Δεν βγαίνει συμπέρασμα
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Στην χτεσινή δημοσκόπηση για τη Marc και τον Alpha ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προβάδισμα 0,2%
από τη Ν.Δ. και η Χρυσή Αυγή φαίνεται να διατηρείται στο 9,7%

Με την αναγωγή χωρίς τον υπολογισμό της αδιευκρίνιστης ψήφου (άκυρο, λευκό, αποχή)
που κάνει η εταιρία η οποία διενήργησε τη δημοσκόπηση, η δύναμη των κομμάτων
υπολογίζεται ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 27,5% (από 28,4% τον προηγούμενο μήνα), ΝΔ 27,3% (από
27,4%), Χρυσή Αυγή 12% (11,7%), Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,3% (6,6%)...
Ας αφήσουμε στην άκρη τα δυο κόμματα τα πολύ δεξιά. Νομίζω ότι τελικά δεν θα πάρουν
τόσο πολύ, αν δεν έχουμε κάτι έκτακτο.
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι στην ίδια έρευνα το 31,5% ζητεί την ακύρωση του
μνημονίου έστω και αν πτωχεύσει η χώρα και επιστρέψει στη δραχμή, ενώ το 56,4%
υποστηρίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να τηρήσει τις συμφωνίες, επιδιώκοντας καλύτερους
όρους και το 10,2% ότι πρέπει να εφαρμόσει το μνημόνιο για να μην πτωχεύσει! Και το
46,5% αποδίδει την ευθύνη στις ελληνικές κυβερνήσεις που δεν προχώρησαν αποφασιστικά
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Την ίδια ώρα μόλις το 35,6% θεωρεί ότι η συνταγή
ήταν λάθος!
Καταλαβαίνει κανείς ότι η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που θέλουν όσοι
φωνάζουν περισσότερο. Ας πούμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και τα έχει παραγγείλει η
Τρόικα να μας τα πουν τα κανάλια.
Ξέρετε πως χωρίζονται τα τρία βασικά στρατόπεδα; Ένα 39% είναι τα τρία κόμματα που
κυβερνούν. Ένα 33,5% ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξ. Ελ. Και σχεδόν 18,5% Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ που από τη
φύση τους δεν συνεργάζονται με κανένα. Μπορεί δηλαδή όσοι είναι αντιμνημονιακοί να
έχουν 52% αλλά απλά δεν είναι δυνατόν ποτέ να συνεργαστούν!
Και κάτι τελευταίο: Στο ερώτημα για το δημόσιο και αν πρέπει να υπάρξουν απολύσεις το
31,8% απαντά «ναι», ενώ ένα άλλο 34,8% ζητεί να ισχύσει το μέτρο μόνον για επίορκους
και ανίκανους και μόλις το 32,1% απαντά «όχι». Καθόλου όπως θέλουν κάποιοι να τα λένε
δηλαδή. Κοινώς μύλος.
Μαντουμαδόρος.
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