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Στόχοι & ερωτήματα

• Μια πρώτη αποτύπωση των θέσεων και 
προτεραιοτήτων από την πλευρά της «πολιτικής 
προσφοράς» (supply-side) στην Ελλάδα την περίοδο 
2019-2021

• Αντίστοιχη παρουσίαση ενδείξεων από την πλευρά 
της «πολιτικής ζήτησης» (demand-side) 

• Ποιοι είναι οι άξονες ανταγωνισμού μεταξύ των 
πολιτικών κομμάτων που προσδιορίζουν στις μέρες 
μας τον ιδεολογικό χώρο ; Σε ποια θέματα 
αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση τα κόμματα που 
εκπροσωπούνται στην ελληνική Βουλή; 

• Ποια είναι η αντίστοιχη τοποθέτηση των 
ψηφοφόρων στα ίδια θέματα;



Δεδομένα
• Ερευνητικό πρόγραμμα από το Friedrich Ebert Stiftung (FES) με 

τίτλο “Political parties of Greece – a map of the political 
landscape”

• Έρευνα εμπειρογνωμόνων

• Συνεργασία με Kieskompas - Election Compass ( υπό την 
εποπτεία του Andre Krouwel) 

• Απαντήσεις σε 35 θέματα και συσχέτισή τους με τις δύο 
γενικότερες διαστάσεις πολιτικού ανταγωνισμού: μια οικονομική-
υλιστική αντιπαράθεση και  μια αντίστοιχη κοινωνικο-πολιτισμική 
αντιπαράθεση

• Περίοδος καταγραφής : από τις εκλογές του 2019 μέχρι τέλος του 
2020 ( συμπεριλαμβάνονται θέσεις για την πανδημία)

• Έλεγχος απαντήσεων και ενσωμάτωση θέσεων πολιτικών 
προγραμμάτων και της προεκλογικής εκστρατείας των εκλογών 
του 2019 (validation)

• Βλ. https://www.fes-athens.org/projekte/political-parties-of-
greece/?fbclid=IwAR1wwFMK9VfyI5IGtx4S7hM1StuQpRXx5T4iepz
LoGbqjYZBygELOEV08Ig

https://www.fes-athens.org/projekte/political-parties-of-greece/?fbclid=IwAR1wwFMK9VfyI5IGtx4S7hM1StuQpRXx5T4iepzLoGbqjYZBygELOEV08Ig


Political parties of Greece – a map of the political 
landscape (expert survey FES). Σύνοψη & 

κατηγορίες θεμάτων

Κατηγορίες θεμάτων Αριθμός ερωτήσεων

Οικονομικά θέματα 9

Ευρωπαϊκά θέματα 8

Νόμος και τάξη 3

Κοινωνικά / πολιτισμικά 7

Εθνικά θέματα 2

Πανδημία 5

Περιβάλλον/ ανάπτυξη 1

Πηγές ερωτήσεων: αποθετήριο Kieskompas
(1)European VAAs (EUProfiler i n 2009 and EUVOX 2014)
(2) euandi2019 questionnaire
(3) 2014 HelpMeVOte questionnaire
(4) Volkswagen Populism project



Δεδομένα 

• Ίδιες ερωτήσεις στάσεων και στο εκλογικό σώμα

• Έρευνα στάσεων και προτιμήσεων

• Δείγμα: 1642 άτομα

• Μέθοδος: διαδικτυακή έρευνα (Prorata)

• Περίοδος διεξαγωγής: 2-14 Ιουνίου 2021

• Σταθμίσεις των δεδομένων με βάση 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και πρόθεση 

ψήφου



Ο ιδεολογικός χώρος 2021. Αποτελέσματα της 
έρευνας εμπειρογνωμόνων



Υποπερίπτωση 1 



Υποπερίπτωση 2



Βασικά συμπεράσματα από την πλευρά της 
πολιτικής προσφοράς

• Πόλωση στον άξονα αριστερά-δεξιά ανάμεσα στο κόμμα της 

ΝΔ και τα κεντρο-αριστερά και αριστερά κόμματα ( ΣΥΡΙΖΑ, 

ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, MεΡΑ25)

• Ανάδειξη του ευρωπαϊκού διπόλου και σημασία του στη δομή 

του πολιτικού ανταγωνισμού. Δομείται από δύο διαστάσεις ο 

πολιτικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα εξαιτίας της σημασίας 
αυτού του άξονα. 

• Αφαιρώντας τα «ευρωπαϊκά θέματα» από τον κάθετο άξονα 

έχουμε μια αποτύπωση  σε επίπεδο πολιτικού ανταγωνισμού με 

βάση τις θέσεις των κομμάτων που δεν περιορίζεται σε μια 

απλή εναλλακτική σοσιαλιστικής αριστεράς και 
καπιταλιστικής δεξιάς, αλλά σε μια πιο συνδυαστική διάταξη 

αντιπαραβολής αριστερών-φιλελεύθερων και δεξιών-
αυταρχικών εναλλακτικών (επιβεβαίωση ευρημάτων Kitschelt
1994)







Οικονομικά θέματα (ανά πρόθεση ψήφου)
Σύνολο απαντήσεων «συμφωνώ» και 

«συμφωνώ απολύτως»

42,4

73

85,1

28,6

Ο πλούτος θα πρέπει να αναδιανεμηθεί 

από τους πλουσιότερους στους 

φτωχότερους

Το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει όσο 

το δυνατό λιγότερο στην οικονομία

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ



Ευρωπαϊκά θέματα 
Σύνολο απαντήσεων «συμφωνώ» και «συμφωνώ 

απολύτως»
(ανά πρόθεση ψήφου)

5,8

73,7

27,5

43,7

συμμετοχή ΕΕ κάτι κακό ευρώ κάτι καλό

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ



Πανδημία
Σύνολο απαντήσεων «συμφωνώ» και 

«συμφωνώ απολύτως» (ανά πρόθεση ψήφου)

94,2

60,5

92,7

17,5 15,7

95,7

αποδεκτός περιορισμός 

διαδηλώσεων 

υπέρ των lockdowns αν 

και επιβάρυνση γυναικών 

σπίτι

ίδιοι υγειονομικοί κανόνες 

για εκκλησία

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ





Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να προχωρήσει στην 
Ελλάδα, ακόμα και αν περιλαμβάνει την ίδρυση μη-κρατικών 

Πανεπιστημίων (ανά πρόθεση ψήφου)

84,3

15,6

61,5

8,3

43,4

25,9

5,6

72,1

19,8

88,9

30,2

54,6

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΙΝΑΛ

ΚΚΕ

ΕΛ

ΜέΡΑ25

διαφωνώ  και μάλλον διαφωνώ συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ



Θα πρέπει να δοθεί σε περισσότερους αιτούντες άσυλο το 
δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα (ανά πρόθεση ψήφου)

5,5

51,7

28,3

61,2

0

55,8

80,1

23,5

59,8

17,5

100

20,2

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΙΝΑΛ

ΚΚΕ

ΕΛ

ΜέΡΑ25

διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ




