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Μια από τισ πιο γνωςτζσ, αλλά και αποτελεςματικζσ, μεκόδουσ επθρεαςμοφ τθσ 
κοινισ γνϊμθσ, είναι θ παρουςίαςθ δθμοςκοπικϊν αποτελεςμάτων και αυτό 
αςχζτωσ τθσ εγκυρότθτάσ τουσ. Ο αγϊνασ προβολισ προςϊπων, κομμάτων ι 
παρατάξεων, ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ βακφτερων κοινωνιολογικϊν φαινομζνων 
τα οποία κζλουν τουσ αναποφάςιςτουσ πολίτεσ - καταναλωτζσ να ςυντάςςονται, 
ςε ζνα μεγάλο βακμό, με τουσ πικανότερουσ τελικοφσ νικθτζσ. Η τάςθ αυτι 
κεωρείται λογικι, από κάποιουσ, εφόςον, όπωσ όλοι γνωρίηουμε, κάποιοι πολίτεσ 
δεν επιλζγουν ςτισ εκλογζσ με βάςθ ιδεολογικά θ γενικότερα κριτιρια ,αλλά 
λαμβάνοντασ υπόψθ το προςωπικό τουσ ςυμφζρον το οποίο τουσ επιβάλλει να 
ςυνταχκοφν ςτο πλευρό του πικανότερου νικθτι, ο οποίοσ κα ζχει τθν 
δυνατότθτα να εξυπθρετιςει τισ όποιεσ τυπικζσ ι άτυπεσ επιδιϊξεισ τουσ. Άμεςο 
αποτζλεςμα αυτισ τθσ τάςθσ είναι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, το «μαγείρεμα» των 
δθμοςκοπικϊν αποτελεςμάτων, υπζρ προςϊπων ι ςχθματιςμϊν, ζτςι ϊςτε, θ 
ζννοια δθμοςκόπθςθ, ςτθν ςυνείδθςθ πολλϊν πολιτϊν να αποτελεί ςυνϊνυμο 
τθσ ζννοιασ «εξαπάτθςθ». 

Οι βαςικζσ αρχζσ μιασ Δθμοςκόπιςθσ 
Προκειμζνου να ξαναβροφν οι πολίτεσ τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ς’ αυτό που λζγεται 
Μακθματικι Επιςτιμθ και κατ’ επζκταςθ ςτθν ζννοια τθσ Μακθματικά ορκισ 
Δθμοςκόπθςθσ, κα προςπακιςουμε, με απλά λόγια, να περιγράψουμε μερικά 
βαςικά κριτιρια που κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ οι αναγνϊςτεσ τζτοιων 
δθμοςκοπικϊν ερευνϊν, προκειμζνου να κρίνουν τθν ορκότθτά τουσ. 
Σο πρόβλθμα του ςυνεποφσ δείγματοσ 
Αρχικό και τεράςτιο πρόβλθμα μιασ Δθμοςκόπθςθσ είναι θ ςυγκρότθςθ ενόσ 
ςυνεποφσ λεγομζνου δείγματοσ ερωτϊμενων πολιτϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι το δείγμα 
των επιλεγζντων πολιτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν δθμοςκόπθςθ, κα πρζπει να 
περιγράφει επακριβϊσ, ποςοςτιαία βζβαια, τθν δομι τθσ κοινωνίασ τθσ 
δθμοςκοποφμενθσ περιοχισ (διάφορεσ θλικίεσ, φφλο, διάφορα μορφωτικά επίπεδα, 
διάφορα επαγγζλματα, διάφορα οικονομικά επίπεδα, τοπικζσ διαφοροποιιςεισ 
κλπ). Μια τζτοια πλιρθσ κατανομι του δείγματοσ δεν είναι εφικτι για δφο λόγουσ:. 



α) Λόγω πικανισ ανυπαρξίασ αντίςτοιχων αναλυτικϊν ςτοιχείων από τθν Στατιςτικι 
Υπθρεςία και 
β) Λόγω του τεράςτιου αρικμοφ των πολιτϊν που κα ζπρεπε να δθμοςκοπθκοφν, 
γεγονόσ που αυξάνει κατά πολφ το κόςτοσ τθσ ζρευνασ ελαχιςτοποιόντασ τα περι-
κϊρια κζρδουσ των εταιριϊν. 
Τα πολλά ςφάλματα που δθμιουργοφνται ςε πολλζσ φάςεισ τθσ δθμοςκόπθςθσ, 
λόγω των προθγοφμενων προβλθμάτων είναι τεράςτια και ςπάνια αναφζρονται. 
Για παράδειγμα αναφζρουμε ότι ζνα ανεκτό μζγεκοσ δείγματοσ για τθν Α’ Εκλογικι 
Περιφζρεια Πειραιά είναι 1300 ερωτϊμενοι.  
Το δείγμα αυτό βζβαια είναι ανεκτό αν οι ερωτϊμενοι πουν τθν αλικεια. Στθν 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφάλμα πολλαπλαςιάηεται. Ενδιαφζρον είναι να αναφερκεί 
ότι το ςφάλμα μζτρθςθσ για κάκε κόμμα είναι διαφορετικό. 
Για να εξαςφαλίςουμε, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν αλικεια των απαντιςεων των 
ερωτοφμενων καταφεφγουμε ςε μεκόδουσ απόκρυψθσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ. Για το 
λόγο αυτό χρθςιμοποιοφμε τθν μζκοδο του ανϊνυμου ερωτθματολογίου, και ακό-
μα καλφτερα, τθν μζκοδο τθσ κάλπθσ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ανωνυμία 
των δθμοςκοποφμενων πολιτϊν. 
Αυτό ςθμαίνει ότι: «τα αποτελζςματα των τθλεφωνικϊν δθμοςκοπιςεων δεν 
αντζχουν ςε καμιά ςοβαρι επιςτθμονικι αξιολόγθςθ, λόγω των τεραςτίων ςφαλμά-
των που εμπεριζχουν, και ωσ εκ τοφτου οι λόγοι διενζργειασ τουσ κα πρζπει να 
αναηθτθκοφν μόνο ςτα πεδία κάποιων ςκοπιμοτιτων». Πιςτεφει κανείσ ότι αν ο 
ερωτϊμενοσ γνωρίηει ότι είναι θ ταυτότθτά του γνωςτι ςτον ερωτϊντα, θ απάντθςι 
του ςίγουρα κα είναι αλθκισ ; 
Βζβαια ζνα είναι αλθκζσ ότι δείγματα 1000 και 2000 ερωτϊμενων, ςε πανελλαδικό 
επίπεδο, «μόνο γζλια μποροφν να προκαλοφν ςτουσ Μακθματικοφσ κφκλουσ» ωσ 
προσ τθν ορκότθτα του τελικοφ αποτελζςματόσ εφ’ όςον δεν υπάρχει καμιά 
δυνατότθτα να τα ςτακμίςουμε, ζςτω και ελάχιςτα ικανοποιθτικά.. 
Στθν ςυνζχεια τθσ δθμοςκόπθςθσ βζβαια υπειςζρχεται και μια ςειρά άλλων 
ςφαλμάτων λόγω των μεκόδων μακθματικισ επεξεργαςίασ. Τα ςφάλματα αυτά 
είναι αςυγκρίτωσ μικρότερα από τα προθγοφμενα, που οφείλονται ςτθν κακι 
κατανομι του δείγματοσ, και τα μόνα τα οποία ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ δίδονται 
ςτθ δθμοςιότθτα και αυτό επειδι. είναι αρκετά μικρά και ζτςι δεν αποκαλφπτουν 
με τθν «πρϊτθ ματιά» το εςφαλμζνο του τελικοφ αποτελζςματοσ.  
Στθν πραγματικότθτα μια «ζντιμθ», ςε μακθματικό επίπεδο, δθμοςκόπθςθ, πρζπει 
να αναφζρει ςτθν ταυτότθτά τθσ το άκροιςμα των προθγοφμενων ςφαλμάτων, και 
όχι τον τυπικό μζςο όρο τουσ, πράγμα που ποτζ δεν γίνεται. 
Το τι ςθμαίνει όμωσ ςφάλμα ενόσ δθμοςκοπικοφ αποτελζςματοσ μποροφμε να το 
κατανοιςουμε από το επόμενο παράδειγμα. Ζςτω ότι ζχουμε δφο παρατάξεισ με 
δθμοςκοποφμενα ποςοςτά 31% και 39% με πικανό ζςτω μζςο τελικό ςφάλμα 
μζτρθςθσ 9%. Αυτό ςθμαίνει, ακόμα και αν όλα τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ είναι ορκά, 
ότι τα πικανά ποςοςτά δφναμθσ τθσ πρϊτθσ παράταξθσ, ςφμφωνα με τθν δθμο-
ςκόπθςθ, βρίςκονται μεταξφ 22% και 40% και του δεφτερου μεταξφ 30% και 48%. 
Όπωσ βλζπουμε, λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τα δθμιουργοφμενα ςφάλματα, ςαν από-
τζλεςμα μιασ επιςτθμονικά ορκισ δθμοςκόπθςθσ, ζχουμε μια περιοχι ποςοςτϊν 
μζςα ςτθν οποία κυμαίνεται θ δφναμθ των παρατάξεων και όχι απόλυτα ποςοςτά. 
Με απόλυτα ποςοςτά ο δεφτεροσ ςυνδυαςμόσ με 39% μπορεί να πανθγυρίηει ότι 
προθγείται του πρϊτου. Με αναγραφι όμωσ των ποςοςτϊν ςφάλματοσ κανζνασ 



δεν μπορεί να αναγνωρίςει από τθν δθμοςκόπθςθ πιο κόμμα προθγείται του 
άλλου, εφόςον θ μακθματικι ανάλυςθ δίνει τθν δυνατότθτα θ πρϊτθ παράταξθ, 
τελικά, να φζρει τθν θμζρα των εκλογϊν ποςοςτά πολφ μεγαλφτερα τθσ δεφτερθσ. 
Ζνα τζτοιο φαινόμενο παρατθριςαμε ςτισ τελευταίεσ βουλευτικζσ εκλογζσ. 

Σα κουτοπόνθρα μαγειρζματα 
Στο ςθμείο όμωσ αυτό, μερικοί προβαίνουν ςε ζνα ςυνθκιςμζνο κουτοπόνθρο 
«μαγείρεμα» των μακθματικϊν αποτελεςμάτων. 
Σκζφτονται λοιπόν κάποιοι οι οποίοι κζλουν π.χ. να πουλιςουν «εκδοφλευςθ» ςτθ 
δεφτερθ παράταξθ: «αφοφ τα μακθματικά δίνουν τθν ίδια πικανότθτα ο πρϊτοσ 
ςυνδυαςμόσ να πάρει ποςοςτά μεταξφ 22% και 40% δεν είναι και τόςο κακό αντί 
τθσ μζςθσ τιμισ 31% να δϊςω τθν ελάχιςτθ 22% αφοφ είναι το ίδιο πικανι. Και 
αντίκετα, με τθν ίδια ςκζψθ, δεν είναι και ζγκλθμα να δϊςω ςτουσ φίλουσ μου 
ποςοςτά 48% αντί 39% . 
Με τον τρόπο αυτό θ διαφορά των 8 ποςοςτιαίων μονάδων που χωρίηουν το πρϊτο 
από το δεφτερο ςχθματιςμό γίνονται πλαςτά 26. 
Θα πει βζβαια κανείσ γιατί να γίνει το «μαγείρεμα» αφοφ ζτςι κι αλλιϊσ ο δεφτεροσ 
ςχθματιςμόσ προθγείται του πρϊτου: Ο λόγοσ είναι απλόσ και αφορά τουσ 
αναποφάςιςτοφσ. Όπωσ ιδθ αναφζραμε, οι πολιτικοί διαφθμιςτζσ πιςτεφουν ότι, οι 
αναποφάςιςτοι πολίτεσ-καταναλωτζσ, ςυντάςςονται τελικά, για λόγουσ ςυμφζρο-
ντοσ, ςε ζνα μεγάλο μζροσ τουσ, με τον πικανότερο τελικό νικθτι. Για τον λόγο αυτό 
οι διαφθμιςτζσ προςπακοφν να επιβάλουν ζναν πλαςτό αζρα νίκθσ και εκλογικοφ 
κριάμβου μζςω του «μαγειρζματοσ» των δθμοςκοπικϊν αποτελεςμάτων. 
Ζνα δεφτερο ερϊτθμα είναι: «Το τελικό εκλογικό αποτζλεςμα δεν κα αποκαλφψει 
τθν απάτθ;» 
Και ςτο ςθμείο αυτό υπάρχει θ επιςτθμονικοφανισ απάντθςθ προκειμζνου να 
καλυφκεί το «μαγείρεμα». Λζγουν οι εμπλεκόμενοι: «Μια δθμοςκόπθςθ δεν 
αποτελεί παρά τθν ζνδειξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ τάςθσ τθσ κοινωνίασ τθν ςτιγμι τθσ 
δειγματολθψίασ». Αυτό είναι ςωςτό, όμωσ δεν ςυμπλθρϊνουν ότι δζκα θμζρεσ πριν 
τθν εκλογικι αναμζτρθςθ μια πραγματικι διαφορά 30 ποςοςτιαίων μονάδων 
μεταξφ δφο ςυνδυαςμϊν δεν είναι δυνατόν να γίνει 10 αν δεν ςυμβοφν δραματικά 
κοινωνικά γεγονότα ςτθν περιοχι τθσ εκλογικισ αναμζτρθςθσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι 
είναι γνωςτό ότι οι μεταβολζσ των τάςεων μιασ δεδομζνθσ κοινωνίασ, εκτόσ των 
άλλων, είναι αποτζλεςμα μιασ ςειράσ μακροςκοπικϊν κοινωνικϊν φαινομζνων τα 
οποία ζχουν ςχζςθ με μια ςυνεχι, αλλά πολφ αργι, αλλαγι τθσ κοινωνικισ 
ςυνείδθςθσ τθσ δθμοςκοποφμενθσ κοινωνίασ. 
Το ερϊτθμα είναι βζβαια απλό. Ο διαφθμιηόμενοσ κϊδικασ δεοντολογίασ των 
εταιριϊν δθμοςκόπθςθσ επιβάλλει ι όχι τθν αναγραφι ζςτω του ςυνολικοφ μζςου 
ςφάλματοσ των μετριςεων το οποίο για δθμοςκόπθςθ δφο και τριϊν χιλιάδων 
πολιτϊν ζτςι και αλλιϊσ είναι πολφ μεγάλο; Αν όχι, γιατί; Αν ναι γιατί δεν 
εγκαλοφνται αυτοί που αςελγοφν ςτον «ςϊμα» των Μακθματικϊν, αλλά και τθσ 
ενθμζρωςθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν; Επιτζλουσ ασ επιτρζψουν ςτα Μακθματικά 
να επιβιϊςουν αξιοπρεπϊσ ζξω από παιχνίδια ςκοπιμότθτασ και εξουςίασ. 
Η Επιςτιμθ είναι το τελευταίο καταφφγιο του πολιτιςμοφ μασ, ασ μθν τθν κάνουμε 
και αυτι ζνα ευτελζσ όργανο των όποιων κοινωνικϊν, πολιτικϊν ι οικονομικϊν 
ςκοπιμοτιτων μασ. 

 



 


