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1.

Ειζαγωγή: Οι δημοζκοπήζειρ ωρ πολιηικό θαινόμενο – η
ηπιγωνική ζσέζη

Οη δεκνζθνπήζεηο απνηεινχλ θαηλφκελν ηεο ζχγρξνλεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηνηρείν
αδηαρψξηζην απφ ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η
κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε καδηθή παξαγσγή θαη ηε ξαγδαία
επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο (Καηδνπξάθεο 1985; Brudburn & Sudman 1988; Moon,
1999). Η αλάδπζή ηνπο θαη –νπζηαζηηθά- ε παξεκβνιή ηνπο αλάκεζα ζηελ Κνηλή
Γλψκε, ηα ΜΜΔ θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, δηακνξθψλεη κηα ηξηγσληθή ζρέζε πνπ
έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηφζν ησλ Μέζσλ, φζν θαη ησλ θνκκάησλ.
Δπηπιένλ, νη δεκνζθνπήζεηο πξνθαινχλ αλαδηαηάμεηο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ θαη ηελ
ίδηα ηε ζρέζε Μέζσλ/Κνκκάησλ (Lavrakas & Holley 1991; Κavanagh 1995; Lavrakas
& Traugott 2000). Αλ θαη ηα θαηλφκελα ξεπζηφηεηαο ηεο ςήθνπ θαη θνκκαηηθήο
απνζπζηνίρηζεο (de-alignment) δπζρεξαίλνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπο θαη απμάλνπλ ηελ
πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, νη δεκνζθνπήζεηο, εληνχηνηο, παξακέλνπλ αθφκε ν
θαιχηεξνο δηαζέζηκνο νδεγφο γηα ηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηα πνιηηηθά θαη
ηα θνηλσληθά δεηήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, έρεη δηακνξθσζεί κηα βαζηθή δηάθξηζε
κεηαμχ δεκόζησλ δεκνζθνπήζεσλ (Public Opinion Polls) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ΜΜΔ
θαη ηδησηηθώλ δεκνζθνπήζεσλ (Private Opinion Polls) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
θφκκαηα θαη ζηνπο άιινπο θνξείο επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο. ήκεξα,
δεκνζθνπήζεηο δηεμάγνληαη γηα ινγαξηαζκφ κηαο επξχηαηεο γθάκαο πειαηψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ΜΜΔ, πνιηηηθά θφκκαηα, ηνπηθέο αξρέο, νκάδεο πίεζεο, δεμακελέο
ζθέςεο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο
επηθνηλσλίαο, αθφκε θαη εχπνξνπο ηδηψηεο. Οη πεξηζζφηεξεο δηεμάγνληαη γηα
ινγαξηαζκφ ησλ ΜME θαη ζε κεγάιν βαζκφ δεκνζηνπνηνχληαη. Γηεζλψο, ηα ΜΜΔ
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είλαη νη θαιχηεξνη πειάηεο ησλ εηαηξεηψλ δεκνζθνπήζεσλ 1. ηελ Διιάδα απηή ε
ηάζε βξίζθεηαη αθφκε ζηελ αξρή θαη επηπιένλ, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπγθπξηαθά νη νξγαληζκνί ηεο καδηθήο
επηθνηλσλίαο.
Η αλάδεημε ησλ δεκνζθνπήζεσλ, ζηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα, είλαη απνηέιεζκα
κηαο ζεηξάο γλσζηψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο πνιηηηθήο, ησλ θνκκάησλ θαη ηεο
κνξθήο ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ( Φεξαγηφιη 1985; Panebianco
1988; Mair 1990,1997; Katz & Mair 1994, 1995). Οη ηξεηο βαζηθέο ηάζεηο πνπ
θαηέζηεζαλ δπλαηή απηήλ ηελ εμέιημε είλαη νη εμήο: Πξώηνλ, νη αλαθαηαηάμεηο ζην
εζσηεξηθφ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ γξαθεηνθξαηηθνπνίεζή ηνπο
θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θνκκαηηθήο εγεζίαο (leadership). Η ππνβάζκηζε
ηνπ ξφινπ ηεο καδηθήο νξγάλσζεο, σο ηκάληα κεηαβίβαζεο ηεο ιατθήο βνχιεζεο
ζηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε επηθέξεη ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο, πνπ
επηηξέπεη, κε ηε ζεηξά ηεο, ηελ εθρψξεζε πνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ηδησηηθνχο
θνξείο. Γεύηεξνλ, ε αλάδεημε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) θαη ν λένο
δηεπξπκέλνο ξφινο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή ηεο
πνιηηηθήο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ δεκόζηνπ ρώξνπ. Η
πνιηηηθή κεζνιαβείηαη, πιένλ, θπξίσο δηα ησλ Μέζσλ. Η δξάζε ησλ θνκκάησλ, απφ
παξαγσγή ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο πεξηνξίδεηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζε
“επηθνηλσληαθέο ηερληθέο”, ελψ ηα “θαζήθνληα” εθπξνζψπεζεο ησλ πνιηηψλ
“εθρσξνχληαη” αηχπσο ζηα Μέζα (Μαπξήο 1994, 1996; Παπαζαλαζφπνπινο 1997;
Raymond 1997; McNair 1998; Colin 1999). Δπη κέξνπο ζπλέπεηα ηεο ηάζεο
ελίζρπζεο ησλ Μέζσλ -αιιά κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο δεκνζθνπήζεηο- είλαη ν
θπξίαξρνο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ε ηειεφξαζε ζηελ θάιπςε ησλ εθινγψλ. ε απηφ
ην ζεκείν ε εκπεηξία ησλ ακεξηθαληθψλ ηειενπηηθψλ δηθηχσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
πνπ νδήγεζε, ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ εθινγηθψλ
δεκνζθνπήζεσλ, ηηο δεκνζθνπήζεηο έμσ από ηα εθινγηθά ηκήκαηα. Μνξθή, πνπ
ζήκεξα πιένλ έρεη θπξηαξρήζεη θαη ζην ζχλνιν ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ 2. Τξίηνλ, ε
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χκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε Γαιιία, ην 1995 πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζπλνιηθά 1.139 δεκνζθνπήζεηο, δειαδή πεξηζζφηεξεο απφ 95 έξεπλεο Κνηλήο Γλψκεο ην κήλα. Απφ
απηέο, 698, δειαδή ην 61,3%, πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Ραδηνηειενπηηθψλ κέζσλ θαη
ηνπ Σχπνπ.
Πίλαθαο: Γεκνζηεπκέλεο δεκνζθνπήζεηο Κνηλήο Γλψκεο ζηε Γαιιία, 1992-95
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Οη δεκνζθνπήζεηο έμσ από ηα εθινγηθά ηκήκαηα (exit polls, sortie des urnes) είλαη δεηγκαηνιεπηηθέο
έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ έμσ απφ ηα εθινγηθά ηκήκαηα, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο. Σν
πξψην πεηξακαηηθφ exit poll πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Warren Mitofsky, απφ ην
ακεξηθαληθφ ηειενπηηθφ δίθηπν CBS ζηηο εθινγέο ηνπ Κεληάθη, ην Ννέκβξην ηνπ 1967 θαη ζηηο
δεκνηηθέο ηεο Νέαο Τφξθεο ην 1969. Αθνινχζεζε ε ρξήζε ηεο λέαο κεζφδνπ θαη απφ άιια δίθηπα
(NBC 1973, ABC 1980, θ.α.), πιελ φκσο, κόλνλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο. Απφ
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ζχγρξνλε θξίζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο Γεκνθξαηίαο, δειαδή ε θξίζε ησλ
παξαδνζηαθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ, ησλ θνκκάησλ θαη ησλ ζπλδηθάησλ
(Péllassy 1992; Klingemann & Fuchs 1995; Hayward 1995; Hayward & Page 1995;
Μαπξήο 1996). Η θξίζε εθπξνζώπεζεο εληζρύεη ηε ζέζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ, σο
εξγαιείνπ αλαγλώξηζεο ησλ δηαζέζεσλ ηεο θνηλσλίαο. Λόγσ ηεο εληεηλόκελεο
απνμέλσζήο ηνπο από ηνπο “από θάησ”, νη δεκνζθνπήζεηο γίλνληαη όιν θαη πην
απαξαίηεηεο ζηνπο “από πάλσ”, δειαδή ζηελ πνιηηηθή ειίη πνπ ιακβάλεη ηηο
απνθάζεηο.

2.

Η ανάπηςξη ηων Δημοζκοπήζεων ζηην Ελλάδα

Γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο, ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα έγηλε
θαζπζηεξεκέλα. Η κνξθή ηνπ κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο θαη ηνπ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηεο νξγάλσζεο ησλ θνκκάησλ θαη ηνπ Σχπνπ, θαζψο θαη ε ππαλάπηπμε
ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο έξεπλαο, σο ηδενινγηθή ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ,
δελ επέηξεπαλ, νχηε θαζηζηνχζαλ δπλαηή ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζθνπήζεσλ
(Καηδνπξάθεο 1985; Γξπκηψηεο & Νηθνιαθφπνπινο 1989; Νηθνιαθφπνπινο 1995;
Μαπξήο 1999). Οπζηαζηηθά, νη εγρψξηεο δεκνζθνπήζεηο απνηεινχλ παξάγσγν ηεο
κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ θαη, κάιηζηα, ηεο χζηεξεο ππνπεξηφδνπ ηεο (κεηά ην
1989). Οη κεηαβνιέο ηνπ θνκκαηηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γ΄ειιεληθήο
Γεκνθξαηίαο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, έρνπλ νδεγήζεη θαη ζηελ Eιιάδα
ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Οξφζεκν ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία
απνηεινχλ νη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1996, ηφζν γηα ηελ εδξαίσζε ησλ
πξνεθινγηθψλ δεκνζθνπήζεσλ, φζν θαη γηα ηελ θαζηέξσζε, απφ ηα ηδησηηθά
ηειενπηηθά δίθηπα θαη ηε δεκφζηα ηειεφξαζε ησλ exit polls.
ηελ Διιάδα, θαηά ηελ πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν, ε πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηθψλ θαη
εθινγηθψλ δεκνζθνπήζεσλ εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Η κνξθή ηνπ
κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε κνξθή νξγάλσζεο ησλ
θνκκάησλ θαη ηνπ Σχπνπ, θαζψο θαη ε (παξάγσγε) ππαλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ θαη ηεο έξεπλαο, σο ηδενινγηθή ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ, δελ επέηξεπαλ,
νχηε θαζηζηνχζαλ δπλαηή ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζθνπήζεσλ (Μαπξήο 1999). Η
ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζηελ Διιάδα αξρίδεη κεηά ην 1974. Μηα
πξψηε δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ πνιηηηθψλ δεκνζθνπήζεσλ θαηαγξάθεηαη
ζηηο παξακνλέο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 1977 (Καηδνπξάθεο 1985;
Νηθνιαθφπνπινο 1995). ε απηήλ ηελ πεξίνδν, ε πξαγκαηνπνίεζε δεκνζθνπήζεσλ
είλαη ζπνξαδηθή, ε πνιηηηθή απήρεζή ηνπο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, φπσο επίζεο θαη
ε πξνβνιή ηνπο απφ ηα ΜΜΔ. Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα ζπληειεζζεί θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ ‟80. Δγθαηληάδεηαη, νπζηαζηηθά, ζηελ πεξίνδν 1989-90, φπνηε νη
δεκνζθνπήζεηο αξρίδνπλ λα θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο, ηφζν ζηα πνιηηηθά θφκκαηα,
φζν θαη ζηα ΜΜΔ. ε απηήλ ηε κεηαβνιή ζπληεινχλ ηφζν νη αιιαγέο ησλ θνκκάησλ
πνπ ζεκεηψλνληαη απφ ην 1989, φζν θαη ησλ ΜΜΔ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο
ηειεφξαζεο θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ ΜΜΔ πνπ
πξνθιήζεθε. ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ 1996, εγθαηληάδεηαη απφ πέληε

ην 1982 ηα exit polls ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο κέζνδνο πξόβιεςεο ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο.
Βιέπε ζρεηηθά, Mitofsky, 1991; Levy, 1983: 54-67; Γξπκηψηεο & Νηθνιαθφπνπινο, 1989: 16-29;
Moon 1999: 134-170.
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ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο3 ε ρξεζηκνπνίεζε δεκνζθνπήζεσλ έμσ από ηα εθινγηθά
ηκήκαηα, γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ζε βνπιεπηηθή αλακέηξεζε,
όρη όκσο θαη ρσξίο θάπνηεο παξελέξγεηεο4. Έρεη πξνεγεζεί ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ 1994 θαη ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ ηδίνπ έηνπο, ζηνπο ηξεηο
κεγαιχηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο (Αζήλα, Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε). Σν γεγνλφο
ζπληζηά ζεκαληηθή αιιαγή, θαζφηη αλαηξέπεη ξηδηθά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν
κεηάδνζεο θαη θάιπςεο ησλ εθινγψλ, νινθιεξψλνληαο ηελ θπξηαξρία ηεο
ηειεφξαζεο πάλσ ζε απηήλ.
Σφζν νη Γεκφζηεο, φζν θαη νη ηδησηηθέο πνιηηηθέο δεκνζθνπήζεηο απμάλνληαη
ζηαζεξά ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Σν 1996 ζηε ζχληνκε πξνεθινγηθή
πεξίνδν ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ επηεκβξίνπ είραλ δηεμαρζεί ζπλνιηθά έμη
παλειιαδηθέο Γεκνζθνπήζεηο, ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ 1999, πέληε, ελώ ζηηο ηειεπηαίεο
Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ 2000, δεκνζηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ έληεθα. Σν 2001, αλ θαη κε-εθινγηθφ έηνο, είδαλ ην θσο ηεο
δεκνζηφηεηαο ζπλνιηθά δεθαεπηά παλειιαδηθέο δεκνζθνπήζεηο, ελψ θαηά ην 2002,
έηνο δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ εθινγψλ, ην θαηλφκελν απέθηεζε λέα δηάζηαζε θαη
καδηθφηεηα. Γηα πξψηε θνξά ζε απηήλ ηελ έθηαζε, δηεμήρζεζαλ δεκνζθνπήζεηο,
θπξίσο ηδησηηθέο, γηα ινγαξηαζκφ θνκκάησλ θαη ππνςεθίσλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο
λνκνχο ηεο ρψξαο θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Οη δεκνζθνπήζεηο
επεθηείλνληαη πιένλ θαη ζην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κνλνπσιψληαο ζρεδφλ
ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔ θαη ππνθαζηζηψληαο, ελ κέξεη, ή θαη επξχηεξα ηηο
εζσθνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο ππνςεθίσλ. Αληίζηνηρα θαηλφκελα είραλ
παξαηεξεζεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο-Ννκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ 1998, αιιά
ζε ζαθψο κηθξφηεξν βαζκφ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ESOMAR γηα ηελ Διιάδα,
ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ησλ εξεπλψλ Κνηλήο Γλψκεο, δεκνζθνπήζεσλ θαη θνηλσληθψλ
εξεπλψλ ησλ 23 εηαηξεηψλ-κειψλ ηνπ ΔΓΔΑ κέζα ζε ηξία ρξφληα ηξηπιαζηάζζεθε,
απμαλφκελνο απφ 844.000 Δπξψ (287.500.000 δξρ.) ην 1997, ζε 2.424.000 Δπξψ
(826.000.000 δξρ.) ην 2000. Δληνχηνηο, σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηνπ
θιάδνπ εξεπλψλ αγνξάο, δελ παχεη λα αληηπξνζσπεχεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ: απφ
2,5% ην 1997 αλήιζε ην 2000 ζε 5,1% (ESOMAR 1998, 2001). Πξνθαλψο ε
πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπο ζεκαζία είλαη πνιιαπιάζηα ηεο νηθνλνκηθήο.

3.

3

Δημοζκοπήζειρ και ΜΜΕ: Σύζεςξη και επιπηώζειρ

VPRC/EΡΣ, OPINION-BVA/MEGA, ALKO/ANT1, KAΠΑ RESEARCH/STAR, EURINCOM/SKY
Δμ αηηίαο ηνπ εληνλφηαηνπ αληαγσληζκνχ, νξηζκέλα ηειενπηηθά δίθηπα αλαθνίλσζαλ εθηηκήζεηο ηνπ
εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, βάζεη ησλ exit polls, ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο. (Σν θαηλφκελν
επαλαιήθζεθε θαη ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1998). Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε
απφ ηελ απαξάδεθηε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέςεσλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο δελ αθνξά
βεβαίσο ηελ ίδηα ηε λέα κέζνδν, πνπ θαηά γεληθή νκνινγία εθαξκφζζεθε επηηπρψο, αιιά ηελ θαθή
ρξήζε ηεο απφ ηα ΜΜΔ. Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο, φηη νη πνιηηηθέο
ζπλέπεηεο απφ απηήλ ηελ παξαβίαζε (ε επηξξνή ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο) ππήξμαλ κάιινλ
πεξηνξηζκέλεο: ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ exit poll ηεο ΔΡΣ, ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1996,
κεηαμχ 18:00 θαη 19:00 ςήθηζε κφιηο ην 2,3% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο , ελψ κεηά ηηο 19:00, φπνπ
ζεκεηψζεθε θαη ε παξαβίαζε, κφλνλ ην 0,2%// Πξβι. θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ Δπηθξαηείαο,
θ.Φ.ηεξγηφπνπινπ, πξνο ην Δθινγνδηθείν, πνπ πξνηείλεη λα απνξξηθζεί ε έλζηαζε ηνπ βνπιεπηή ΝΓ
θ.Μ.Κεθαινγηάλλε, ν νπνίνο δεηνχζε αθχξσζε ησλ εθινγψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη απφ ηε
γλσζηνπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ επεξεάζζεθαλ ςεθνθφξνη πνπ δελ είραλ ςεθίζεη. (ΣΑ ΝΔΑ,
24.3.1997).
4
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Η άλζεζε ησλ πνιηηηθψλ δεκνζθνπήζεσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ
ΜΜΔ. Σηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, επξήκαηα εξεπλώλ Κνηλήο Γλώκεο δεκνζηεύνληαη ζε
ηαθηηθή βάζε, πεξηζζόηεξν ζπρλά (ζρεδόλ θαζεκεξηλά) ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηα
πεξηνδηθά, ιηγόηεξν ζπρλά ζηελ ηειεόξαζε (Foundation for Information 1997: 5).
Ο Σχπνο ρξεζηκνπνηεί εθηελψο ηηο δεκνζθνπήζεηο, ελψ θαη ζηελ Διιάδα πιένλ, κηα
ζεηξά εθεκεξίδσλ, πξαγκαηνπνηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά ζπζηεκαηηθά
πξνεθινγηθέο δεκνζθνπήζεηο5. Γηα ηνλ Σχπν, ε δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ
εξεπλψλ ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ ηξφπν πξνβνιήο (Kavanagh 1995). Σα επξήκαηα
ζπλήζσο πξνβάιινληαη ζηελ πξψηε ζειίδα κε εληππσζηαθνχο (θαη αξθεηέο θνξέο)
παξαπιαλεηηθνχο ηίηινπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ, ηα θεληξηθά ηειενπηηθά
δειηία εηδήζεσλ είλαη πηζαλφ λα αλαθεξζνχλ ζε απηέο, γεγνλφο πνπ έρεη επεξγεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ θπθινθνξία ηεο εθεκεξίδαο. ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
δεκνζθνπήζεσλ έρεη ζπκβάιιεη βεβαίσο θαη ε αχμεζε ησλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ
ηεο ηειεφξαζεο. Η ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ απφ ηα Μέζα ζπληζηά κηα ηάζε, πνπ
αληαπνθξίλεηαη, πιήξσο, ζηε δηηηή ιεηηνπξγία ηνπο: αθελφο κέζσλ πιεξνθφξεζεο,
αθεηέξνπ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ αληαγσληζκφ. Σα Μέζα
ηεθκεξηψλνπλ, αιιά θαη λνκηκνπνηνχλ ην ιφγν ηνπο κε ην (επηζηεκνληθφ/ ή κε)
θχξνο ησλ δεκνζθνπήζεσλ, δηεπξχλνληαο, ηαπηνρξφλσο, ηα φξηα επηξξνήο ηνπο.
Υξεζηκνπνηνχλ, εθηεηακέλα, ηηο δεκνζθνπήζεηο θαη γεληθφηεξα ηηο έξεπλεο Κνηλήο
Γλψκεο, φρη κφλνλ ζηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο, αιιά γηα ηελ θάιπςε νπνηνπδήπνηε
δεηήκαηνο αλαδεηθλχεη ε επηθαηξφηεηα. Καηεμνρήλ κε ηηο δεκνζθνπήζεηο ηα Μέζα
επηηπγράλνπλ φρη απιψο λα θαιχπηνπλ ηηο εηδήζεηο, αιιά θαη λα ηηο δεκηνπξγνχλ
(Lavrakas & Traugott 2000). Σν πνηνηηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί, ηε ζεκεξηλή
αλάδεημε ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο είλαη ε απνξξόθεζή ηνπο
από ηα Μέζα. Η καδηθή ρξήζε ηνπο απφ ηα ηειεπηαία έρεη νδεγήζεη ζηε ζύδεπμή ηνπο
ζε απηά. Σηηο ρώξεο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιύηεξε ζρεηηθή παξάδνζε, έρνπλ δηακνξθσζεί
ζηαζεξέο θαη καθξνρξόληεο ζπλεξγαζίεο, ηόζν ησλ ηειενπηηθώλ δηθηύσλ, όζν θαη ησλ
εθεκεξίδσλ κε νξγαληζκνύο δεκνζθνπήζεσλ, όπσο ε ζπλεξγαζία CNN/Gallup ζηηο
HΠΑ, MORI/Times/BBC ζηε Μ.Βξεηαλία, Sofres/LeMonde/TF1 θαη CSA/Liberation
ζηε Γαιιία, ελώ ζηελ Διιάδα παξόκνηεο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο δελ έρνπλ
απνθξπζηαιισζεί αθόκε.
3.1.

Η δημοζίεσζη αποηελεζμάηων δημοζκοπήζεων από ηα ΜΜΕ

Αλ θαη ε ζπρλή δεκνζίεπζε δεκνζθνπήζεσλ έρεη βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα πνιιψλ
δεκνζηνγξάθσλ θαη πνιηηηθψλ λα δηαβάδνπλ πην πξνζεθηηθά, αιιά θαη κε
κεγαιχηεξε παξαηεξεηηθφηεηα ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ, ελ ηνχηνηο, ζε γεληθέο
γξακκέο, δελ έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν ψξηκεο παξνπζίαζεο (reporting)
ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ΜΜΔ. Αληηζέησο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο παξακέλεη
πξνβιεκαηηθφο θαη πεγή κφληκσλ αληηπαξαζέζεσλ. Οη δεκνζθνπήζεηο
παξνπζηάδνληαη πνιιέο θνξέο δηαζηξεβισκέλα, ή επηιεθηηθά. Οη νξγαληζκνί
εξεπλψλ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ πσο ηα Μέζα θαιχπηνπλ θαη πξνβάιινπλ, θαη
πνιχ πεξηζζφηεξν πσο ηηηινθνξνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο (Kavanagh 1995: 114). Οη
θψδηθεο δενληνινγίαο γηα ηελ παξνπζίαζε, πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο ελψζεηο ησλ
εηαηξεηψλ εξεπλψλ (ESOMAR 1996; ΔΓΔΑ 1996) δελ δεζκεχνπλ θαηά θαλφλα θαη
ηα Μέζα. ηελ Διιάδα, παξφκνηνο θψδηθαο έρεη πηνζεηεζεί κφλνλ απφ ηε Γεκφζηα
5

Η εθεκεξίδα Τα ΝΔΑ εγθαηλίαζε πξψηε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ ηεο Κνηλήο
Γλψκεο κε ηελ θαζηέξσζε ελφο πνιηηηθνχ βαξφκεηξνπ απφ ην 1996 πνπ δηεμάγεη ε εηαηξεία VPRC.
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Σειεφξαζε (ΔΡΣ) θαηά ην πξφηππν ηνπ BBC (BBC 1993), ρσξίο φκσο θαη απηφο λα
έρεη ηζρχζεη πξαθηηθά κέρξη ζήκεξα. Η πιεηνςεθία ησλ Μέζσλ πεξηνξίδνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξφβιεςε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο. Η ππεξβνιηθή
πξνβνιή θαη πξνζνρή πνπ δίλνπλ ζην πνηφο πξνεγείηαη (Kavanagh 1995: 114) νδεγεί
ζε πηψρεπζε ηνπ δεκφζηνπ θαη πνιηηηθνχ δηαιφγνπ, ζε απινπνίεζε θαη ζηξέβισζε
ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο. πκβαίλεη πνιχ
ζπρλά, αξθεηά ελδηαθέξνλ πιηθφ, πέξα απφ ηελ πξφζεζε ςήθνπ, ή ηηο δεκνηηθφηεηεο
ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ λα παξακειείηαη, ή λα πξνβάιιεηαη ειιεηπψο. Δπηπιένλ, έρεη
ππάξμεη κηα ηππνπνίεζε θαη κηα «ζχγθιηζε» ησλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζε ιίγεο
βαζηθέο εξσηήζεηο - κεηαβιεηέο (πξφζεζε ςήθνπ, δεκνηηθφηεηεο πνιηηηθψλ
αξρεγψλ, θαηαιιειφηεξνο πξσζππνπξγφο, παξάζηαζε λίθεο θιπ.), πνπ
απνηππψλνπλ ζρεκαηηθά ηελ πνιχπινθε θαη ξαγδαία κεηαβαιιφκελε πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
3.2.

Επιπηώζεις ηης τρήζης δημοζκοπήζεων ζηα ΜΜΕ

Η ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ,
απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ επηξξνή ηνπο θαη εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζηα
πνιηηηθά θφκκαηα. Οη επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηα Μέζα ε ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ
ζπλνςίδνληαη ζε ηξία ζεκεία: 1) Καηαξρήλ, εληζρχεη ζεκαληηθά ην ξφιν ηνπο ζηελ
πξνεθινγηθή εθζηξαηεία θαη θαζηζηά, φπσο ήδε εηπψζεθε, ηελ ηειεφξαζε εγεκνληθφ
παξάγνληα ζηελ θάιπςε εθινγψλ. ήκεξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ ππάξρεη
κέξα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο θαηά ηελ νπνία λα κελ δεκνζηεχνληαη
δεκνζθνπήζεηο. Σελ ηειεπηαία εβδνκάδα παξαηεξείηαη θαηαθιπζκφο, ελψ θαη θαηά
ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ κε
ηε ρξήζε ησλ exit polls (Lavrakas & Holley, 1991; Kavanagh 1995; Lavrakas &
Traugott 2000). 2) Μηα λέα δηάζηαζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ είλαη φηη επεξεάδνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηηο θξίζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ ζρνιηαζηψλ,
θαζφηη απηέο ζε γεληθέο γξακκέο εθιακβάλνληαη σο νη θαιχηεξνη δείθηεο γηα ηηο
αληηδξάζεηο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ απνδνρή ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο
απφ απηφ. 3) Μέζσ ησλ δεκνζθνπήζεσλ, ηα ΜΜΔ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ζήκεξα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πνιηηηθήο ζεκαηνινγίαο
(agenda setting), είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά. Με ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαζέζεσλ ηεο
Κνηλήο Γλψκεο αλαδεηθλχνπλ ζπρλά δεηήκαηα πνπ είλαη παξακειεκέλα απφ ηελ
πνιηηηθή ειίη, αιιά αλεζπρνχλ ηνπο ςεθνθφξνπο θαη απνηεινχλ ελδερνκέλσο θαη
θξηηήξην ςήθνπ γηα απηνχο. Σέηνηα ζέκαηα ζε δηάθνξεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο
έρνπλ απνδεηρζεί ε κεηαλάζηεπζε, ε εγθιεκαηηθφηεηα θιπ. Aιιά θαη αληηζηξφθσο,
κεηαηνπίδνληαο –γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο- ην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο
ζε ζέκαηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά, ππνβαζκίδνληαο, ή ζπζθνηίδνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα.

4.

Δημοζκοπήζειρ και πολιηικά κόμμαηα

Αληίζηνηρα, νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αλάδπζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζηα πνιηηηθά
θφκκαηα είλαη δχν εηδψλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο αληηζηνηρνχλ ζηε δηάθξηζε
δεκνζίσλ/ ηδησηηθώλ δεκνζθνπήζεσλ, πνπ πεξηγξάθεθε ζηα πξνεγνχκελα.
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4.1.

Επιπηώζεις από ηις Δημόζιες δημοζκοπήζεις ζηις ζτέζεις
ΜΜΕ/Κομμάηων

Η ρξήζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ απφ ηα ΜΜΔ ηξνπνπνηεί θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα
θφκκαηα, εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζηα δεχηεξν. Ο Dennis Kavanagh
(1995) έρεη ζπλνςίζεη κε πεξηεθηηθφ ηξφπν απηέο ηηο επηδξάζεηο. 1) ήκεξα γίλεηαη
θαλεξφ φηη νη δεκνζθνπήζεηο έρνπλ παχζεη λα απνηεινχλ απιψο κηα αληαλάθιαζε
ησλ ζηάζεσλ ηεο Κνηλήο Γλψκεο θαη αζθνχλ κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηεμαγσγή
θαη ζηελ πξφζιεςε ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ
(Κavanagh 1995: 120). Δίλαη γλσζηά ηα παξαδείγκαηα ηεο Αγγιίαο, ηνπ 1992 φηαλ νη
δεκνζθνπήζεηο έδσζαλ ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ηελ ηζρχ ησλ Δξγαηηθψλ, αιιά θαη
ησλ πξφζθαησλ γαιιηθψλ Πξνεδξηθψλ εθινγψλ, φπνπ –αλεμάξηεηα απφ ηηο
ππνθεηκεληθέο δηαζέζεηο ησλ δεκνζθφπσλ θαη ησλ εξεπλεηψλ έδσζαλ επίζεο
ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ηνλ θίλδπλν Λεπέλ θαη ελίζρπζαλ –εμ αληηθεηκέλνπ- ηνλ
εθεζπραζκφ κεξίδαο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ ηάζε απνρήο. 2) Η
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ησλ θνκκάησλ απνηηκάηαη απφ
ηνπο ζρνιηαζηέο θαη ηνπο αλαιπηέο κε βάζε ηηο δεκνζθνπήζεηο. 3) Οη
δεκνζθνπήζεηο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ «αγνξψλ», ησλ νηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ θαη ησλ επελδπηψλ, πνπ έηζη θαη αιιηψο, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο
αβεβαηφηεηαο πνπ είλαη ζχκθπηε κε ηηο εθινγέο εθδειψλνπλ «λεπξηθφηεηα». 4) ηηο
δεκνζηνγξαθηθέο δηαζθέςεηο θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο Σχπνπ, ηα ζηειέρε ησλ θνκκάησλ
θαη νη εθπξφζσπνη Σχπνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζρνιηάδνπλ ηηο δεκνζθνπήζεηο –
θαιέο, ή θαθέο, δηφηη ηα ΜΜΔ θαιχπηνπλ ζε κεγάιε έθηαζε ην ζέκα (Κavanagh
1995: 119). 5) Υσξίο ακθηβνιία, νη δεκνζθνπήζεηο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην
εζηθφ θαη ηε δηάζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θνκκαηηθψλ ζηειερψλ. Σα
παξαδείγκαηα αθζνλνχλ. Σν ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ηνπ ζπληεξεηηθνχ θφκκαηνο ηεο
ΝΓ, ζηηο κεηεθινγηθέο δεκνζθνπήζεηο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο (2000-2002) ζηελ
Διιάδα, έρεη νδεγήζεη ζε εηηνπάζεηα αξθεηά ζηειέρε ηνπ θπβεξλψληνο
ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο (ΠΑΟΚ) θαη αληηζηξφθσο, έρεη δεκηνπξγήζεη επθνξία
κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. 6) Σα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ
ζπδεηψληαη ζπζηεκαηηθά ζηα αλψηαηα θαζνδεγεηηθά φξγαλα ησλ θνκκάησλ, ελψ
αξθεηέο θνξέο ηα ίδηα ηα θφκκαηα δίδνπλ επηζήκσο ζηε δεκνζηφηεηα (ή δηαξξένπλ)
απνηειέζκαηα επλντθψλ γηα απηά δεκνζθνπήζεσλ. θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη πην
έληνλα ζηελ Διιάδα. 7) Οη αξλεηηθέο δεκνζθνπήζεηο γηα έλα θφκκα έρνπλ
παξελέξγεηεο θαη νδεγνχλ ζπρλά ζε εζσθνκκαηηθέο θξίζεηο, ζε ακθηζβήηεζε ηεο
εγεζίαο, ηνπ αξρεγνχ, ή άιισλ θνκκαηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Τπάξρεη θαη έλα πνιχ
πξφζθαην θαη αθξαίν παξάδεηγκα ειιεληθνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο πνπ νδεγήζεθε ζε
απηνδηάιπζε εμαηηίαο ησλ δεκνζθνπήζεσλ6.
Δπνκέλσο, ε παξνπζίαζε δεκνζθνπήζεσλ έρεη αλαγνξεπηεί ζε ζεκαληηθφ
παξάγνληα θαη θαζνξηζηηθφ γεγνλφο ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο. Δηδηθά ζηελ
Διιάδα, απηή ε «παξελέξγεηα» ηείλεη λα γεληθεπηεί θαη λα αθνξά αθφκε θαη ηελ κεπξνεθινγηθή πεξίνδν, θάηη πνπ κάιινλ απνηειεί ειιεληθή ηδηνκνξθία. Η δεκνζίεπζε
δεκνζθνπήζεσλ έρεη απνθηήζεη κηα ηδηφηππα δηνγθσκέλε ζεκαζία, αλαγνξεπφκελε
θάζε θνξά ζε κείδνλ πνιηηηθφ γεγνλφο, ζπρλά, κε θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
πνιηηηθή ζθελή θαη ζηα θφκκαηα. Καη κφλνλ ηα παξαδείγκαηα απφ ηελ πνιηηηθή
ζθελή ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ είλαη αξθεηά. Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν, κηα
δεκνζθφπεζε πνπ παξαγγέιεηαη απφ θάπνηα εθεκεξίδα, λα αλαδεκνζηεχεηαη
6

Σν Κίλεκα Διεπζέξσλ Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηνπ θ.Γ.Αβξακφπνπινπ.
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απηνχζηα, αθφκε θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ηνπ εκεξήζηνπ,
ηνπ εβδνκαδηαίνπ θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Σχπνπ, αθφκε θαη κε ηα αθξηβψο αληίζεηα
εξκελεπηηθά ζρφιηα, θαη επηπιένλ λα αλαπαξάγεηαη θαη απφ ηα ειεθηξνληθά ΜΜΔ,
ηελ ηειεφξαζε ην ξαδηφθσλν, ην δηαδίθηπν.
Δπηπιένλ, κε ηηο δεκνζθνπήζεηο θαηαζθεπάδνληαη λέεο αλαιπηηθέο ηδενινγηθέο
θαηεγνξίεο: Η «εηθόλα» ηνπ θόκκαηνο, ηνπ πνιηηηθνύ αξρεγνύ, ησλ ζηειερώλ, σο
κεγέζε πνζνηηθά κεηξήζηκα, πνπ απνηππώλνπλ θαη αμηνινγνύλ ηα θόκκαηα θαη ηα
νπνία ππόθεηηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπγθπξίαο. Δπεηδή αξθεηνί πνιηηηθνί
επηκέλνπλ, απζφξκεηα, λα ρξεψλνπλ ζηηο δεκνζθνπήζεηο ηελ πηψζε ηεο
δεκνηηθφηεηάο ηνπο, ή ηελ επηδείλσζε ηεο δεκνζίαο εηθφλαο ηνπο θαη λα κεηαζέηνπλ
(λα “πξνβάιινπλ”) ζε απηέο ηελ επζχλε, ε δεκνζηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ
εθιακβάλεηαη απφ ηνπο ηδίνπο σο δακφθιεηνο ζπάζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ιεγφκελε
“ηπξαλλία” πνπ αζθνχλ νη δεκνζθνπήζεηο ζηνπο πνιηηηθνχο. Οη θνξείο ηεο
ζχγρξνλεο πνιηηηθήο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαζνξίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο κε
βάζε ηηο δεκνζθνπήζεηο, ππνθιηλφκελνη ζε έλαλ εκπεηξηζκφ πνπ δπζηπρψο ηείλεη λα
ηνπο απηνθαηαξγεί σο πνιηηηθνχο. Δίλαη, φκσο, πξνθαλέο, φηη ε “θαιή”, ή “θαθή”
εηθφλα ελφο πνιηηηθνχ, ή ελφο θφκκαηνο, ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο,
ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ δηακνξθψλεηαη αιινχ θαη φρη απφ
ηηο δεκνζθφπεζεηο, φπνπ απιψο απνηππψλεηαη εκπεηξηθά. Δμ‟ αηηίαο απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο νη αληηδξάζεηο πνιηηηθψλ θαη θνκκάησλ απέλαληη ζε δεκνζηεχζεηο
δεκνζθνπήζεσλ είλαη πνιιέο θνξέο βίαηεο. Σν κέλνο ηνπο ζηξέθεηαη ελίνηε θαηά
ησλ ίδησλ ησλ δεκνζθνπήζεσλ, αιιά θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηηο πξαγκαηνπνηνχλ.
4.2.

Επιπηώζεις από ηις Ιδιωηικές δημοζκοπήζεις

Δθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ Γεκνζίσλ δεκνζθνπήζεσλ, επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία
ησλ θνκκάησλ έρεη θαη ε ρξήζε ησλ εξεπλψλ απφ ηα ίδηα ηα θφκκαηα, ζηα πιαίζηα
ησλ αιιαγψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή.
Πξφθεηηαη γηα Ιδησηηθέο δεκνζθνπήζεηο (private opinion polls), πνπ παξαγγέινπλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο (Κavanagh 1995: 126-147; Μoon 1999: 171-184) θαη νη νπνίεο
θαηά θαλφλα δελ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, αλ θαη ζηελ Διιάδα απηφ δελ
ηζρχεη απφιπηα. Δδψ, βεβαίσο, ηίζεληαη ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία θαη ηελ ηεξαξρία ηνπ θφκκαηνο, ην ξφιν ησλ κειψλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην
πνηφο παξαιακβάλεη θαη ζε πνηφλ γλσζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
δεκνζθνπήζεσλ. Η γεληθεπκέλε ρξήζε ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ απφ ηα πνιηηηθά
θφκκαηα θαη ε νξγαληθή έληαμή ηνπο ζην ζηξαηεγηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ
ηνπ θφκκαηνο εληζρχεη αλαπφθεπθηα ηελ ηάζε επαγγεικαηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο,
αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ησλ θνκκάησλ (ελίζρπζε ηεο εγεζίαο
ζε βάξνο ηεο βάζεο).
Οη ηδησηηθέο δεκνζθνπήζεηο γλσξίδνπλ ήδε κεγαιε άλζεζε ζηηο ΗΠΑ, ελψ έρνπλ
αλαπηπρζεί ζεκαληηθά θαη ζε κηα ζεηξά επξσπατθέο ρψξεο. Ο ζχκβνπινο
Γεκνζθνπήζεσλ ηνπ ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Κιίληνλ, Stan Greenberg, ηζρπξίζζεθε
φηη μφδεςε πάλσ απφ 125 εθαη. δνι γηα έξεπλεο θαη focus groups ην 1992. ηελ
Μ.Βξεηαλία, ην 1987 Δξγαηηθνί θαη πληεξεηηθνί μφδεςαλ γηα ηδησηηθέο
δεκνζθνπήζεηο πεξίπνπ 120.000 Λίξεο, ελψ ην 1992, νη πληεξεηηθνί μφδεςαλ
250.000 Λίξεο θαη νη Δξγαηηθνί 200.000 Λίξεο (Kavanagh 1995: 134-135). ηελ
Διιάδα, ηα αληίζηνηρα κεγέζε είλαη βεβαίσο πνιχ κηθξφηεξα, αιιά είλαη ζαθέο φηη
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ηφζν ην ΠΑΟΚ, φζν θαη ε ΝΓ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα πιενλ εθηελψο ηδησηηθέο
δεκνζθνπήζεηο.
Αθφκε, νη δεκνζθνπήζεηο. (είηε νη δεκφζηεο, είηε νη ηδησηηθέο) ζπληζηνχλ γηα ηα
θφκκαηα κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ
ρξόλνπ δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ. Δίλαη πξνθαλέο πρ., φηη κε βάζε ην ζπζρεηηζκφ πνπ
θαηαγξάθεηαη ζήκεξα (9/2002) ζηηο έξεπλεο ζε βάξνο ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο,
ην ελδερφκελν πξνθήξπμε πξφσξσλ εθινγψλ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα
απνθιεηζζεί.
Σέινο, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ απφ ηα ΜΜΔ, ε εηθφλα ηνπ θφκκαηνο
έρεη απνθηήζεη εμαηξεηηθή ζεκαζία. Καη απηή ε εηθφλα δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ πξντφλ ηζηνξηθψλ θνκκαηηθψλ ηαπηίζεσλ (δήηεκα ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο
ρψξαο), αιιά θαη πξντφλ επηθνηλσλίαο. Πξφθεηηαη θαηεμνρήλ γηα δήηεκα
κεηαβαιιφκελσλ δηαρξνληθά αληηιήςεσλ ηεο Κνηλήο Γλψκεο (Kavanagh 1995: 136).
Καη νη δεκνζθνπήζεηο ζπληζηνχλ ίζσο ηνλ πην ζεκαληηθφ νδεγφ γηα απηέο. Μέζσ
ησλ δεκνζθνπήζεσλ, ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο θαηαλνεί ηνπο ιφγνπο ηεο αξλεηηθήο
εηθφλαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αιιαγέο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, ή αθφκε
θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ.

5.

Ποιά θεσμική ρύθμιση

Η θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ε αλαδηάηαμε
ζηηο ζρέζεηο ΜME/θνκκάησλ πνπ επηθέξεη, έρεη νξαηέο θαη εμαηξεηηθά βαξχλνπζεο
επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όκσο, κηα θαηαζηαιηηθή, ή
απαγνξεπηηθή ινγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ δεκνζθνπήζεσλ, φπσο δείρλεη ε δηεζλήο,
αιιά θαη ε ειιεληθή λνκνζεηηθή πξαθηηθή δελ ιχλεη ην πξφβιεκα, αληηζέησο ην
επηηείλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη “παξελέξγεηεο” πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζζεί απφ
ηελ αλεμέιεγθηε επέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζηζηνχλ εληειψο αλαγθαία ηελ θξαηηθή
παξέκβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Σν πεξηερφκελν θαη ε θαηεχζπλζε, εληνχηνηο,
κηαο ζεζκηθήο ξχζκηζεο δελ είλαη νχηε δεδνκέλν, νχηε απηνλφεην θαη ρξεηάδεηαη
αζθαιψο επεμεξγαζία. Γηα ηνλ δεκνθξαηηθφ έιεγρν ησλ δεκνζθνπήζεσλ απφ ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο εγγπήζεσλ, κε δηηηφ
ζηφρν. Αθελφο, ηελ απνδπλάκσζε ηεο ρεηξαγσγηθήο θαη «επηθνηλσληαθήο» ρξήζεο
ηνπο θαη, αθεηέξνπ, ηελ εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ ζηελ νινθιεξσκέλε
πιεξνθφξεζε, ε νπνία -ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο- παξέρεηαη κέζσ ησλ
δεκνζθνπήζεσλ. Η επζχλε επηκεξίδεηαη ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο, πνπ
εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ παξαγσγή θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δεκνζθνπήζεσλ: ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηα θόκκαηα,
θαζψο θαη ηηο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ. Δίλαη, εληνύηνηο, πξνθαλέο όηη νπνηαδήπνηε
ζεζκηθή ξύζκηζε θαη αλ ππάξμεη, δελ είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη, ή λα αλαθόςεη ηελ
θξίζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ θνκκάησλ.
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