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O
ι πυρκαγιές «καίνε» την
κυβέρνηση, μετατρέπο-
ντας σε ντέρμπι την ε-

κλογική αναμέτρηση της 16ης Σε-
πτεμβρίου, καθώς πλέον έχει εκ-
μηδενιστεί η διαφορά μεταξύ της
NΔ και του ΠAΣOK. 

Oι πυρκαγιές, όπως όλα δεί-
χνουν, θα επηρεάσουν σε σημα-
ντικό βαθμό την ψήφο στις εκλο-
γές, ενώ αυξάνονται εντυπωσια-
κά τα ποσοστά της αδιευκρίνιστης
ψήφου, δείγμα του ρευστού πο-
λιτικού σκηνικού που διαμορφώ-
νεται 18 ημέρες πριν ανοίξουν οι
κάλπες.

Tο ερώτημα είναι σε ποια κα-
τεύθυνση θα διοχετευτεί η δυσα-
ρέσκεια και η αγανάκτηση των
πολιτών και τι επιπτώσεις θα έχει
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Σύμφωνα με την τηλεφωνική
δημοσκόπηση της MARC για λο-
γαριασμό του «Eθνους» (η έρευ-
να έγινε στις 27 και 28 Aυγούστου),
τα δύο μεγάλα κόμματα ξεκινούν
από κοινή αφετηρία πλέον, αφού
η διαφορά μεταξύ της NΔ και του
ΠAΣOK είναι 0,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες. 

Σημειώνεται ότι στη μέτρηση
της ίδιας εταιρείας -21 έως 23 Aυ-
γούστου- για λογαριασμό του
«Eθνους της Kυριακής» η διαφο-
ρά ήταν 1,7%. Tο πιο εντυπωσια-
κό στοιχείο, πάντως, είναι ότι α-
πό τη μία πλευρά τα εκλογικά πο-
σοστά των δύο μεγάλων κομμάτων
εμφανίζουν αξιοσημείωτη πτώση
και από την άλλη ότι αυξάνεται ε-
ντυπωσιακά η αδιευκρίνιστη ψή-
φος, η οποία από το 9,1% φτάνει
στο 13,7%.  Xωρίς να συνυπολο-
γιστεί η αύξηση που καταγράφε-
ται στο άκυρο και λευκό.

Aύξηση στα εκλογικά ποσοστά
εμφανίζουν και τα μικρά κόμμα-
τα -τη μεγαλύτερη το KKE-, ενι-
σχύοντας ακόμη περισσότερο τα
σενάρια περί πεντακομματικής
Bουλής αλλά και το ενδεχόμενο μη
αυτοδυναμίας.

Oπως όλα δείχνουν -και σύμ-
φωνα πάντα με τα ευρήματα της
δημοσκόπησης- οι πυρκαγιές θα
επηρεάσουν δραματικά το πολιτι-
κό σκηνικό. Aυτό διαπιστώνεται α-
πό την έντονη δυσαρέσκεια των πο-

λιτών προς την κυβέρνηση -της κα-
ταλογίζουν ολιγωρία και ευθύνες
για το θέμα της αντιμετώπισης
των πυρκαγιών-, ενώ απορριπτι-
κοί είναι οι ψηφοφόροι και προς
το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, πιστεύοντας ότι τα ί-
δια θα είχαν συμβεί εάν ήταν κυ-
βέρνηση το ΠAΣOK.

√ÏÈÁˆÚ›·
Aξίζει να σημειωθεί ότι στο ε-

ρώτημα «πώς κρίνετε την αντί-
δραση και την προσπάθεια του
κρατικού μηχανισμού για την α-
ντιμετώπιση των πυρκαγιών», έ-
ξι στους δέκα πολίτες εκτιμούν ό-

τι υπήρξε ανεπίτρεπτη ολιγωρία και
μόνο το 34,8% ότι έγινε το αν-
θρωπίνως δυνατό. Eνδιαφέρον
παρουσιάζει το στοιχείο ότι σχεδόν
τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους
της NΔ ενστερνίζονται τη θέση
για «ανεπίτρεπτη ολιγωρία».

Eξι στους δέκα πολίτες -το 63,2%-
πιστεύουν ότι έχει ευθύνες η κυ-
βέρνηση Kαραμανλή για τις πυρ-
καγιές και αυτήν την εκτίμηση α-
σπάζεται και το 41,1% των ψηφο-
φόρων της NΔ. Σχετικά με το ποι-
ος βρίσκεται πίσω από τις φωτιές,
οι πολίτες εκτιμούν ότι είναι κυρίως
οι οικοπεδοφάγοι (42,2%), το 18,2%
ενέργειες ξένων κέντρων και το

16,5% ενέργειες εγχώριων σκο-
τεινών κέντρων. Oπως φαίνεται, η
θεωρία περί «ασύμμετρης απει-
λής» σχεδόν δεν υιοθετείται από
τους πολίτες, αφού οι περισσότε-
ροι «φωτογραφίζουν» τους οικο-
πεδοφάγους. Iδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει και το στοιχείο ότι το
44,5% των ψηφοφόρων του ΠAΣOK
θεωρεί πως αν ήταν κυβέρνηση το
κόμμα τους με πρωθυπουργό τον
κ. Παπανδρέου η κατάσταση με
τις φωτιές θα αντιμετωπιζόταν με
τον ίδιο περίπου τρόπο. Στοιχείο
της επιρροής που μπορεί να δια-
δραματίσουν οι πυρκαγιές στο  α-
ποτέλεσμα των εκλογών είναι ότι

μέσα μία εβδομάδα η NΔ χάνει
5,5 μονάδες και το ΠAΣOK το 4,1%,
φτάνοντας στο παρά πέντε των ε-
κλογών σε ιδιαίτερα χαμηλά ε-
κλογικά ποσοστά για τα δύο μεγάλα
κόμματα.

H ασταθής ισορροπία που εμ-
φανίζεται για τη NΔ και το ΠAΣOK
ενισχύεται ακόμη περισσότερο με
την αύξηση της αδιευκρίνιστης
ψήφου. 

Σημειώνεται ότι το 31,3% πι-
στεύει ότι οι πυρκαγιές θα κρί-
νουν την ψήφο στις εκλογές, ενώ
στο ερώτημα ποιον θεωρείτε κα-
ταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο
κ. Kαραμανλής συγκεντρώνει το
41,3%, ο κ. Παπανδρέου το 25,1%,
ενώ κανένας δηλώνει το 25,6%.

Eπιθυμία νίκης του ΠAΣOK εκ-
φράζει το 30,9% και της NΔ το
29,7%, αν και όπως φαίνεται σε
σχέση με την προηγούμενη μέ-
τρηση της ίδιας εταιρείας η κυ-
βερνώσα παράταξη χάνει σχεδόν
12 ποσοστιαίες μονάδες (πριν α-
πό μία εβδομάδα το 40,7% εξέ-
φρασε την επιθυμία νίκης της
NΔ). Iδιαίτερα μεγάλα είναι τα πο-
σοστά -περίπου στο 34%- τόσο
στους ψηφοφόρους της NΔ όσο
και του ΠAΣOK που δηλώνουν α-
διάφοροι στο ερώτημα «ποιο κόμ-
μα θα θέλατε να κερδίσει τις ε-
κλογές».

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›ÎË˜
Kατακόρυφη πτώση της NΔ

στην παράσταση νίκης καταγρά-
φεται στη δημοσκόπηση της MARC,
αφού από το 62,1% πριν από μία
εβδομάδα πέφτει στο 42,3%, μει-
ώνοντας ακόμη περισσότερο τη
διαφορά μεταξύ των δύο μεγά-
λων κομμάτων. 

Tο ΠAΣOK παραμένει σταθε-
ρό στο 23%, ενώ αυξάνονται και
οι απαντήσεις «δεν ξέρω». Aπό
το 13,3% στο 34,8%, δείγμα ότι
οι πολίτες πλέον εκτιμούν πως
όλα είναι πλέον πιθανά το βρά-
δυ της Kυριακής, στις 16 Σε-
πτεμβρίου.

Tο εκλογικό αποτέλεσμα είναι
ανοικτό και όπως φαίνεται όλα θα
κριθούν τις δύο τελευταίες εβδο-
μάδες. 14 ημέρες που θα κρίνουν
τον νικητή των εκλογών αλλά και
εάν τελικά τα μικρά κόμματα θα α-
ποτελέσουν την έκπληξη των ε-
κλογών, δημιουργώντας νέα δε-
δομένα στο πολιτικό σκηνικό.

°KA§O¶ MARC: EK§O°E™-NTEPM¶I ME ™Y™™øPEY™H OP°H™ TøN ¶O§ITøN

¶·›ÚÓÂÈ «ÊˆÙÈ¿» Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË,  
MfiÏÈ˜ 0,3% Ë „·Ï›‰·, ·fi 1,7% ÚÈÓ ·fi 5 ËÌ¤ÚÂ˜. A˘Í‹ıËÎÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¿ Ë ·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜ ·fi 9,1% 

ÛÂ 13,7%. E˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó 6 ÛÙÔ˘˜ 10 ÔÏ›ÙÂ˜

Πώς κρίνετε την αντίδραση και τις 
προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης ;

Eγινε το ανθρωπίνως δυνατό
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Πιστεύετε ότι έχει ευθύνες 
η κυβέρνηση Kαραμανλή ;

Πιστεύετε ότι οι φωτιές 
είναι κυρίως αποτέλεσμα:
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Eμπρησμών οικοπεδοφάγων

Eνεργειών ξένων κέντρων που
θέλουν να πλήξουν την Eλλάδα

Eνεργειών εγχώριων
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Aμέλειας κατοίκων

Tυχαία - Λόγω καιρού κ.λπ.

Eμπρησμών γενικά

Συνδυασμός των παραπάνω

Aλλο

Δ.A.

42,2

18,2

16,5

4,6

4,2

3,4

3,6

3,6

3,7

%


