
 

Δύο χρόνια κυβέρνηση ΝΔ: Θετική αξιολόγηση με αστερίσκους 

 

Η ολοκλήρωση των πρώτων δύο χρόνων κάθε κυβέρνησης προσφέρεται για 

μια συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου και την καταγραφή των 

προσδοκιών για την συνέχεια. Έχει περάσει άλλωστε αρκετός χρόνος από τις 

εκλογές και υπάρχει, εκτός απροόπτου, άλλος τόσος μέχρι τις επόμενες. 

Προφανώς ο χρόνος στην πολιτική μετρά διαφορετικά και αποκτά 

μεγαλύτερες ταχύτητες σε περιόδους γεμάτες σημαντικά γεγονότα, όπως 

αυτή που ήδη διανύσαμε. Η πανδημία και τα lockdown, το πρόγραμμα του 

εμβολιασμού, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, οι κρίσεις στο 

μεταναστευτικό, οι εντάσεις στις σχέσεις με την Τουρκία, η επιτακτική 

ανάγκη για υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους κ.α., δεν ήταν 

στους αρχικούς σχεδιασμούς. Για όλους και εν προκειμένω για την 

κυβέρνηση ήταν δύο χρόνια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και όχι 

business as usual.  

Στο μισό της θητείας, η γενική αξιολόγηση της κυβέρνησης καταγράφει 

θετικό ισοζύγιο, με ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ την εκλογική επιρροή 

της Ν.Δ. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα, που συνοδεύτηκε με την ύφεση 

της πανδημίας, το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και την άρση των 

περιοριστικών μέτρων, παρατηρείται  σαφής τάση βελτίωσης της εικόνας και 

της συνολικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου. Ένας δύσκολος κάβος 

μέσα σε αχαρτογράφητα νερά φαίνεται να ξεπεράστηκε. 

Ωστόσο, η απόδοση της κυβέρνησης δεν αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο σε 

όλους τους τομείς. Την μεγαλύτερη αποδοχή και σχετικά θετικότερη 

αποτίμηση καταγράφουν το πρόγραμμα και η διαδικασία του εμβολιασμού,  ο 

εκσυγχρονισμός και η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, η βελτίωση της 

αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, ο τομέας της εξωτερικής πολιτικής. 

Η αντιμετώπιση της πανδημίας συνολικά αξιολογείται θετικά ή μάλλον θετικά 

από το 57,5% ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά από το 41,8%. Την 

ικανοποίησή του για τον τομέα της οικονομίας και τα μέτρα στήριξης 

εκφράζει ο ένας στους δύο πολίτες με τους υπόλοιπους να διατυπώνουν 

ενστάσεις ή να δηλώνουν την δυσαρέσκειά τους.   

Αστερίσκοι, που συνοδεύονται με αρνητικό ισοζύγιο ικανοποίησης, 

εντοπίζονται στους τομείς που σχετίζονται με εργασιακά θέματα, την 

παιδεία, την ασφάλεια των πολιτών και την δημόσια τάξη, την αντιμετώπιση 

του  μεταναστευτικού. Οι ενστάσεις καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες στις 

νεότερες ηλικιακές κατηγορίες και ατονούν στις μεγαλύτερες.  



Ως προς το δεύτερο μισό της κυβερνητικής θητείας υπερτερούν όσοι 

πιστεύουν πως τα πράγματα στην χώρα μας θα εξελιχθούν καλύτερα (36,3%) 

σε σύγκριση με αυτούς που αναμένουν επιδείνωση (27,7%) ή δεν αναμένουν 

σημαντικές αλλαγές (32,7%).  

Φαίνεται πως το κυρίαρχο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η 

απρόσκοπτη συνέχεια της παρούσης διακυβέρνησης και όχι αυτό της 

πολιτικής αλλαγής. Οι επτά στους δέκα πολίτες (71,4%) επιθυμούν 

ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας και το 67% δηλώνει σήμερα πως δεν 

επιθυμεί την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ  στην εξουσία. Θετικοί στο ενδεχόμενο 

μιας «δεύτερης φοράς αριστερά» δηλώνει το 25,9%, ποσοστό αντίστοιχο με 

αυτό της επιθυμίας προώρων εκλογών.  

Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο και την 

υψηλότερη δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, με την 

ικανοποίηση από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του να καταγράφεται 

στο 57%. 

Η υπεροχή της κυβερνητικής παράταξης στον κεντρώο χώρο, εξασφαλίζει 

στην Ν.Δ. ένα καθαρό και ισχυρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Η 

απόσταση που την χωρίζει από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

καθώς και η διαχρονική σταθερότητά της, διατηρεί αυξημένες -όσο ποτέ 

άλλοτε  στο πρόσφατο παρελθόν- τις πιθανότητες νίκης της Ν.Δ και στην 

επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια 

στην πολιτική και το ποδόσφαιρο το αποτέλεσμα κατοχυρώνεται πάντα στη 

λήξη του αγώνα. 
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