ε δύλακε ηνπ θόκκαηνο ηνπ Αληώλε ακαξά, ν 

νπνίνο θέξεηαη λα απνιακβάλεη ζεβαζκνύ θαη 

εθηίκεζεο ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ, ηέζεθαλ ελ 

ακθηβόισ όηαλ μέζπαζε ε ππόζεζε Μπαιηάθνπ. Σν 

#Baltakosgate, όπσο θαηαγξάθεθε ζηε ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε ηνπ twitter, αθνξνύζε έλα βίληεν πνπ 

παξνπζίαζε θνξπθαίν ζηέιερνο ηνπ λενλαδηζηηθνύ 

θόκκαηνο ηεο Υξπζήο Απγήο, ζην νπνίν ν Γεληθόο 

Γξακκαηέαο ηεο θπβέξλεζεο, Σάθεο Μπαιηάθνο, 

ζπλνκηινύζε κε ηνλ βνπιεπηή ηεο ΥΑ, Ζιία Καζηδηάξε, 

αθελόο θαηεγνξώληαο ηνλ πξσζππνπξγό θαη 

αθήλνληαο ππνλννύκελα αθεηέξνπ γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο ειιεληθήο δηθαηνζύλεο.  

Ζ ζπληεξεηηθή παξάηαμε ράξε θαη ζηε ζηήξημε 

ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ Σύπνπ κπόξεζε ζύληνκα λα 

απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνύο θαη λα κελ θαηαγξάςεη 
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ηηο αλακελόκελεο δεκνζθνπηθέο απώιεηεο. ύκθσλα κε 

δεκνζθόπεζε πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο αξρέο Μαΐνπ από 

ηελ εηαηξία Palmos Analysis ε ΝΓ ππνιείπεηαη ηνπ 

ΤΡΗΕΑ ζηελ πξόγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

Δπξσεθινγώλ θαηά ηηο 3,4 κνλάδεο (18,1 έλαληη 21,5%) 

ελώ ζε ελδερόκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ε ςαιίδα 

θαίλεηαη λα αλνίγεη ζηηο 5 κνλάδεο (26,5 έλαληη 21,4%). 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη, εμάιινπ, πσο ν Αληώλεο 

ακάξαο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο Rass, 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη μεθάζαξα ν θαηαιιήινηεξνο 

πξσζππνπξγόο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ, 

θαζώο ππεξηζρύεη ηνπ Αιέμε Σζίπξα κε 46 έλαληη 29%. 

 

Ο ΤΡΘΖΑ θαη ν Σζίπξαο θαιπάδνπλ πξνο ηελ 

εμνπζία 

Όζν πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ησλ εθινγώλ, ε πνιηηηθή 

πόισζε γίλεηαη κάιινλ αθξαία θαη νη πνιίηεο ηίζεληαη 

πξν δηιεκκάησλ πνπ εκπιέθνπλ αθόκε θαη ηελ 

επξσπατθή ζπλέρεηα ηεο ρώξαο, έζησ θαη ζε κηθξόηεξν 

βαζκό ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο εθινγέο. Ο 

ΤΡΗΕΑ επραξίζησο ζπλαηλεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή. Ο πξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο θαη ππνςήθηνο 

ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο γηα ηελ πξνεδξία ηεο 

Κνκηζηόλ δήισζε ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ επξσςεθνδειηίνπ: “αο θάλνπκε ηελ νξγή καο 

πνιηηηθή πξάμε, ζηηο 25 Μαΐνπ ςεθίδνπκε θαη θεύγνπλ”. 

Σν θόκκα ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο παξνπζίαζε κία 

έθξεμε ζηα πνζνζηά ηνπ ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα θαη 

ζήκεξα από ην ξόιν ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο 

ζπγθεληξώλεη πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 19,9% 

(MRB γηα ηε Real News, 12.04.2014) κέρξη 20,5% 

(Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 14.04.2014) έσο θαη 26,5% 

(Palmos Analysis, 02.05.2014). Αμηνζεκείσην είλαη 

επίζεο πσο ν ΤΡΗΕΑ αιιά θαη ν ίδηνο ν Σζίπξαο έρνπλ 

απμαλόκελν επξσπατθό ξεύκα, ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία, 

ηελ Πνξηνγαιία θαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία, όπνπ ζηηο 

εθινγέο ζπκκεηέρεη ζρεκαηηζκόο κε ηελ νλνκαζία “Γηα 

κία άιιε Δπξώπε κε ηνλ Σζίπξα” (L' Altra Europa con 

Tsipras). 

 

Η “θηωρή” Αξηζηεξά θαη… 

Ζ Γεκνθξαηηθή Αξηζηέξα (ΓΖΜΑΡ) κόλν απώιεηεο 

θαηάγξαςε από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θπβέξλεζε ζην 

πιεπξό ΝΓ θαη ΠΑΟΚ θαη πιένλ ζπλαπνηεινύλ καδί 

κε ην ΚΚΔ ηνπο θησρνύο ζπγγελείο ηνπ επξύηεξνπ 

ρώξνπ ηεο Αξηζηεξάο. Από ηελ άιιε, βέβαηα, ν εγέηεο 

ηεο ΓΖΜΑΡ, Φώηεο Κνπβέιεο θέξεηαη σο ν 

επηθξαηέζηεξνο δηάδνρνο ηνπ Κάξνινπ Παπνύιηα ζηελ 

Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, εμέιημε πνπ αλακέλεηαη 

εληόο ηεο ρξνληάο.  

 

… ε εγθιεκαηηθή αθξνδεμία 

ην αληηδηακεηξηθά αληίζεην άθξν ηνπ πνιηηηθνύ 

θάζκαηνο ε Υξπζή Απγή απνηειεί ην πην αλεζπρεηηθό 

θαηλόκελν πνπ εκθαλίζηεθε ζηε ζύγρξνλε πνιηηηθή 

ηζηνξία ηεο ρώξαο. Έλα αθξνδεμηό, λενλαδηζηηθό θόκκα 

πνπ από ην πεξηζώξην λνκηκνπνηήζεθε κέζσ ηεο 

εθηεηακέλεο αγαλάθηεζεο απέλαληη ζην πνιηηηθό 

ζύζηεκα ζπιιήβδελ πνπ εμέθξαζαλ, κάιινλ αλώξηκα, 

πεξηζζόηεξνη από 600.000 ςεθνθνξνί ην 2012. 

Γξήγνξα, βέβαηα, ε ΥΑ απνθάιπςε ην πξαγκαηηθό ηεο 

πξόζσπν θαη ε δνινθνλία ηνπ ηξαγνπδηζηή ηεο ξαπ, 

Παύινπ Φύζζα από κέιε ηεο ην θζηλόπσξν ηνπ 2013 

θάλεθε πσο ζα είλαη ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο. Σν θόκκα 

αληηκεηώπηζε θαηεγνξίεο γηα ζύζηαζε εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο, ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία θηλήζεθε κε 

ηαρύηαην ξπζκό θαη νδήγεζε ζηε θύιαθε 

πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ηεο ΥΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα, Νίθνπ Μηραινιηάθνπ, ελώ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ηεο αζπιίαο πνιιώλ 

βνπιεπηώλ ηεο θαη ηε δηαθνπή ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ θόκκαηνο. Καη ελώ όια έδεηρλαλ 

πσο είρε μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα λα ηεζεί εθηόο λόκνπ, 

πξνζπάζεηα αλάινγε κε απηή πνπ εθ λένπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ζηε Γεξκαλία κε ην NPD, ε ππόζεζε 

Μπαιηάθνπ έβαιε θξέλν ζηελ πηώζε, επαλαθέξνληαο 

ηε ΥΑ ζηηο πεξηζζόηεξεο δεκνζθνπήζεηο ζηε ζέζε ηνπ 

ηξίηνπ θόκκαηνο κε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ή μεπεξλνύλ 

ην 7%. Έηζη όπσο όια δείρλνπλ ε Διιάδα ζα 

εθπξνζσπείηαη θαη από λενλαδί ζην λέν ζώκα ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα επόκελα πέληε 

ρξόληα. 

 

Οη δεκνζηνγξάθνη ζηελ πνιηηηθή: ην θαηλόκελν 

“Πνηάκη” 

Μία άιιε ραξαθηεξηζηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζε 

απηή ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν αθνξά ηελ απόθαζε 

πνιιώλ δεκνζηνγξάθσλ λα πνιηηεπηνύλ. Αλάκεζά ηνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη αμηνζέβαζηα νλόκαηα όπσο απηά ηνπ 

Νίθνπ Ξπδάθε ηεο Καζεκεξηλήο θαη ηνπ δηάζεκνπ 

ζθελνζέηε εξεπλεηηθώλ ληνθηκαληέξ ηέιηνπ Κνύινινπ. 

Ξερσξίδεη, βέβαηα, ην θαηλόκελν “Πνηάκη”, έλαο 

πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο πνπ δεκηνύξγεζε ν δεκνθηιήο 

θαη θαηαμησκέλνο δεκνζηνγξάθνο ηαύξνο 

Θενδσξάθεο, ν νπνίνο εγθαηέιεηςε ηελ εμαηξεηηθά 

δεκνθηιή ηειενπηηθή εθπνκπή ηνπ “Πξσηαγσληζηέο” 
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γηα λα δξάζεη ζηνλ πνιηηηθό ζηίβν ζε κία θίλεζε πνπ 

μάθληαζε ηόζν ην παξαδνζηαθό πνιηηηθό ζύζηεκα όζν 

θαη ηελ ειιεληθή θνηλή γλώκε. Σν “Πνηάκη” δείρλεη ζε 

πξώηε θάζε λα θεξδίδεη ην ζηνίρεκα κία πξώηεο 

θαζηέξσζεο δεκνζθνπηθά. Μεηά ηελ πξώηε έθξεμε πνπ 

ην έθεξλε ηξίην θόκκα κε δηαθνξά θαη κε πνζνζηά πνπ 

άγγημαλ αθόκε θαη ην 14,5% (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

14.04.2014), ε πνιηηηθή θίλεζε ηνπ ηαύξνπ, όπσο δεηά 

λα ηνλ απνθαινύλ, ζπγθεληξώλεη ζηαζεξά πνζνζηά 

θνληά ζην 6-7%.  

 

Η πξάζηλε αλππαξμία 

Από ηελ ελδνζθόπεζε ζην δηραζκό θαη από εθεί ζηε 

δηάζπαζε. Ζ πνξεία ηνπ πξάζηλνπ πνιηηηθνύ ρώξνπ 

κόλν σο ζηαζεξά θζίλνπζα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, νδεγώληαο ηειηθά ηνπο “Οηθνιόγνπο 

Πξάζηλνπο” ζηε δεκνζθνπηθή αλππαξμία. Σα πνζνζηά 

ηνπ θόκκαηνο κόιηο θαη κεηά βίαο μεπεξλνύλ ην 0,5%, 

ηελ ίδηα ώξα πνπ ζεκαληηθά πνπ ζεκαληηθά θαη 

πξνβεβιεκέλα ζηειέρε, όπσο ν κέρξη πξόηηλνο 

επξσβνπιεπηήο, Νίθνο Υξπζόγεινο, έρνπλ απνρσξήζεη 

από ηνπο θόιπνπο ησλ Πξαζίλσλ. 

 

Οη αλαπνθάζηζηνη θαη ην πξόθξηκα γηα εζληθέο 

εθινγέο 

Με ην ρξόλν λα κεηξάεη αληίζηξνθα πξνο ηηο θάιπεο νη 

πνιίηεο ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία (16,5-18% Public 

Issue θαη MRB αληίζηνηρα, 11-12.04.2014) παξακέλνπλ 

αλαπνθάζηζηνη αιιά θαη αλελεκέξσηνη γηα ην 

δηαθήβεπκα ησλ επξσεθινγώλ. Έηζη, αλ ιάβεη θαλείο 

ππόςε ηε κεγάιε απνγνήηεπζε θαη ηελ έιιεηςε πίζηεο 

ζην πνιηηηθό ζύζηεκα αιιά θαη ηα δηδάγκαηα ησλ 

πξνεγνύκελσλ επξσεθινγώλ (απνρή 48% ζηηο 

αληίζηνηρεο εθινγέο ηνπ 2009!), θαη πάιη ε απνρή 

αλακέλεηαη λα είλαη αλάκεζα ζηνπο “ληθεηέο” ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Άιισζηε θαη ηα ίδηα ηα θόκκαηα θαίλεηαη πσο θαηά 

βάζε αμηνπνηνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο σο κία 

επίζεκε ζθπγκνκέηξεζε ελόςεη ησλ εζληθώλ εθινγώλ 

πνπ θαηά ηα θαηλόκελα δε ζα αξγήζνπλ παξά ηηο 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ θ. ακαξά πεξί εμάληιεζεο ηεο 

ηεηξαεηίαο… Δμάιινπ, ν θπβεξλεηηθόο ηνπ εηαίξνο, 

Δπάγγεινο Βεληδέινο δε δίζηαζε λα παξαδερηεί πσο 

ηίζεηαη δήηεκα λνκηκνπνίεζεο ηεο θπβέξλεζεο, αλ ηα 

πνζνζηά ΝΓ θαη ΠΑΟΚ αζξνηζηηθά είλαη κηθξόηεξα 

από απηό ηνπ ΤΡΗΕΑ. Έλα ζελάξην δηόινπ απίζαλν, 

αιιά θαη δηόινπ επράξηζην γηα ηελ θαγθειάξην Μέξθει, 

ε όπνηα ιίγν πξηλ ην ειιεληθό Πάζρα επηζθέθζεθε εθ 

λένπ ηελ Αζήλα ζε κία αθόκε ζπκβνιηθή θίλεζε 

πνιηηηθήο ππνζηήξημεο… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ ζπγγξαθέα 

Μηράιεο Γνπδήο, δεκνζηνγξάθνο. Απηή ηελ πεξίνδν 

δεη θαη εξγάδεηαη ζηηο Βξπμέιιεο σο ππεύζπλνο 

επηθνηλσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ 

Κνηλσληθή ηέγε, CECODHAS Housing Europe.  

(πεξηζζόηεξα) 

 

Σαπηόηεηα 

Ίδξπκα-Υάηλξηρ-Μπει Διιάδα 

Αξηζηνηέινπο 3  54624  Θεζζαινλίθε  Διιάδα 

T +30 2310 28 28 29  F +30 2310 28 28 32   

E info@gr.boell.org  I www.gr.boell.org   
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