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Γιατί «έπεσαν έξω» οι δημοσκοπήσεις 

Η «Καθημερινή» φιλοξενεί τρεις απόψεις, σε μια απόπειρα να δοθούν κάποιες πρώτες 

απαντήσεις. 

Του Πάνου Σταθόπουλου, ο οποίος αναδεικνύει την ολοένα και μεγαλύτερη αποχή των 

ψηφοφόρων ως πρωτεύοντα παράγοντα της δημοσκοπικής αστοχίας. 

Του Νίκου Μαρατζίδη που υπερθεματίζει, προσθέτοντας πόσο ευμετάβλητες και γι’ αυτό 

δυσπρόβλεπτες είναι οι προθέσεις των πολιτών σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. 

Του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα της προηγούμενης 

Κυριακής διαμορφώθηκε –στην έκταση που πήρε– τις 3-4 τελευταίες ημέρες. 

Οι επισημάνσεις, ωστόσο, των τριών ειδικών μάλλον γεννούν ένα ακόμη ερώτημα – το 

διατυπώνει και ο κ. Σταθόπουλος. Διότι αν είναι τόσο ευμετάβλητη η κοινή γνώμη –όπως 

συνομολογούν πλέον οι ειδικοί– προφανώς θα ήταν καλύτερο να μην επηρεάζεται 

περαιτέρω και από τις δημοσκοπήσεις. Και πολύ περισσότερο, όταν αποδεικνύεται 

επαναλαμβανόμενα ότι αυτές πέφτουν έξω ακόμη και την τελευταία στιγμή. 

Μετά και τη νέα αστοχία στις πρόσφατες εκλογές και την επιρροή που συνομολογείται ότι 

οι δημοσκοπήσεις ασκούν σε μέρος έστω των πολιτών, είναι μάλλον προφανές ότι τα 

κόμματα οφείλουν να ασχοληθούν και πάλι σοβαρά με το αν πρέπει να επανέλθει η 

απαγόρευση της δημοσιοποίησης ερευνών 1-2 εβδομάδες προ των εκλογών, όπως 

συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδιο ισχύει και με τα exit polls, τα οποία 

διαρρέουν από το πρωί ενόσω διαρκεί η εκλογική διαδικασία. Ας διεξάγονται με ευθύνη 

της πολιτείας μόνο για τα χρήσιμα συμπεράσματά τους (δημογραφικά κ.λπ.) και ούτε 

αυτά να δημοσιοποιούνται, καθώς ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, με την 

τεχνολογία της εταιρείας Singular Logic, τα αποτελέσματα τα μαθαίνουμε με ακρίβεια μία 

ώρα αφ’ ότου κλείσουν οι κάλπες. Δεν χάθηκε ο κόσμος να περιμένουμε μία ώρα. 

Υπάρχει όμως και κάτι πιο ουσιαστικό στο οποίο οφείλουν να απαντήσουν οι ίδιοι οι 

δημοσκόποι. Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι ακόμη και μεγάλες και ανεξάρτητες εταιρείες, 

στις προεκλογικές περιόδους «ναυλώνονται» από κόμματα τα οποία τις πληρώνουν για 

να κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Ετσι, άλλωστε, έχει δημιουργηθεί και η γενικευμένη 

αίσθηση των πολιτών ότι ειδικώς οι «κομματικές» εφημερίδες δημοσιεύουν έρευνες με τα 

«κατάλληλα» αποτελέσματα για το κόμμα που υποστηρίζουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο 

οι ίδιοι οι δημοσκόποι οφείλουν να επιλύσουν, αν θέλουν να μας πείσουν ότι στις τάξεις 

τους υπάρχει και η ήρα και το στάρι. 
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Η «πασοκογενής» κυβέρνηση 

Η πρωτοφανώς σύντομη αποπομπή ενός στελέχους από την κυβέρνηση, όπως αυτή 

του Δ. Καμμένου, επισκίασε με διττό τρόπο κάθε άλλο σχόλιο για τη σύνθεση. Για τους 

πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ το περιστατικό ήταν μια ένδειξη προχειρότητας. Για 

τους οπαδούς του, «ένα λάθος που διορθώθηκε γρήγορα», δημιουργώντας μάλιστα την 

εντύπωση ότι ακροδεξιές και ρατσιστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές. Παράλληλα η 

περίπτωση «χρεώθηκε» εν μερει στον Π. Καμμένο... 

Παρά ταύτα, κάποια άλλα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης κρίθηκαν ως περισσότερο 

ενδιαφέροντα. Βασικό στοιχείο είναι η παραμονή του Ι. Δραγασάκη στη θέση του 

αντιπροέδρου, παρά τη βάσιμη αρχική εκτίμηση που τον έφερε στην Προεδρία της 

Βουλής. Η διατήρηση του κ. Δραγασάκη στην πρώτη γραμμή είναι κατά κάποιους (εντός 

και εκτός ΣΥΡΙΖΑ) μια ένδειξη για το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας «βλέπει» πολιτικές εξελίξεις και 

θέλει να έχει σε πολιτικά μάχιμη θέση το κορυφαίιο αυτό στέλεχος. Η εκτίμηση αυτή που 

διατυπώνεται από έμπειρα πρόσωπα στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού δεν αφορά 

μόνο τους εσωκομματικούς συσχετισμούς αλλά και τους ευρύτερους. 

Ένα άλλο, νέο χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας κυβέρνητικής σύνθεσης είναι η 

υπουργοποίηση τριών πρώην μελών των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ (Θεοδώρα Τζάγκρη, 

Μάρκος Μπόλαρης και Παναγιώτης Κουρουμπλής στη θέση του πρώτου τη τάξει 

υπουργού). Η κίνηση αυτή του κ. Τσίπρα, όπως και η αναβάθμιση του Χρ. Σπίρτζη, 

ερμηνεύθηκε ως σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους πασοκογενείς 

ψηφοφόρους για τη διάθεσή του να επιχειρήσει σταδιακά την «άλωση» της 

σοσιαλδημοκρατίας. 

 

 

 

Flash News 

Με μεγάλες προσδοκίες φτάνει στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην 

πρώτη του επίσημη παρουσία σε γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στη διάρκειά 

της, θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν οι πιο μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες, 

συμπεριλαμβανομένων του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος εκφώνησε την ομιλία του την 

Παρασκευή το πρωί, και οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μπαράκ Ομπάμα και 

Βλαντιμίρ Πούτιν. Για τον Ελληνα πρωθυπουργό, που προκάλεσε το ευρωπαϊκό 

κατεστημένο και σύστημα από τον Ιανουάριο που εκλέχθηκε μέχρι και σήμερα, έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον συναντήσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά 

και τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής, που του ζήτησαν  
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συνεντεύξεις. Ομως, ο κ. Τσίπρας εστιάζει την προσοχή του στον αμερικανικό 

παράγοντα, καθώς μόνο οι Αμερικανοί έχουν ειλικρινώς προσφέρει «χείρα φιλίας» στον 

ίδιο και τον ελληνικό λαό στη διάρκεια του τελευταίου ταραγμένου εννεαμήνου, όταν 

βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρότητα των δανειστών, οι οποίοι του επέβαλαν το τρίτο 

μνημόνιο. 

Ο προσεχής Οκτώβριος θα είναι το «κλειδί» για την πορεία των σχέσεων της Αθήνας με 

τους δανειστές και τους εταίρους. Τα πράγματα, όπως επισημαίνουν κοινοτικές πηγές και 

ευρωπαίοι διπλωμάτες τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πρωτεύουσες, είναι απλά. Αν 

ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του καταφέρουν να υλοποιήσουν τα συμφωνηθέντα, 

τότε το βασικό κέρδος δεν θα είναι μόνο η αποδέσμευση των δόσεων αλλά – κυρίως – η 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που παραμένει ρηχή. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, 

η επιστροφή σε μία τακτική παλινωδιών και «μαχών χαρακωμάτων», όπως αυτή του 

προηγούμενου οκταμήνου, θα οδηγήσει σε νέες περιπλοκές και το μόνο που θα επιτύχει 

θα είναι η ενδυνάμωση των δυνάμεων εκείνων που αμφισβητούν την παρουσία της 

Ελλάδας στην ευρωζώνη. 

Το ζήτημα του χρέους μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση αν η ελληνική κυβέρνηση γίνει 

εμμονική στην επιδίωξη για ελάφρυνσή του. Γνώστες του παρασκηνίου εκτιμούν ότι έχει 

υπάρξει συνεννόηση του ΔΝΤ με την ευρωπαϊκή πλευρά επί των τρόπων που μπορεί να 

λυθεί αυτή η εξίσωση με όλες τις πλευρές να μένουν ικανοποιημένες. 

Το πως ακριβώς θα διαμορφωθεί ο νέος συσχετισμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 

ακόμη ξεκαθαρίσει. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θέλει να μην 

επαναλάβει το λάθος του ιδρυτικού συνεδρίου του 2013 μετά το οποίο το κόμμα όδευσε 

ολοταχώς προς τη διάσπαση. Όπως μεταδίδεται από κάποιες πηγές, πρόθεση του κ. 

Τσίπρα είναι να υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο κομματικής οργάνωσης 

από το οποίο θα απουσιάζουν οι οργανωμένες ομάδες, οι τάσεις και όλα τα σχετικά. Ο 

χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, δεδομένων των άμεσων 

κυβερνητικών προτεραιοτήτων. 

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας πέρασε ολόκληρη τη μετεκλογική εβδομάδα 

μεταξύ Φρανκφούρτης, Λουξεμβούργου και Παρισιού. Προετοιμάζει την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Μετά την 

ανακεφαλαιοποίηση θα ακολουθήσει μια μακρά πορεία αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού 

τομέα στην Ελλάδα μέσω των τραπεζών. Ο Γιάννης Στουρνάρας κρατά στα χέρια του 

τον καμβά πάνω στον οποίο θα ζωγραφιστεί ο καινούργιος επιχειρηματικός χάρτης της 

χώρας.  

Παρακολουθεί αλλά μένει σιωπηλός σε σχέση με τα εσωτερικά ζητήματα της ΝΔ ο 

επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημήτρης Αβραμόπουλος ο οποίος το 

τελευταίο διάστημα τρέχει και δεν φτάνει με το Προσφυγικό. Συνεργάτες του λένε ότι «ο 

Αβραμόπουλος δεν συμμετέχει σε αυτό το σκηνικό της διαδοχής στη ΝΔ», παρότι ένα  
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τμήμα της κομματικής βάσης τον προτιμά. Από το περιβάλλον του λένε ακόμη ότι ο 

επίτροπος θεωρεί πως, παρά την προσπάθεια του κ. Μεϊμαράκη που κράτησε ενωμένο 

το κόμμα, η νίκη του κ. Τσίπρα ήταν αναμενόμενη, αφού θα πρέπει να ολοκληρώσει τον 

κύκλο του και να κορυφωθεί το βίωμα της κοινωνίας. Λένε ακόμη ότι πιστεύει πως 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ θυμίζουν ότι σε 

ανύποπτο χρόνο ο κ. Αβραμόπουλος είχε αναφέρει ότι το βάρος της πολιτικής για την 

έξοδο από την κρίση, που θα είναι επώδυνη για την κοινωνία, πρέπει να το σηκώσουν 

όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Φυσικά ο κ. Αβραμόπουλος είναι υπέρ της στήριξης 

των δύσκολων αποφάσεων στη Βουλή εφόσον είναι για το συμφέρον της χώρας. 

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσουν οι Νέστορες της παράταξης, 

πρόσωπα με μακρά διαδρομή στην παράταξη, όπως π.χ. ο Πέτρος Μολυβιάτης και ο 

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η άποψη των οποίων έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Ιδιαίτερη 

αξία θα έχει και η γνώμη και η θέση και άλλων στελεχών με κύρος, όπως του Σταύρου 

Δήμα ή του κοινοτικού επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, που μιλάνε για την ανάγκη 

ενότητας. Στο παρασκήνιο κυκλοφορεί το σενάριο να βρεθεί ένας νέος βουλευτής που 

θα πληροί όμως τις προϋποθέσεις και χωρίς να έχει το οποιοδήποτε βαρίδι ώστε να 

ηγηθεί του χώρου και γύρω του να τελεί ένα πλέγμα προστασίας από ιστορικά στελέχη 

και βαρόνους. 

Με μία ανάρτησή του στο Facebook, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία της ΝΔ. 

Πρόκειται για το δεύτερο στέλεχος του κόμματος που υποβάλλει υποψηφιότητα, μετά τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Το «μικρόβιο της πολιτικής» μπορεί να μην εγκαταλείπει τον Νίκο Χριστοδουλάκη, αλλά ο 

πρώην υπουργός δεν ξεχνά το μεράκι του καθηγητή. Μέσα στον Οκτώβριο εκδίδεται το 

νέο βιβλίο του, στα αγγλικά, με τίτλο «Greek endgame: From Austerity to Grexit?». Ο κ. 

Χριστοδουλάκης περιγράφει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κρίσης. 

Το βιβλίο προστίθεται σε άλλα τρία που έχει συγγράψει ο μέχρι πρότινος υπηρεσιακός 

υπουργός Οικονομίας – επίσης στα αγγλικά: «How crises shaped economic ideas and 

policies”, «Greek crisis in perspective: Origins, Effects and Ways – Out» και 

«Macroeconomic Policy». 

 


