
Εκτιμήσεις για την πορεία της Κυβέρνησης και των κομμάτων 

 

Η έρευνα της VPRC του Νοεμβρίου καταγράφει τις γρήγορες αλλαγές που  έχουν συμβεί στο κομματικό 

σύστημα μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Ας τις δούμε συγκεκριμένα: 

 

1. Ο πολιτικός χρόνος ανοχής της Κυβέρνησης έχει σαφώς αναλωθεί. Το ποσοστό δυσαρέσκειας από 

την Κυβέρνηση φτάνει το 85%, σε διάστημα λιγότερο των 6 μηνών. Η εικόνα είναι απογοητευτική και 

προδιαγράφει μεγαλύτερες δυσκολίες στην εφαρμογή των πολιτικών του επόμενου διαστήματος.  

 

2. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης έχουν αρχίσει να καταγράφουν σημαντικές πολιτικές φθορές. 

Βεβαίως δεν είναι συμμετρικές μεταξύ τους. Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει σταθερά στους δρόμους της 

συρρίκνωσης, καταγράφοντας ποσοστά στα επίπεδα του 5%. Η ΔΗΜΑΡ μειώνεται, αλλά παραμένει 

σχετικά υπολογίσιμο μέγεθος, περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ. Όμως, και για αυτήν οι τάσεις στο άμεσο 

μέλλον είναι αρνητικές. Τέλος, η ΝΔ εξακολουθεί να αποτελεί τον ισχυρότερο και σταθερότερο πόλο 

της συγκυβέρνησης, αφού η φθορά της είναι ακόμα ελεγχόμενη, καταγραφόμενη ως προς την εκτίμηση 

της επιρροής της στο 26.5%.  

 

3. Με αυτές τις συνθήκες τίθεται ένα βασικό ερώτημα: πόσο πολιτικό χρόνο μπορεί να διαθέτει το 

κυβερνητικό σχήμα; Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι η εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ψηφιστεί στο 

πλαίσιο του Μνημονίου III, θα δημιουργήσουν ισχυρές εντάσεις με επιδράσεις στην εκλογική και 

πολιτική σκηνή. Το επόμενο διάστημα επομένως, η διάταξη των πολιτικών δυνάμεων θα υποστεί 

αλλαγές, με σημαντικότερες αυτήν τη στιγμή διαφαινόμενες την πλήρη συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ και την 

εκλογική μείωση σε μεγαλύτερο βαθμό της ΝΔ.  

 

4. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πρώτη θέση των εκλογικών προτιμήσεων με εκτιμώμενο σημερινό 

ποσοστό στο 31.5%. Θεωρείται πολύ δύσκολο η πορεία προς την πρώτη θέση να αμφισβητηθεί, είναι 

όμως επίσης πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το τελικό ποσοστό του σε συνθήκες πραγματικής εκλογικής 

μάχης και ισχυρών διακυβεύσεων που θα τεθούν τότε. Η μη ύπαρξη συνομιλητών για τη συγκρότηση 

αριστερής κυβέρνησης (δεδομένης της στάσης του ΚΚΕ, της εκλογικής αδυναμίας της ΑΝΤΑΡΣΎΑ και 

της μνημονιακής τοποθέτησης της ΔΗΜΑΡ) ενδέχεται τώρα - σε αντίθεση με τον Ιούνιο - να τον 

εκτοξεύσει σε μεγαλύτερα ποσοστά που θα τείνουν στην αυτοδυναμία. Στην εκτίμηση αυτή συντείνει 

και το γεγονός ότι η παράσταση νίκης εδραιώνεται σταδιακά για τον ΣΥΡΙΖΑ.  

 

5. Τα υπόλοιπα κόμματα της πολιτικής σκηνής (ΑΝΕΛ, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή) εμφανίζουν σε αυτήν τη 

μεταβατική φάση σταθερότητα και ανοδική πολλές φορές τάση. Η ορμητική δημοσκοπική άνοδος της 

ΧΑ έχει ανακοπεί, όμως δεν παύει να βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση των εκλογικών προτιμήσεων. 

Το ΚΚΕ εμφανίζει άνοδο σε σχέση με το ποσοστό του Ιουνίου, ενώ και οι ΑΝΕΛ έχουν σταθεροποιηθεί 



σε ποσοστά περί του 6.5%. Η ατζέντα των προσεχών εκλογών, καθώς και η συγκυρία μέσα στην 

οποία θα διεξαχθούν, θα καθορίσει τα εκλογικά τους ποσοστά και την αντοχή τους στην κοινωνία.  

 

Χριστόφορος Βερναρδάκης    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


