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Του Κώστα Στούπα
H εβδομάδα που πέρασε ενδεχομένως να αποδειχτεί καθοριστική για τις εγχώριες πολιτικές
εξελίξεις καθώς κατέδειξε και στους πλέον δύσπιστους το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η
κυβέρνηση σε σχέση με τους εκλογικούς της σχεδιασμούς...
Ηπολυπόθητη μείωση διαφοράς με τη Ν.Δ. που σχεδιάζει εδώ και μήνες η κυβέρνηση μέσω της
σκανδαλολογίας, της αφαίμαξης της Κεντροαριστεράς και της παροχολογίας δεν φαίνεται να
ευδοκιμεί.
Οιδημοσκοπήσεις από αντιπολιτευόμενα αλλά και συμπολιτευόμενα μέσα στην καλύτερη
περίπτωση για την κυβέρνηση καταγράφουν σταθεροποίηση της διαφοράς και σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμη και διεύρυνση.
Η"χαλαρή" ψήφος που υπολόγιζε η κυβέρνηση πως στις ευρωεκλογές θα έπληττε τη Ν.Δ. και θα
εξασφάλιζε μια διαφορά περί το 5% η οποία θα ήταν επικοινωνιακά διαχειρίσιμη ενόψει του
σχεδίου για βουλευτικές τον Οκτώβρη, αποδείχτηκε πως πλήττει περισσότερο την ίδια.
Στηδημοσκόπηση της Alco για το Open στο ερώτημα για την πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές η
ΝΔ συγκέντρωσε 26,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 19,7% με τη διαφορά να είναι στις 6,9 μονάδες.
Στιςπροηγούμενες δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας για το ίδιο μέσο ενημέρωσης σε ό,τι αφορά
την πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές η διαφορά ήταν στις 6,5 μονάδες τον Φεβρουάριο
και στις 6,2 μονάδες τον Δεκέμβριο. Στην κυβέρνηση θα μπορούσαν να ελπίζουν αν η διαφορά για
τις ευρωεκλογές είχε πλησιάσει τις 5 μονάδες.
Στηνίδια έρευνα στο ερώτημα: "Πιστεύετε πως η Ελλάδα έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης ή όχι;"

διατυπωμένο στην πρόσφατη έρευνα αλλά και σε παλαιότερη του 2014 επί κυβέρνησης ΣαμαράΒενιζέλου, προέκυψαν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία.
Το2019 το 71% απαντούσε "Όχι" έναντι 37% το 2014. "Ναι" το 2019 απαντούσε το 23% έναντι
71% το 2014. Είναι προφανές πως το αφήγημα της εξόδου από την κρίση και της ανάταξης της
οικονομίας δεν περνά στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.
Στηνέρευνα της Pulse για τον Σκάι το 22% της κοινής γνώμης θεωρεί την ανάπτυξη και τις
επενδύσεις σαν βασικό πρόβλημα που θέλει αντιμετώπιση, το 20% τους φόρους, το 17% τη
συμφωνία των Πρεσπών και μόνο το 10% τη διαφθορά που προκρίνει η κυβέρνηση.
Σ’αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές πρώτη έρχεται η αντιμετώπιση της
διαφθοράς με 28%...
Τηνεβδομάδα που πέρασε επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μερικές από τις υποψηφιότητες του
Ευρωψηφοδελτίου του μετά την τραγελαφική αποπομπή της Μυρσίνης Λοΐζου.
Οαγώνας κατά της διαπλοκής και διαφθοράς του παλιού πολιτικού συστήματος που όντως
καταλήστευσε και χρεοκόπησε τη χώρα, από κοινού με τους πρωταγωνιστές της διαφθοράς και
της διαπλοκής του "παλαιού" προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα παρά ενθουσιασμό...
ΣτοΕυρωψηφοδέλτιο που παρουσιάζει μέχρι στιγμής το κυβερνών κόμμα μεγαλύτερη εντύπωση
κάνουν τα ονόματα που τους προτάθηκε να συμμετάσχουν και αρνήθηκαν παρά τα ονόματα που
δέχθηκαν...
Τούτοαποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι ακόμη και για όσους αμφισβητούν ή για ευνόητους λόγους
παριστάνουν πως αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες της κοινής γνώμης.
Τα μαντάτα δεν είναι καλά...
Στην έρευνα της Pulse για τον Σκάι η πρόθεση ψήφου ήταν 32,5% για ΝΔ και 22,5% για ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ στην έρευνα της Metron Analysis πριν μια εβδομάδα ήταν 36,8% για ΝΔ και 26% για ΣΥΡΙΖΑ.
Έναεπιπλέον στοιχείο που προκαλεί "πονοκέφαλο" στην κυβέρνηση είναι οι ανοδικές τάσεις που
εμφανίζει το ΚΙΝΑΛ το οποίο σε κάποιες έρευνες διεκδικεί την τρίτη θέση. Η επίθεση και αρπαγή
στελεχών από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με δέλεαρ θέσεις στην κυβέρνηση φαίνεται πως είχε αντίθετα
αποτελέσματα.
Στιςπερισσότερες από τις παραπάνω έρευνες διαφαίνεται πως η στρατηγική της κυβέρνησης δεν
αποδίδει και επιπλέον στηρίζεται σε λάθος εκτιμήσεις.
Ηπόλωση στην οποία εμμένει η κυβέρνηση φαίνεται πως ευνοεί περισσότερο τη ΝΔ όπως και η
θεωρία της χαλαρής ψήφου στις Ευρωεκλογές.
Ανη διαφορά είναι μεγάλη στις Ευρωεκλογές το πιθανότερο είναι να είναι μεγαλύτερη στις

βουλευτικές τον Οκτώβριο. Επιπλέον η μεγαλύτερη αποχή φαίνεται να ευνοεί επίσης τη ΝΔ καθώς
στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και του "Κανένα" η μερίδα του λέοντος ανήκει σε πρώην
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Οιενδείξεις συγκλίνουν πως την κυβέρνηση τη συμφέρει οι βουλευτικές να γίνουν μαζί με τις
ευρωεκλογές και τις τοπικές που πάνω από τις κάλπες θα βρεθούν περισσότεροι ψηφοφόροι...
Εκτόςτης διαφοράς σημασία θα έχει και το ποσοστό που θα πάρει το δεύτερο κόμμα προκειμένου
να διατηρήσει τη συνοχή και στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την εξουσία.
Αντο 2015 η ΝΔ δεν είχε πάρει 28% αλλά 23% το πιθανότερο είναι πως θα είχε διαλυθεί και στη
θέση της θα είχαν δημιουργηθεί άλλοι σχηματισμοί. Τούτο θα συνέβαινε γιατί το 28% μπορεί να
γίνει 35% και να διεκδικήσει εξουσία. Το 23% όμως δύσκολα γίνεται 35%.
Μέχριτώρα οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια τάση όπου η ΝΔ μπορεί να κινηθεί μεταξύ 35-37%
και ο ΣΥΡΙΖΑ 25-27%. Αν ο κ. Τσίπρας ρισκάρει ένα κακό αποτέλεσμα στις Ευρωεκλογές το
Φθινόπωρο μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις...
Ανβρεθεί κάτω από το 25% και το ΚΙΝΑΛ κοντά στο 10% τα πράγματα θα δυσκολέψουν και για
τον ίδιο στην επόμενη μέρα...
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