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Eκλογές: Οι γυναίκες και οι κάτω 
των 45 κρατούν το κλειδί της κάλπης

από τα ήδη παγιωμένα κοινά τους, πρέπει 
να απευθυνθούν σε αυτό το κοινό.
Δεν είναι τυχαίο που ο πρωθυπουργός στις 
αρχές της εβδομάδας εμφανίστηκε σε εκ-
πομπή του AΝΤ1 –του Γρηγόρη Αρναού-
τογλου– που δεν είναι πολιτική και μίλησε 
σε χαλαρό ύφος για το πρόγραμμά του για 
τους νέους.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τις ενα-
πομείνασες ημέρες ο πρωθυπουργός θα 
απευθυνθεί σε γυναίκες και νέους, ενώ 
οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η μόνιμη 
επωδός του πρωθυπουργού, που είναι πως 
«μιλώ για το μέλλον και όχι για το παρελ-

επόμενα πέντε χρόνια, φτάνοντας στα 
92.045 άτομα έως το 2027 (σε παγκόσμιο 
επίπεδο αναμένεται αύξηση κατά 56,9%). 
Το 2027 η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα μετρά 
572 πολυεκατομμυριούχους με περιου-
σία άνω των 30 εκατ. δολαρίων, δηλαδή 
13,7% περισσότερους σε σχέση με σήμε-
ρα (η αντίστοιχη αύξηση σε παγκόσμιο 
επίπεδο υπολογίζεται στο 28,5%).

Γιατί μειώθηκαν 
οι υπερ-πλούσιοι το 2022
Η κληρονομιά της πανδημίας και οι επι-
πτώσεις από την μεγάλη αύξηση των 
επιτοκίων ήταν, σύμφωνα με την Knight 
Frank, οι παράγοντες που καθόρισαν 
τις εξελίξεις στο μέτωπο του πλούτου το 
2022.
Η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη του 
2021 και η αντιστροφή των οικονομι-
κών τάσεων το 2022 αποτυπώθηκε στο 

θόν», έχει στόχο να απευθυνθεί σε όσους 
πρωτίστως ενδιαφέρονται για το μέλλον 
τους και τη ζωή τους και όχι για τις κομμα-
τικές αψιμαχίες, ίδιον χαρακτηριστικό των 
αναποφάσιστων.
Από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, εντείνο-
ντας το τελευταίο διάστημα την πιο χαλαρή 
προσέγγιση των εκλογών –όπως, για παρά-
δειγμα, η επικοινωνία μέσω του TikTok–, 
προσδοκά να μιλήσει σε αυτά τα κοινά. 
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, σύμφω-
να με έρευνες, οι μισοί αναποφάσιστοι, δη-
λαδή εν προκειμένω το 5%, αποφασίζουν 
τι θα ψηφίσουν… μπροστά στην κάλπη.

πλήθος των πολυεκατομμυριούχων (30 
εκατ. δολάρια και πάνω), που είχε σπά-
σει ρεκόρ με την αύξησή του κατά 9,3% 
το 2021, αλλά μειώθηκε κατά 3,8% το 
2022.
Ο συνολικός πλούτος των ατόμων πολύ 
υψηλής εισοδηματικής στάθμης μειώθη-
κε κατά 10% το 2022, σε μεγάλο βαθμό 
γιατί τα δύο πέμπτα των χαρτοφυλακίων 
τους είναι τοποθετημένα σε μετοχές και 
ομόλογα, σε μία εποχή που ένα παραδο-
σιακό χαρτοφυλάκιο 60/40 (60% σε με-
τοχές και 40% σε ομόλογα), εμφάνισε τις 
χειρότερες επιδόσεις του από τη δεκαετία 
του 1930 στις ΗΠΑ.
Φωτεινό σημείο για το 2022 υπήρξαν οι 
αγορές των ακινήτων, καθώς τα στοιχεία 
της Knight Frank δείχνουν ότι οι τιμές σε 
100 αγορές prime ακινήτων αυξήθηκαν 
κατά μέσο όρο κατά 5,2%.
Σε κάθε περίπτωση, η πτώση του 2022 
ήταν μάλλον ένα «διάλειμμα». Ο πληθυ-
σμός των πολυεκατομμυριούχων αυξήθη-
κε κατά 44% την τελευταία 5ετία. Και ενώ 
η Knight Frank προβλέπει ότι οι ρυθμοί 
αυτοί θα επιβραδυνθούν στο 28,5% τα 
επόμενα πέντε χρόνια, εντούτοις θεωρεί 
ότι η πτώση του 2022 θα αποδειχθεί σύ-
ντομη, καθώς προσαρμοζόμαστε στο νέο 
οικονομικό περιβάλλον. Για τα επόμενα 
πέντε χρόνια, ο αριθμός των εκατομμυ-
ριούχων διεθνώς αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 56,9%, ξεπερνώντας τα 100 εκατομ-
μύρια άτομα.

Λ
ίγες ώρες έμειναν έως τις εκλογές 
της 21ης Μαΐου, με τα κόμματα 
να έχουν ξεδιπλώσει ολόκληρο 
το πρόγραμμά τους και τις θέσεις 

τους και ελάχιστα πράγματα να απομένουν 
να δούμε τα τελευταία 24ωρα.
Σύμφωνα, ωστόσο, με όλες τις μετρήσεις 
υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι της κοινω-
νίας που μπορεί να λειτουργήσει ως κατα-
λύτης των εκλογών την τελευταία στιγμή. 
Πρόκειται για ένα, μεσοσταθμικά, περίπου 
10% των πολιτών που εξακολουθεί να βρί-
σκεται στην «γκρίζα ζώνη» των αναποφά-
σιστων.
Η περαιτέρω ανάλυση του ποσοστού των 
αναποφάσιστων δείχνει πως 6 από τους 10 
είναι γυναίκες και 7 στους 10 είναι κάτω 
των 45 ετών, ενώ πολύ ενδιαφέρον είναι 
και το συμπέρασμα όσον αφορά την πολι-
τική τους κατεύθυνση, καθώς φαίνεται πως 
ένα τμήμα της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης» 
δεν έχει διαμορφωμένα πολιτικά χαρακτη-
ριστικά και κατατάσσεται σε αυτό που ονο-
μάζουμε «απολιτίκ».
Τα τρία αυτά ποιοτικά στοιχεία είναι ιδι-
αίτερα σημαντικά, δείχνοντας πως στην 
τελική ευθεία τα δύο πρώτα κόμματα, εάν 
προσδοκούν να κερδίσουν κάτι επιπλέον 

Α
κριβώς 106 Έλληνες μπήκαν 
μέσα στο 2022 στο κλαμπ των 
εκατομμυριούχων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Knight Frank, 

η Ελλάδα μετρούσε το 2022 συνολικά 
67.315 άτομα υψηλής εισοδηματικής 
στάθμης (με περιουσία άνω του 1 εκατ. 
δολαρίων), έναντι 67.209 το 2021. Ο 
πληθυσμός των εκατομμυριούχων στην 
Ελλάδα αυξήθηκε οριακά, κατά 0,2%, την 
ώρα που σε παγκόσμιο επίπεδο γιγαντώ-
θηκε κατά 2,9%.
Στα πολύ υψηλά εισοδήματα, δηλαδή στα 
άτομα με περιουσία άνω των 30 εκατ. δο-
λαρίων, η εικόνα είναι διαφορετική. Η 
έκθεση Wealth Report της Knight Frank 
εντοπίζει 503 πολυεκατομμυριούχους 
στην Ελλάδα, δηλαδή  26 λιγότερους σε 
σχέση με το 2021, όταν ανέρχονταν σε 
529 άτομα. Πάντως, η μείωση κατά 4,9% 
του πλήθους αυτής της κατηγορίας ακο-
λουθεί την παγκόσμια τάση, όπου κατα-
γράφηκε αντίστοιχη μείωση 3,8%.
Τα στοιχεία της Knight Frank δείχνουν ότι 
οι εκατομμυριούχοι της Ελλάδας έχουν 
αυξηθεί κατά 14,4% την τελευταία πεντα-
ετία (42,5% είναι η αντίστοιχη αύξηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο), ενώ οι πολυεκατομ-
μυριούχοι αυξήθηκαν κατά 17,3% (ένα-
ντι αύξησης 44% σε παγκόσμιο επίπεδο).
Κατόπιν τούτων, οι αναλυτές του διεθνούς 
κτηματομεσιτικού γραφείου υπολογίζουν 
ότι ο πληθυσμός των εκατομμυριούχων 
της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 36,7% τα 
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