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ΓKAΛOΠ THΣ MARC
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H χρονιά των μικρών...
4,9% της δύναμής τους έχουν χάσει από τον Οκτώβριο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
με το δεύτερο να φυλλορροεί προς τον ΣΥΝ. Ενισχυμένοι ΚΚΕ και ΛΑ.ΟΣ

| ΚΕΙΜΕΝΑ: Π. TΣOYTΣIAΣ |

Ο
αέρας της νέας χρο-
νιάς φουσκώνει τα πα-
νιά των «μικρών» κομ-
μάτων, καθώς μέσα

σε δύο μόλις μήνες τα δυο με-
γάλα κόμματα χάνουν ψηφο-
φόρους τόσο προς τα δεξιά τους
όσο και προς τα αριστερά τους.
Mέσα σε ένα δίμηνο η κυβερ-
νώσα παράταξη αλλά και το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης χάνουν περίπου 2,5 πο-
σοστιαίες μονάδες, το οποίο εί-
ναι ένα σαφές δείγμα των δια-
θέσεων και απόψεων που εκ-
φράζει η κοινή γνώμη για την
πολιτική των δυο μεγάλων κομ-
μάτων. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της
δημοσκόπησης της MARC για το
«Eθνος της Kυριακής», στην
πρόθεση ψήφου - εάν είχαμε σή-
μερα εκλογές- φαίνεται ότι NΔ
και ΠAΣOK συγκεντρώνουν μα-
ζί μόλις το 63,3%, αποτυπώνο-
ντας έτσι την υποχώρηση του δι-
κομματισμού στη συγκεκριμένη
πολιτική συγκυρία.

H μέτρηση καταγράφει χα-
μηλά εκλογικά ποσοστά για  τη
NΔ (33,2%) και το ΠAΣOK (30,1%)
ενώ αντίθετα αυξημένα είναι τα
ποσοστά για το KKE (8,2%), τον
ΣYPIZA (6,8%) και το κόμμα του
Γ. Kαρατζαφέρη (3,7%) σε σχέ-
ση πάντα με την μέτρηση της ί-
διας εταιρείας τον μήνα Oκτώ-

βριο του 2007. Tαυτόχρονα τα
ευρήματα δείχνουν έντονη δυ-
σαρέσκεια των ψηφοφόρων του
ΠAΣOK για την αντιπολιτευτική
τακτική του κόμματος. Oπως εί-
ναι σαφές η έντονη και σκληρή

προεκλογική αντιπαράθεση για
την προεδρία του ΠAΣOK άφη-
σε πολλές πληγές ανοικτές, και
το ερώτημα είναι εάν και πώς θα
«κλείσουν» σύντομα. 

Για πρώτη φορά σε τέτοια έ-

κταση αποτυπώνεται στην έ-
ρευνα της MARC μεγάλη διαρ-
ροή ψηφοφόρων του ΠAΣOK, οι
οποίοι κλίνουν προς τα αριστε-
ρά και πιο συγκεκριμένα προς
τον Συνασπισμό (ενώ αντίθετα
προς τη NΔ στρέφεται μόλις το
1,3%). Mόλις τρεισήμισι μήνες με-
τά τις εκλογές της 16ης Σε-
πτεμβρίου το ΠAΣOK «χάνει»
το 6,1% των ψηφοφόρων του, το
οποίο στρέφεται προς τον ΣYN
αλλά και το 1,9% προς το KKE.
Aξίζει να υπογραμμισθεί ότι σε
σχέση με τη μέτρηση της εται-
ρείας MARC - Oκτώβριος 2007-
ο ΣYPIZA αύξησε τη δύναμή του
κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες
και το KKE 1,2%. 

Σημειώνεται ότι σχεδόν έξι
στους δέκα ψηφοφόρους του
ΠAΣOK ζητούν συνεργασία με
άλλο κόμμα ενώ την ίδια θέση
εκφράζει ένας στους δύο ψη-
φοφόρους του ΣYPIZA. 

Tα ευρήματα της δημοσκό-
πησης της εταιρείας MARC α-
ποτυπώνουν ή «φωτογραφί-
ζουν» μια ιδιαίτερα αρνητική
εικόνα τόσο για τη NΔ όσο και
για το ΠAΣOK. Ωστόσο το κα-
μπανάκι χτυπά κυρίως προς το
κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, το οποίο - σε μια ιδι-
αίτερη αρνητική πολιτική συ-
γκυρία για την κυβέρνηση της
Nέας Δημοκρατίας- όχι μόνο
δεν κερδίζει αλλά χάνει και «δι-
κούς του» ψηφοφόρους.
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Η «MHΔENIKH ανοχή στη
διαφθορά» δεν πείθει πλέον
τους πολίτες. Το 52,2%
αναμένει νέα κρούσματα. Το
ίδιο πιστεύει και το 35,9%
της ΝΔ.

ΠANTΩΣ οι πολίτες δεν
παύουν να... ελπίζουν. 
4 στους 10 περιμένουν η
κυβέρνηση Καραμανλή να
είναι καλύτερη στη δεύτερη
θητεία της.

ΣTO 3,1%
διαμορφώνεται
η διαφορά
μεταξύ ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ. Η
ψαλίδα από την
προηγούμενη
μέτρηση
ελαφρώς
ανοίγει, όμως
αυτό που
προκαλεί
αίσθηση είναι η
ενίσχυση των
μικρών
κομμάτων.

4,9% XANEI
ο δικομματισμός

σε διάστημα
μικρότερο των

δύο μηνών.
Μεγάλος

κερδισμένος ο
ΣΥΝ που αυξάνει

τη δύναμή του
κατά 2,7% αφού
παίρνει το 6,1%

του ΠΑΣΟΚ.


