
H
παρούσα δημοσκόπηση διε-
νεργήθηκε τη  Δευτέρα 27
και Tρίτη 28 Aυγούστου,

στο απόγειο μιας εθνικής τραγω-
δίας με δεκάδες νεκρούς και ανυ-
πολόγιστες καταστροφές. Aποτυ-
πώνει με γλαφυρό τρόπο το ψυχο-
λογικό κλίμα των εξαιρετικά δύ-
σκολων αυτών ημερών και τις επι-
πτώσεις του στο πολιτικό σκηνικό.

Aν μέχρι τώρα παρομοιάζαμε το
εκλογικό σώμα με κινούμενη άμμο,
τώρα πια θα πρέπει να μιλάμε για α-
νεμοστρόβιλο. Oι πυρκαγιές πυρο-
δότησαν την υποβόσκουσα διαχρο-
νική δυσαρέσκεια από την κυβέρ-
νηση και τη  μετέτρεψαν σε αγανά-
κτηση που αναζητεί τρόπο έκφρασης.
Kαι μάλιστα, τα αισθήματα αγανά-
κτησης δεν απευθύνονται μόνο προς
τη  NΔ, αλλά διαχέονται σε όλο σχε-
δόν το πολιτικό προσωπικό των δύο
μεγάλων κομμάτων. Oι πολιτικές
σταθερές αποδιοργανώθηκαν, οι
συνοχές σημείωσαν δραματική πτώ-
ση, τα συναισθήματα μπροστά στην
τραγωδία υπερκέρασαν τον ρεαλισμό
και την ψυχραιμία που απαιτούν οι
εθνικές εκλογές. Oι διαφορές από
την προηγούμενη αντίστοιχη μέ-

τρηση, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα,
είναι στατιστικά εντυπωσιακές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έ-
ρευνας, τα ποσοστά των δύο μεγά-
λων κομμάτων εμφανίζουν σημα-
ντική μείωση, τα μικρότερα κόμμα-
τα εμφανίζουν συνολικά αύξηση
και η αδιευκρίνιστη ψήφος εκτι-
νάσσεται στο 13,4%. Eίναι χαρακτη-
ριστικό, αν συνυπολογίσουμε και το
Aκυρο/Λευκό, ότι ο ένας στους πέ-
ντε πολίτες δυσκολεύεται ή δεν θέ-
λει να επιλέξει κάποιο κόμμα, γε-
γονός που καταδεικνύει την αρνη-
τική στάση των ψηφοφόρων απέναντι
στα πολιτικά κόμματα, ιδιαίτερα σε
αυτά που διαχειρίστηκαν τις τύχες της
χώρας τα τελευταία χρόνια.

H επιθυμία νίκης του ενός ή του
άλλου κόμματος μειώθηκε δραμα-
τικά. Oι τέσσερις στους δέκα πολίτες
δείχνουν να αδιαφορούν για το ποι-
ος θα κερδίσει στις εκλογές.

Στην πρόθεση ψήφου, οι απώλειες
του κυβερνώντος κόμματος είναι
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του
ΠAΣOK. H προηγούμενη καταγε-
γραμμένη διαφορά του 1,7% υπέρ της
NΔ τώρα εκμηδενίζεται, φτάνοντας
στο 0,3%. Oι συνοχές των δύο με-
γάλων κομμάτων καταγράφονται
γύρω στο 65%, περίπου 10 ποσο-
στιαίες μονάδες χαμηλότερα από
την προηγούμενη εβδομάδα.

O ΣYN και ο ΛAOΣ, εισπράττοντας
ένα μέρος των διαρροών των μεγα-
λύτερων, απομακρύνονται ακόμη
περισσότερο από το όριο του 3%, ε-
νώ το KKE εμφανίζεται ακόμη πιο ε-

νισχυμένο, στο 8%. H επιρροή των
πυρκαγιών στο πολιτικό σκηνικό εί-
ναι προφανής. Oι 6 στους 10 δή-
λωσαν ότι στην αντιμετώπιση της κα-
τάστασης υπήρξε αδικαιολόγητη ο-
λιγωρία και επιρρίπτουν ευθύνες
στην κυβέρνηση. Tαυτόχρονα ό-
μως, σχεδόν το ίδιο ποσοστό πι-
στεύει πως, αν ήταν στην κυβέρνη-
ση το ΠAΣOK, η αντιμετώπιση των
πυρκαγιών θα ήταν περίπου η ίδια.

Oι διάφορες «θεωρίες συνωμο-
σίας» (ενέργειες από ξένα κέντρα, ε-
νέργειες εγχώριων σκοτεινών κέ-
ντρων ως αιτίες για τις πυρκαγιές),
αν και συγκεντρώνουν σημαντικά πο-
σοστά, δεν είναι οι επι-
κρατέστερες αιτίες της
καταστροφής για την
πλειοψηφία των πολι-
τών. Περισσότεροι είναι
εκείνοι που πιστεύουν ό-
τι οι πυρκαγιές οφείλο-
νται σε εμπρησμούς α-
πό οικοπεδοφάγους.

Xαρακτηριστικό του κλίματος και
του βαθμού επιρροής της εθνικής αυ-
τής τραγωδίας στην εκλογική συ-
μπεριφορά είναι ότι οι πολίτες που
δηλώνουν πως κυρίως οι πυρκαγιές
θα επηρεάσουν την ψήφο τους είναι
περισσότεροι από όσους δηλώνουν
πως θα επηρεάσουν κυρίως το προ-
φίλ των αρχηγών, οι προεκλογικές
υποσχέσεις, οι προγραμματικές θέ-
σεις των κομμάτων ή τα ομόλογα.

Aπορύθμιση εμφανίζει και ο δεί-
κτης της παράστασης νίκης. Oι 37,5
ποσοστιαίες μονάδες της διαφοράς

υπέρ της NΔ  περιορίστηκαν στις
19,4, ενώ υπερδιπλασιάστηκε το πο-
σοστό των ψηφοφόρων που δεν
μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα
των εκλογών. Tο μόνο σαφές αλλά
τραυματισμένο ατού της κυβέρνησης
είναι το προβάδισμα του K. Kαρα-
μανλή έναντι του Γ. Παπανδρέου,
στην ερώτηση περί καταλληλότη-
τας πρωθυπουργού.

Συνοψίζοντας, το κεντρικό συ-
μπέρασμα αυτής της δημοσκόπη-
σης είναι το εξής: αν γίνονταν ε-
κλογές την επομένη της εθνικής κα-
ταστροφής, θα είχαμε σημαντική α-
ποχή, πεντακομματική Bουλή και το

πρώτο κόμμα, όποιο κι αν
ήταν αυτό, δεν θα μπο-
ρούσε να σχηματίσει αυ-
τοδύναμη κυβέρνηση.

Oι εκλογές όμως απέ-
χουν 18 ημέρες ακόμη, η-
μέρες κρίσιμες για τα δύο
μεγάλα κόμματα, που φαί-

νεται ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στην ίδια χαμηλή αφετηρία. Προϊό-
ντος του  χρόνου, αυτή η ασταθής ι-
σορροπία ενδέχεται να διαταραχθεί,
καθώς η συναισθηματική υπερφόρ-
τιση των ψηφοφόρων θα εκλογι-
κευθεί. H ζυγαριά θα κλίνει προς τη
μία ή προς την άλλη πλευρά. Στις 16
Σεπτεμβρίου όλα πλέον μπορούν να
συμβούν. H πιθανότητα του σκηνικού
του 2000 και του σκηνικού του 2004
έχουν σήμερα στατιστικά τις ίδιες πι-
θανότητες. Tο αποτέλεσμα παραμέ-
νει ανοιχτό όσο ποτέ άλλοτε και θα
κριθεί μέσα στις επόμενες μέρες.
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TAYTOTHTA TH™ EPEYNA™

H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη marc
A.E. - Aριθμός Mητρώου E.Σ.P. 1 (ENA).
ENTOΛEAΣ: «Eθνος»
ΣKOΠOΣ: H διερεύνηση των εκλογικών
τάσεων των ψηφοφόρων εν όψει των ε-
θνικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου.
MEΓEΘOΣ ΔEIΓMATOΣ: 1.517 νοικοκυριά.
XAPAKTHPIΣTIKA ΔEIΓMATOΣ: Aντι-
προσωπευτικό δείγμα του εκλογικού σώ-
ματος, άνδρες και γυναίκες 18 ετών και ά-
νω, με δικαίωμα ψήφου.
XPONIKO ΔIAΣTHMA: 27-28 Aυγού-
στου 2007.
ΠEPIOXH ΔIEΞAΓΩΓHΣ: Πανελλαδική
κάλυψη.
MEΘOΔOΣ ΔEIΓMATOΛHΨIAΣ: Πολυ-
σταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση
quota
MEΘOΔOΣ ΣYΛΛOΓHΣ ΣTOIXEIΩN: Tη-
λεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρο-
νικού ερωτηματολογίου.
ΠPOΣΩΠIKO: Για την έρευνα εργάστη-
καν 53 ερευνητές και 4 επόπτες.
MEΓIΣTO ΣTATIΣTIKO ΣΦAΛMA: ± 2,33%
EΛAXIΣTEΣ BAΣEIΣ ΔEIΓMATOΣ: Oλες
οι αναλύσεις έγιναν σε βάσεις άνω των
100 ατόμων.
ΣTAΘMIΣH: Tο δείγμα σταθμίστηκε με
βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλο-
γών του 2004.
■ H marc A.E. ιδρύθηκε από τον Θωμά Γε-
ράκη, είναι μέλος της ESOMAR (European
Society of Marketing Research), της
WAPOR (World Association for Public
Opinion Research) και τηρεί τον κανονι-
σμό του Π.E.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες
δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημο-
σιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.
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Tα διλήμματα των αναποφάσιστων
Mεταξύ ποιων επιλογών ταλαντεύεστε περισσότερο;

31,3

26,8

Tι πιστεύετε ότι θα κρίνει 
την ψήφο στις εκλογές;

Mεταξύ δύο μικρών κομμάτων

Mεταξύ NΔ και ΠAΣOK

Mεταξύ ΠAΣOK και ΣY.PIZ.A.

Mεταξύ μικρού κόμματος και άκυρου - λευκού

Mεταξύ ΠAΣOK και KKE

Mεταξύ ΠAΣOK και Λ.A.O.Σ.

Mεταξύ ΠAΣOK και άκυρου - λευκού

Mεταξύ NΔ και Λ.A.O.Σ.

Mεταξύ NΔ και ΣY.PIZ.A.

Mεταξύ NΔ και KKE

Mεταξύ NΔ και άκυρου - λευκού

ΔA

6,5

4,8

3,5

2,4

2,2

1,6

1,6

1,4

0,8

17,2
Bάση: Aναποφάσιστοι

%

31,3

21,4

14,1

13,9

3,9

15,4

Tο προφίλ των αρχηγών
O προγραμματικός λόγος των κομμάτων

Oι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις των κομμάτων
Tα ομόλογα

Oι πυρκαγιές
ΔΓ/ΔA

33,5
12,0
12,0
3,0
24,1
15,4

Ψηφοφόροι 2004
NΔ

10,9
17,4
13,2
4,5
38,9
15,1

12,9
9,9
23,8
4,9
32,6
15,9

ΠAΣOK Aλλο κόμμα

Oι πυρκαγιές

Tο προφίλ των αρχηγών

Oι υποσχέσεις και οι 
δεσμεύσεις των κομμάτων

O προγραμματικός
λόγος των κομμάτων

Tα ομόλογα

ΔΓ/ΔA

%

marc A.E.

∞Ó¿Ï˘ÛË
£ˆÌ¿˜ 
°ÂÚ¿ÎË˜
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
Î·È ‰ÈÂ˘ı‡-
ÓˆÓ Û‡Ì-
‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜
MARC

■■
∫·Ù·ÚÚ›ÙÔÓÙ·È
ÔÈ ıÂˆÚ›Â˜
Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜


