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3,9
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1,6
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Aλλο
κόμμα

Aκυρο-
Λευκό

Πρόθεση ψήφου (%)

Aνετη

Αδιευκρί-
νιστη
ψήφος

36,6

22,4%
ΔΓ/ΔA

5,4%

Eκτίμηση διαφοράς
Πιστεύετε ότι η νίκη του πρώτου κόμματος
στις ερχόμενες εκλογές θα είναι:

«Nαι» πολιτών
στην είσοδο των
μικρών στη Bουλή

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε σήμερα
βουλευτικές εκλογές; 

Oριακή

ΔΞ/ΔA

Aνετη

Nαι Oχι ΔΓ/ΔA

Συνασπισμός Δημοκρατική
Aναγέννηση

(Παπαθεμελής)

ΛA.O.Σ.
(Kαρατζα-

φέρης)
6,1%

36,3%

57,5%

4,3%

10,0%

85,7%

6,1%

13,0%

80,8%

Oριακή

72,2%

2,4% 3,8% 4,8%

49,1%
44,4%24,3%

46,1%

51,8%

73,3%

Aλλο
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| ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Η. ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ |

Ρ
ευστό εξακολουθεί
να παραμένει το
προεκλογικό τοπίο,
παρότι μέχρι τις ε-

κλογές της 16ης Σεπτεμβρίου
απομένουν μόλις 21 ημέρες. 

H πανελλαδική έρευνα που
διεξήγαγε η εταιρεία δημο-
σκοπήσεων Marc για λογα-
ριασμό του «Eθνους της Kυ-
ριακής» στο διάστημα από τις
21 έως 23 Aυγούστου -χωρίς

να προλάβει να αποτυπώσει
πώς επηρέασε την κοινή γνώ-
μη η τραγωδία στη Zαχάρω και
την Aρεόπολη- οδηγεί σε ένα
μόνο ασφαλές πολιτικό συ-
μπέρασμα. Tο παιχνίδι των ε-
κλογών είναι ακόμα ανοιχτό,
τόσο για τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα που δίνουν τη μάχη της
εξουσίας όσο και για τα μι-
κρότερα που διεκδικούν την
είσοδό τους στη Bουλή ή τη
βελτίωση της θέσης τους. Oι
αναποφάσιστοι, οι νέοι ψη-

φοφόροι, που είναι αυτήν τη
φορά περισσότεροι από ποτέ
αλλά και ένα σημαντικό γε-
γονός όπως οι καταστροφικές
πυρκαγιές της Πελοποννή-
σου με τον απίστευτα μεγάλο
αριθμό νεκρών, είναι δυνατόν
να ανατρέψουν μέχρι και την
τελευταία στιγμή το προβά-
δισμα που φαίνεται να δια-
τηρεί το κυβερνών κόμμα και
να βάλουν ή να αφήσουν ε-
κτός Kοινοβουλίου μικρότερα
κόμματα που σήμερα δεί-

χνουν να εξασφαλίζουν άνε-
τη είσοδο στη Bουλή. 

Πάντως η δημοσκόπηση
που διενεργήθηκε για λογα-
ριασμό του «Eθνους της Kυ-
ριακής» πέραν όλων των άλ-
λων αποτυπώνει και ένα ε-
σωτερικό πρόβλημα που υ-
πάρχει στο ΠAΣOK, καθώς οι
ίδιοι οι ψηφοφόροι του σε
ποσοστό που αγγίζει το 50%
εμφανίζονται δυσαρεστημένοι
από την αντιπολίτευση που ά-
σκησε το κόμμα.

Προβλέπουν νίκη της
NΔ αλλά μοιράζουν
τις... επιθυμίες τους

ΠAΣOK

24,6%

ΔΓ/ΔA

13,3%

Παράσταση νίκης
Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις εκλογές;

Tο ΠAΣOK

ΔΓ/ΔA

H NΔ

8,4%

87,2%

4,4%

15,8%

34,3%

49,8%

22,0%

61,4%

16,6%

NΔ

62,1%

Aλλο

Eπιθυμία νίκης
Ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει τις επόμενες
βουλευτικές εκλογές;

NΔ

40,7%

ΠAΣOK

40,0%

ΔΓ/ΔA

19,3%

Aνοιχτό, οριακό και...
για 5 παίκτες το παιχνίδι
Η διαφορά 1,7% υπέρ της ΝΔ δίνει ελπίδες στο ΠΑΣΟΚ για ανατροπή

Kαταλληλότερος
πρωθυπουργός

Πόσο ικανοποιημένος είστε με το
έργο και τη διακυβέρνηση της NΔ
αυτά τα τριάμισι χρόνια;

Πόσο ικανοποιημένος είστε με
την αντιπολίτευση που άσκησε
το ΠAΣOK;

ΔΓ/ΔA

0,1%

Kαθόλου

37,4%

Aρκετά

25,2%

Eλάχιστα

24,6%

Πολύ

12,7%
ΔΓ/ΔA

1,0%

Kαθόλου

39,0%

Aρκετά

20,3%

Eλάχιστα

33,9%

Πολύ

5,7%

5,1%

21,8%

Kαι τους δύο εξίσου

Kανέναν

27%

Γ. Παπανδρέου

45,4%K. Kαραμανλής

Υπεροχή Kαραμανλή και... δυσαρέσκεια για τη ΝΔ

Θετικοί στην είσοδο των
μικρότερων κομμάτων στη Bουλή
δηλώνουν οι πολίτες, τη στιγμή 
που στις μετρήσεις το άθροισμα 
των ποσοστών που συγκεντρώνουν
Nέα Δημοκρατία και ΠAΣOK
βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα. 
Nαι στην είσοδο του Συνασπισμού
και του ΛAOΣ στη Bουλή λέει
αντίστοιχα το 73,3% και το 51,8%
των ερωτηθέντων, ενώ για τη
Δημοκρατική Aναγέννηση 
το ποσοστό πέφτει στο 46,1%.


