
Από το σύνολο όσων πιστεύουν αυτές τις θεωρίες το μεγαλύτερο 

ποσοστό (19,2%) είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθούν οι 

ψηφοφόροι της Χ.Α. (15,3%) και της ΝΔ (10,6%) 

Γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντιδρά στις πιέσεις της Τρόικας και των δανειστών; Γιατί 

δεν ξεσηκώνεται στη βαριά φορομπηκτική πολιτική; Όταν ξυπνάτε το πρωί δεν 

νιώθετε το κεφάλι σας να έχει ένα ασήκωτο βάρος; Μια ζαλάδα και μια ανεξήγητη 

σκοτοδίνη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. 

 

Η απάντηση δίνεται «ευκόλως» το τελευταίο χρονικό διάστημα, μεταξύ αστείου και 

σοβαρού από ορισμένους και ιδιαιτέρως καταγγελτικά από αρκετούς άλλους: Μα 

είναι προφανές. Διότι μας ψεκάζουν! 

 

Οι θεωρίες συνωμοσιολογίας γύρω από τους αεροψεκασμούς δίνουν και παίρνουν σε 

συζητήσεις παντώς τύπου. Από τα καφενεία, τα επιστημονικά πάνελ και το διαδύκτιο 

το θέμα έφτασε και υπο μορφή ερωτήσεων μέχρι και στη Βουλή. 

 

Όπως ήταν φυσικό και επόμενο το θέμα μπήκε και ως ερώτημα σε δημοσκοπήσεις 

προκειμένου να ανιχνευτεί κατά πόσο υπάρχει η αίσθηση στους πολίτες για το ότι 

μας... ψεκάζουν. 

 

Το ερώτημα «ορισμένοι πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 

την άποψη αυτή;» μπήκε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις. Πόσοι λοιπόν πιστεύουν ότι 

μας... ψεκάζουν; 

 

Βάσει της τελευταίας δημοσκόπησης της Metron Analysis του Σεπτέμβριου, που 

δημοσίευσε το «Έθνος της Κυριακής», το 33,3% συμφωνεί με το ότι γίνονται ρίψεις 

χημικών, το 58,4% διαφωνεί και το 9%... δεν ξέρει/δεν απαντά. 

 

Τεράστιο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αίσθηση αποκτούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της δημοσκόπησης που αναλύουν την εκλογική δεξαμένη όσων πιστεύουν στους 

αεροψεκασμούς, όπου αποδεικνύεται περίτρανα ότι εσφαλμένα  και αδίκως 

«στοχοποιούνται» οι ψηφοφόροι των ΑΝ.ΕΛ. ως βασικοί υποστηρικτές της εν λόγω 

συνωμοσιολογίας.  

Στην κορυφή της συνωμοσιολογίας ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και γυναίκες! 

 

 

Οι γυναίκες, όπως αποδεικνύει η σχετική έρευνα, φαίνεται ότι είναι αυτές που 

πιστεύουν τη θεωρία συνωμοσίας περί ψεκασμού αφού το 39% αυτών δηλώνει 

ξεκάθαρα ότι συμφωνεί ότι μας ψεκάζουν με αέρια. Η συγκεκριμένη θεωρία κάνει... 

θραύση, επίσης στις νεαρές ηλικίες (18-24), στους αγρότες και στους εργάτες και σε 

άτομα κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης. 

Τι ψηφίζουν αυτοί που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν 

 

Ε΄δω είναι όλο το «ζουμί» της υπόθεσης. Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση από 

το σύνολο όσων πιστεύουν σε αυτή τη θεωρία συνομοσιολογίας, δηλαδή από το 



33,3% των ερωτηθέντων, εξέχουσα θέση φαίνεται να κατέχουν - κατά περίεργο 

τρόπο - οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 19,2%! Ακολουθούν οι ψηφοφόροι 

της Χρυσής Αυγής που ασπάζονται τη θεωρία των αεροψεκασμών με ποσοστό 

15,3%, αλλά και οι Νεοδημοκράτες με 10,6%. Ακολουθούν με 6,1% οι  ΑΝΕΛ, 2,1% 

ΔΗΜΑΡ, το 3,9% ΚΚΕ, το 2,8% Οικολόγους Πράσινους, το 2,5% Αλλο, το 28,4% 

άκυρο/λευκό/κανένα, ενώ το 7,2% είναι αναποφάσιστοι. 

 

Οπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Εθνος» έχει, μάλιστα, δημιουργηθεί και ειδική 

ομάδα δράσης κατά των αεροψεκασμών, που θεωρεί ότι με τη ρίψη τους συντελείται 

γενοκτονία κατά της ανθρωπότητας. Οι διαδηλώσεις και οι ποικίλες δράσεις τους 

ανάγκασαν σε παρέμβαση το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το οποίο εξέδωσε 

ανακοίνωση τον Μάιο του 2012, ξεκαθαρίζοντας πως «καμία πτήση ψεκασμού με 

χημικές ουσίες δεν εκτελείται πάνω από ελληνικό έδαφος». 


