Τα
ποιοτικά
των
πρώτων
δημοσκοπήσεων είναι από τώρα
μέσα στην κάλπη…

Οι πέντε πρώτες δημοσκοπήσεις του Αυγούστου παρότι απέχουν τρεις
ης

εβδομάδες από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου, έχουν δύο ευρήματα που δεν θα
αλλάξουν μέχρι τότε: (1) Τα ποσοστά τους δεν είναι αντιφατικά και (2) Τα κρίσιμα
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι «ριζωμένα» στη συνείδηση των ψηφοφόρων
και πολύ δύσκολα θα μεταβληθούν.
Από κει και πέρα υπάρχει ένας χώρος, περίπου 20% του εκλογικού σώματος, που
κινείται σε ένα θολό φάσμα από την απόλυτη αμφισβήτηση για αυτές τις εκλογές
μέχρι την απόλυτη σύγχυση και αμφιταλάντευση για τις ειδοποιούς διαφορές
ανάμεσα στο πολιτικό στίγμα αυτών που συμμετέχουν. Ας ξεκινήσουμε από τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Αξιολόγηση κυβέρνησης
Η αίσθηση της κοινωνίας για το κυβερνητικό έργο είναι τόσο συνολικά, όσο και
για τους επιμέρους τομείς ένας κόλαφος και καταπέλτης για την 7μηνη
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι κατά 72% αρνητική και μόλις κατά 22% θετική
– στο τελευταίο ποσοστό περιλαμβάνονται 37%-38% αριστεροί και
κεντροαριστεροί ψηφοφόροι.
Η βαθμολογία της κυβέρνησης στην οικονομία, την μετανάστευση, την
εγκληματικότητα, την παιδεία, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, την
δημόσια διοίκηση και την Υγεία είναι κάτω του 4 (κλίμακα 1-10) και παντού τα
μεγαλύτερα ποσοστά «κάθονται» στο μηδέν!

Αξιολόγηση διαπραγμάτευσης
Το 61,5% θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση με τους δανειστές ήταν σε λάθος
κατεύθυνση και από αυτούς ο 1 στους 2 είναι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημοψήφισμα
Το 66,5% θεωρεί ότι το δημοψήφισμα έβλαψε την χώρα και μόλις το 16,5% ότι
την ωφέλησε – δηλαδή ούτε οι 2 στους 10.

Συμφωνία
Το 55% θεωρεί ότι ήταν ορθό που ο Τσίπρας προχώρησε σε συμφωνία. Αυτή την
άποψη την υποστήριξαν κυρίως κεντρώοι ψηφοφόροι και ιδιαίτερα οι κεντροδεξιοί
(65%-74%). Διεφώνησε το 40%, που θεώρησε ότι ήταν λάθος ο Τσίπρας να
προχωρήσει σε συμφωνία.
Ωστόσο καθαρά, η μεγάλη πλειοψηφία (72,6%) αξιολογεί αρνητικά αυτή την
συμφωνία ενώ μόλις το 21,9% θετικά.
Επίσης διχασμένοι εμφανίζονται οι Έλληνες για το αν αυτή η συμφωνία ήταν ό,τι
το καλύτερο μπορούσε να προκύψει για να μπορέσουμε να μείνουμε στο ευρώ (48%

υπέρ έναντι 45% κατά).
Πάντως η πλειοψηφία (54%) συμφωνεί με την άποψη ότι «η νέα συμφωνία δεν είναι
καλή για την Ελλάδα και ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί από μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
γιατί το κόμμα δεν την πιστεύει». Μόλις το 35% διαφωνεί με αυτή την άποψη.
Είναι φανερό ότι η κριτική της κοινωνίας για την συμφωνία επηρεάζεται από την
εκφρασμένη και σταθερά πλειοψηφική της βούληση για παραμονή στο ευρώ.
Έτσι σήμερα, το 75,4% εξακολουθεί να θέλει την παραμονή στο ευρώ και μόλις το
19,5% την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη.
Και εδώ είναι που υπάρχουν δύο καταλυτικά ευρήματα, που προοιωνίζουν και το
εκλογικό εύρος των «μνημονιακών» και των «αντιμημονιακών»:
Το 68% επιμένει για παραμονή στο ευρώ ακόμη και αν αυτό σημαίνει
περισσότερα μέτρα και θυσίες.
Στο 26% η έξοδος από το ευρώ δεν θα σημάνει κάτι διαφορετικό και σε ένα
άλλο 13,5% θα δώσει ελπίδα.

Πρόωρες εκλογές
Καθαρά η πλειοψηφία θεωρεί ότι οι εκλογές θα βλάψουν την χώρα (60,5%-64%)
και μόλις το 24% θεωρεί σωστή την επιλογή τους.

Δημοτικότητα πρωθυπουργού
Το μόλις πριν λίγους μήνες υπέρλαμπρο άστρο του Τσίπρα δείχνει να έχει χάσει
απότομα πάνω από τη μισή του λάμψη, έστω και αν ακόμα δεν έχει αρχίσει να
τρεμοσβήνει. Από τον Μάρτιο στον Αύγουστο η δημοτικότητά του έπεσε από το
70% στο 29%!
Και παρότι ο Τσίπρας θεωρείται ακόμη ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός
από τον Μεϊμαράκη, τα ποσοστά δημοτικότητας των δύο ανδρών κοντεύουν να
συμπέσουν (29,5% έναντι 26%).

Μετεκλογικό σκηνικό
Το εκλογικό σώμα δείχνει να θέλει κυρίως κυβέρνηση εθνικής ενότητας (33,7%),
λιγότερο μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ (17,2%) – εύλογο μετά
τα πεπραγμένα της απερχόμενης – και πολύ λιγότερο αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ
(14,4%).

Τα εκατοστιαία ποσοστά των κομμάτων στο παρακάτω Πίνακα, αντανακλούν
σχεδόν με ακρίβεια τα ποιοτικά χρακτηριστικά και θα καθορίζονται από αυτά
μέχρι την κάλπη.

Πίνακας. Σύνοψη 5 πρώτων δημοσκοπήσενν για τις πρόωρες
βουλευτικές εκλογές της 20/9/2015
Και αυτό συμβαίνει διότι τα πεπραγμένα της απερχόμενης κυβέρνησης έχουν ένα
χαρακτήρα τετελεσμένου και αμετάκλητου τόσο για αυτά καθεαυτά, όσο και για
αυτήν την ίδια.
Είναι αυτό που κάνει το 65,5% να πιστεύει ότι μέσα στους επόμενους δώδεκα
μήνες η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του θα χειροτερεύσει,
καταγράφοντας έτσι έναν πρωτόγνωρο βαθμό απαισιοδοξίας στον πληθυσμό, που
οπωσδήποτε θα εκφραστεί στο εκλογικό αποτέλεσμα με αποχή ή θυμό και οργή.

Συμπέρασμα
Όταν η κοινωνία αξιολογεί το κυβερνητικό έργο σχεδόν απορριπτικά στα πάντα,
όπως στην διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα, τις πρόωρες εκλογές και κρίνει
θετικά μόνο την επίτευξη συμφωνίας, όχι όμως για το περιεχόμενό της, αλλά
επειδή αυτή συνδέεται με την παραμονή στο ευρώ, τότε μπορεί να εξηγηθεί η
ελεύθερη πτώση στη δημοτικότητα του Τσίπρα, που συνεπαίρνει και τον ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς και το ψαλίδισμα των μετεκλογικών προσδοκιών προς μια κυβέρνηση
εθνικής ενότητας με επικεφαλής Τσίπρα-Μεϊμαράκη, που το ταπεινό τους
εκτόπισμα, σε ποσοστά και προσωπικότητες, λογίζεται πλέον σχεδόν στα ίσα.
Αν κάτι μπορούσε να αλλάξει αυτό θα είχε σχέση με την αξιοπιστία, άρα τις
πραγματικές δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει αναγκαίες και ζωτικές
μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την αγορά.
Ωστόσο, η εμπειρία, η πραγματικότητα, αλλά και τα ποιοτικά των
δημοσκοπήσεων, εξαρχής και απλά το αποκλείουν.
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