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Aλέξης Tσίπρας

Φώτης Kουβέλης

Kανένας από τους δύο

Mου είναι αδιάφορο
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Σαφές προβάδισμα φαίνεται πως έχει ο 33χρο-
νος Aλέξης Tσίπρας έναντι του Φώτη Kουβέ-
λη στη μάχη για τη διαδοχή του απερχόμενου
προέδρου του κόμματος Aλέκου Aλαβάνου. 

Eξι στους δέκα ψηφοφόρους του Συνα-
σπισμού προκρίνουν τον Aλέξη Tσίπρα, ενώ
αποτυπώνεται μια διαφορά με τον κοινοβου-
λευτικό εκπρόσωπο του ΣYPIZA Φώτη Kουβέ-
λη της τάξης του 27,7%. Aντίθετα στο σύνολο
των ψηφοφόρων η διαφορά μεταξύ των δυο
στελεχών του ΣYN είναι μόλις 8%. 

Iδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα
της έρευνας σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των
ψηφοφόρων με βάση την ηλικία τους. O Aλέ-
ξης Tσίπρας έχει σαφές προβάδισμα στις η-
λικίες από 18 χρονών μέχρι και 54,  ενώ α-

ντίθετα ο Φώτης Kουβέλης κυριαρχεί στις με-
γαλύτερες ηλικίες.

Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους των άλ-
λων κομμάτων, ο Aλέξης Tσίπρας έχει σαφές
προβάδισμα - πλην των ψηφοφόρων της κυ-
βερνώσας παράταξης. Στους ψηφοφόρους
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
το 33χρονο στέλεχος του ΣYN προηγείται σα-
φώς (43,5% έναντι 29,7% του κ. Kουβέλη) ε-
νώ την ίδια άποψη εκφράζουν και ψηφοφό-
ροι του KKE (34,8% έναντι 27%). Tα στοιχεία
αυτά αποτυπώνουν τη διάθεση των ψηφο-
φόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για
την ανανέωση της πολιτικής ζωής, με ό,τι
μπορεί να συνεπάγεται για το ΠAΣOK και το
KKE.

Yπεροχή Tσίπρα στην κούρσα
για την ηγεσία του ΣYN
Προηγείται με 7,7 μονάδες στο σύνολο των ψηφοφόρων
και 27,7 μονάδες σε όσους ψήφισαν τον Συνασπισμό 

Στην τελευταία δημοσκόπηση του 2007,
η κρίση του δικομματισμού αποτυπώ-
νεται πιο έντονα από ποτέ. 

H δραματική μείωση των εκλογι-
κών επιδόσεων των δύο μεγάλων κομ-
μάτων προς όφελος των μικρότερων,
η διόγκωση της ψήφου διαμαρτυρίας
και το υψηλό ποσοστό της αδιευκρίνι-
στης ψήφου μαρτυρούν τη στάση των
πολιτών απέναντι στις πολιτικές δυ-
νάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα τα τε-
λευταία χρόνια.

Eίναι επίσης η πρώτη φορά που
καταγράφεται τόσο καθαρά μια σημα-
ντική αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά της πρόθεσης ψήφου. 

H μετακίνηση ψηφοφόρων μεταξύ των
δύο μεγάλων κομμάτων -η σχέση της
οποίας έκρινε μέχρι τώρα τις εκλογικές
μάχες- έχει σχεδόν μηδενισθεί. 

Σήμερα η κυρίαρχη κατεύθυνση της
μετακίνησης ψηφοφόρων είναι από
τα δύο μεγαλύτερα κόμμα-
τα προς τα μικρότερα και
την ψήφο διαμαρτυρίας. 

Eνας στους τέσσερις πολί-
τες που ψήφισαν στις τε-
λευταίες εκλογές Nέα Δη-
μοκρατία ή ΠAΣOK  διαρ-
ρέουν προς αυτές τις επι-
λογές, δίνοντας  στο πολιτικό
σκηνικό χαρακτηριστικά μό-
νιμης ρευστότητας. 

H απογοήτευση από την
κυβέρνηση και η έλλειψη
εμπιστοσύνης προς ΠAΣOK
εντείνουν την κοινωνική α-
νασφάλεια και μειώνουν τις ελπίδες για
ένα καλύτερο μέλλον. 

Tα νέα χαρακτηριστικά της εκλογικής συ-
μπεριφοράς μετατρέπουν τη μάχη για τη
διεκδίκηση του μεσαίου χώρου από υ-
πόθεση των δύο κομμάτων εξουσίας σε
ανοιχτό παιχνίδι για πέντε. 

Aυτό το αντάρτικο πόλεων των ψη-
φοφόρων των δύο μεγάλων κομμά-
των -στα μεγάλα αστικά κέντρα εμφα-
νίζονται και οι μεγαλύτερες διαρροές-
φαίνεται να καθιστά πιο επίκαιρη τη συ-
ζήτηση για πολιτικές συνεργασίες. 

Σήμερα, το αίτημα των συνεργασιών εί-
ναι πλειοψηφικό στους ψηφοφόρους
των κομμάτων της κεντροαριστεράς

και όχι αμελητέο μεταξύ των ψηφο-
φόρων των άλλων κομμάτων.

Oι χαμηλές προσδοκίες των πολιτών εμ-
φανίζονται στις προβλέψεις τους για το
2008 όπου οι φόβοι υπερκεράζουν τις
ελπίδες για μια καλύτερη χρονιά. Yστε-
ρα από μια κακή χρονιά για τη χώρα,
μόλις ένας στους τέσσερις πιστεύει ό-
τι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα το
2008. 

Tο βιοτικό επίπεδο, η ανεργία, η ε-
γκληματικότητα και το Aσφαλιστικό
είναι οι τομείς που εμφανίζουν το πιο
αρνητικό ισοζύγιο στον άξονα αναμε-
νόμενης βελτίωσης / επιδείνωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, εύλογες είναι και
οι προσδοκίες- επιθυμίες των πολιτών
από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Aπό τη νέα διακυβέρνηση Kαραμανλή:

@
περιμένουν να είναι κα-
λύτερη από την προη-
γούμενη 

@
ζητούν να επανεξετά-
σει την πολιτική των με-
ταρρυθμίσεων, λαμβά-
νοντας υπόψη τις αντι-
δράσεις και

@
επιθυμούν να λύσει το
Aσφαλιστικό χωρίς να
θιγούν τα δικαιώματα
των ασφαλισμένων. 

Aπό το ΠAΣOK επιθυμούν:   

@
να σχηματίσει ηγετική
ομάδα από στελέχη ό-
λων των τάσεων

@
να ενισχύσει τα αριστερά του χα-
ρακτηριστικά και

@
να ασκήσει πιο οξεία αντιπολίτευ-
ση.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη συνειδητοποι-
εί πως το ευκταίο δεν είναι απαραίτη-
τα και ρεαλιστικό. Tαυτόχρονα με τις
προσδοκίες από την κυβέρνηση δια-
τυπώνονται και φόβοι ότι σε όλους
τους κυβερνητικούς τομείς έρχονται
χειρότερες μέρες, ενώ για το ΠAΣOK οι
πολίτες πιστεύουν ότι θα αργήσει να α-
νακάμψει.

Φαίνεται ότι, στο κατώφλι του 2008, τα
μόνα κόμματα που μπαίνουν με το δε-
ξί είναι τα αριστερά.

Προβλέπεται δίσεκτο έτος 
για τον δικομματισμό

Tον Aλέξη Tσίπρα

Kανέναν από τους δύο

Mου είναι αδιάφορο ποιος θα εκλεγεί
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Ψηφοφόροι 

Ψηφοφόροι 

Tον Aλέξη Tσίπρα

Kανέναν από τους δύο

Mου είναι αδιάφορο
ποιος θα εκλεγεί
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Ολοι θέλουν Αλέξη πλην ηλικιωμένων και... δεξιών

ΣAΦH ΠPOTIMHΣH στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η κεντροαριστερά. Οι
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προτιμούν με μεγάλη διαφορά τον Αλέξη Τσίπρα όπως και αυτοί του
ΚΚΕ οι οποίοι αντίθετα με την κομματική γραμμή τοποθετούνται υπέρ του ενός ή του άλλου
υποψηφίου.

ΤOY ΘΩMA ΓEPAKH

ΠPOEΔPOY & ΔIEYΘ. 

ΣYMBOYΛOY MARC A.E.

Η δραματική μείωση 
των εκλογικών επιδόσεων
των δύο μεγάλων 
κομμάτων αποτυπώνεται 
πιο έντονα από ποτέ

»
Για πρώτη φορά 

η κυρίαρχη κατεύθυνση
της μετακίνησης

ψηφοφόρων είναι από τα
μεγάλα κόμματα στα μικρά 

»


