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H ΕΤΑΙΡΕΙΑ: H έρευνα πραγματοποιήθηκε από την «Alco» ENTOΛΕΑΣ: «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»
Τ
ΤΥΠΟΣ:
Ποσοτική (τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα σπίτια των ερωτηθέντων) ΔΕΙΓΜΑ:
1.000 άτομα, ηλικίας 18 ετών και άνω, σε ολόκληρη την Ελλάδα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ:
Σ
Στρωματοποιημένη,
τυχαία ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Φύλο, βουλευτικές εκλογές 2009 ΧΡΟΝΟΣ:
11-13 Ιανουαρίου 2011

Μπροστά το
ΠΑΣΟΚ, μειώνει
την ψαλίδα η Ν.Δ.

■ Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για το πολιτικό σύστημα ■ Η αποχή φέρεται να αποτελεί την
επιλογή όλο και περισσότερων πολιτών, που στρέφουν τα νώτα τους στα κόμματα εξουσίας

ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ τη μέρα το πολιτικό, οικονομικό και
κοινωνικό αδιέξοδο που βιώνει τον τελευταίο χρόνο η
ελληνική κοινωνία. Στις αρχές του 2011, που αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη χρονιά, τα κόμματα καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις από το 1974. Οι
πολίτες είναι απαισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας, εγκρίνουν τη δημιουργία φράχτη για λαθρομετανάστες στον Εβρο, ενώ οργίζονται με τις συμπεριφορές και δηλώσεις Πάγκαλου.
ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΚΟΥΤΡΑ

Πρόθεση ψήφου
Πρόθεση ψήφου διαχρονικά

34,7

Η

Συνεργασία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
καταγράφονται στη δημοσκόπηση, αν μέσα στο 2011
γίνουν εκλογές, η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος θα
πρέπει να θεωρείται πολύ
δύσκολη. Το ενισχυμένο
bonus των 10 εδρών που
δίνει ο νέος εκλογικός νόμος,
ο οποίος θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά, δεν είναι αρκετό και μάλλον θα οδηγηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Επίσης αν το «κίνημα
της αποχής», που είδαμε στις
δημοτικές - περιφερειακές
εκλογές, συνεχίσει να αναπτύσσεται με την ίδια δυναμική, είναι πιθανό η Βουλή
που θα προκύψει να αντιπροσωπεύει για πρώτη φορά
τη μειοψηφία του ελληνικού
λαού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
της δημοσκόπησης, η συντριπτική πλειοψηφία των

πολιτών δεν πιστεύει ότι η
χώρα, με την οικονομική
πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση, μπορεί να βγει
από την κρίση και δηλώνει
αδυναμία να δεχθεί κι άλλα
μέτρα περικοπών. Την ίδια
στιγμή τοποθετείται καθαρά
υπέρ της δημιουργίας φράχτη
στον Εβρο για τον καλύτερο
έλεγχο της εισόδου λαθρομεταναστών, επιδοκιμάζει
την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το άνοιγμα των
κλειστών επαγγελμάτων και
αποδοκιμάζει τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θόδωρου Πάγκαλου.
Το βασικό συμπέρασμα
της δημοσκόπησης είναι ότι
οι πολίτες στρέφουν τα νώτα
τους στο πολιτικό σύστημα
της χώρας και ειδικά προς
την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.
Η αδιευκρίνιστη ψήφος
παγιώνεται στην πρώτη θέση
των προτιμήσεων και εκφράζεται είτε με αποχή είτε με
λευκό είτε λέγοντας «δεν
ξέρω, δεν απαντώ». Συνολικά το 36,4% των πολιτών
φέρεται αποφασισμένο να
μη στηρίξει στις επόμενες
εκλογές κανένα από τα παλιά
ή τα νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2010.
Ωστόσο, δεν καταγράφεται ανατροπή των κομματικών
συσχετισμών όπως αυτοί
διαμορφώθηκαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Γιώργος
Παπανδρέου καταγράφουν
συνεχή πτώση στα ποσοστά
τους, αλλά είναι πάντα στην
πρώτη θέση. Εκείνοι που
σήμερα δηλώνουν καθαρά
ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ
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δημοσκόπηση
της «Alco», που
δημοσιεύει σήμερα το «ΘΕΜΑ»,
παρουσιάζει ανάγλυφα τη
λαϊκή δυσαρέσκεια για το
πολιτικό σύστημα και την
οικονομική κατάσταση που
οδηγεί σε υποβάθμιση το
βιοτικό επίπεδο μεγάλων
κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Πρώτη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται
το «κόμμα της αποδοκιμασίας», ενώ όλο και περισσότεροι πολίτες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην πάνε στις
κάλπες. Τα κόμματα που
εναλλάσσονται στην εξουσία
(ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ.) μόλις που
ξεπερνούν το 40% και τα δύο
μαζί.
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οργάνωσης του κομματικού
μηχανισμού και αναδιάταξης
της ηγετικής ομάδας.
Η διαρροή ψηφοφόρων
της Ν.Δ. είναι προς την αποχή (11,3%), το λευκό (9,2%),
τη ΔΗ.ΣΥ. (6,7%) και τον
ΛΑΟΣ (3,9%). Είναι προφανές
ότι ο κ. Σαμαράς πρέπει να
ενισχύσει τη συσπείρωση
των ψηφοφόρων του κόμματος, που τώρα βρίσκεται στο
56,4%, και ταυτόχρονα να
περιορίσει τις απώλειες προς
τα δύο άλλα κόμματα της
Κεντροδεξιάς. Η διαφορά
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.
βρίσκεται στις 3,8 μονάδες
και αν γίνει αναγωγή επί των
εγκύρων, τότε φτάνει στις
4,9 μονάδες, από 6 που ήταν
τον περασμένο Σεπτέμβριο,
σύμφωνα με δημοσκόπηση
της ίδιας εταιρείας.

Ψηλά το ΚΚΕ

Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων
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είναι το 22,2% των ψηφοφόρων.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις αναγωγές που
έγιναν κατά τον πρώτο γύρο
των περιφερειακών εκλογών
στις αρχές Νοεμβρίου, το

Η ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ
ΨΗΦΟΣ ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
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ποσοστό της κυβερνητικής
παράταξης ήταν στο 33%,
ενώ στη δημοσκόπηση της
«Alco» που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο άγγιζε το
25,9%.
Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει
αρνητικό ρεκόρ συσπείρωσης
(53,4%) και χάνει ψηφοφόρους
κυρίως προς την αποχή (12,2%),
το λευκό (8,5%) και το ΚΚΕ
(4,9%), ενώ προς τη Ν.Δ. οι
διαρροές είναι οριακές (1,8%).
Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν
πως οι διαρροές είναι ανα-
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μενόμενες εξαιτίας των μέτρων
που είναι αναγκασμένη να
πάρει η κυβέρνηση και θεωρούν την κατάσταση αναστρέψιμη. Η Ν.Δ. βρίσκεται
στο 18,4% και είναι προφανές
ότι δυσκολεύεται να εισπράξει τη φθορά της κυβέρνησης,
αφού έχουν περάσει μόλις
15 μήνες από την εκλογική
συντριβή του 2009 και στο
μεταξύ δημιουργήθηκε η
Δημοκρατική Συμμαχία.
Ο κ. Αντώνης Σαμαράς
βρίσκεται στη φάση αναδι-

Το μόνο κόμμα που δείχνει
να αυξάνει θεαματικά τα
ποσοστά του είναι το ΚΚΕ,
το οποίο εξακολουθεί να
προσελκύει τους πλέον μαχητικούς αντιμνημονιακούς
ψηφοφόρους. Σύμφωνα με
τη δημοσκόπηση, βρίσκεται
στο 8% με δυναμική περαιτέρω ανόδου.
Ο ΛΑΟΣ του κ. Γιώργου
Καρατζαφέρη εμφανίζει
επίσης τάσεις ανόδου, παρότι στήριξε το μνημόνιο και
ορισμένα από τα αυστηρά
αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Η διάσπαση του
ΣΥΡΙΖΑ και η δημιουργία της
Δημοκρατικής Αριστεράς από
τον κ. Φώτη Κουβέλη φαίνεται ότι διχάζει κάθετα τους
ψηφοφόρους της λεγόμενης
Ανανεωτικής Αριστεράς, με
αποτέλεσμα αμφότερα τα
κόμματα να κινδυνεύουν να
μείνουν εκτός Βουλής!
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει
το 2,5% και η Δ.Α. το 1,9%
(από 2,6% στην προηγούμενη δημοσκόπηση). Δύσκολο
είναι και το ξεκίνημα της
κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Η Δημοκρατική Συμμαχία
μετράται για πρώτη φορά
από την «Alco» και εμφανίζεται να συγκεντρώνει το
2,6% των ψήφων, ενώ με την
αναγωγή επί των εγκύρων
φτάνει στο 3,4%.
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73

«Ναι στον
φράχτη
του Εβρου»

■ Επιδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει
την αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα μας

Η

συντριπτική πλειοψηφία της κοινής
γνώμης επιδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την αθρόα είσοδο
λαθρομεταναστών στη χώρα
μας με τη δημιουργία φράχτη
υψηλής ασφαλείας σε μήκος
12,5 χλμ. στην περιοχή του
Εβρου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της «Alco», το 73%
των ερωτηθέντων απάντησε
πως συμφωνεί με τη δημιουργία του φράχτη, ενώ μόνο το
18% διαφωνεί. Είναι προφανές
ότι η κοινωνία δεν συμμερίζεται τις αντιδράσεις που προήλθαν από ένα μεγάλο μέρος

των ΜΜΕ, τα κόμματα της Αριστεράς αλλά και από την Ε.Ε.
Το κέντρο της Αθήνας,
πολλοί δήμοι της Αττικής κι
ένα μεγάλο μέρος της Περιφέρειας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ασφάλειας
και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής από την παρουσία
χιλιάδων λαθρομεταναστών
και απαιτεί περισσότερο
αποτελεσματικές λύσεις. Είναι ενδεικτικό πως με την κατασκευή του φράχτη συμφωνούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. και
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Αριστεράς (64%).

▼ 75% «ΟΧΙ» ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την
κατασκευή του φράχτη στον Εβρο;
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Διαφωνώ

9

Συμφωνώ

ΔΞ/ΔA

63% να ανοίξουν τα
κλειστά επαγγέλματα
Εσείς προσωπικά, αν χρειαζόταν,
θα δεχόσασταν νέα μέτρα προκειμένου
να βγούμε από την κρίση;
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▼ ΟΡΓΗ

80% απαράδεκτος ο Πάγκαλος

Ο

ργή της κοινωνίας για τη
συμπεριφορά και τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης κ. Θόδωρου Πάγκαλου
καταγράφει η δημοσκόπηση της
«Alco» σε σχέση με
το «βασιλικό ρεβεγιόν» που ανάδειξε το «ΘΕΜΑ» την
περασμένη Κυριακή και επαναφέρει
σήμερα με νέα στοιχεία (ρεπορτάζ στις
σελίδες 16-22). Στην
ερώτηση αν οι δηλώσεις και η
συμπεριφορά του κ. Πάγκαλου
συνάδουν με το ύφος που επι-

χειρεί να περάσει για την κυβέρνηση ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, το 71% απαντά «όχι»
και μόνο το 16%
«ναι». Επίσης το
80% πιστεύει πως
οι χαρακτηρισμοί
«κοπρίτες» για τους
δημοσίους υπαλλήλους και «ζώα»
για τους αναγνώστες εφημερίδας
δεν είναι συμβατοί με τη θέση του
αντιπροέδρου, ενώ
το 73% θεωρεί προσβλητική για τους πολίτες τη
φράση Πάγκαλου «μαζί τα φάγαμε».

Θεωρείτε ότι χαρακτηρισμοί όπως «κοπρίτες»
για τους δημοσίους υπαλλήλους και «ζώα»
για τους αναγνώστες εφημερίδας είναι συμβατοί
με τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης;
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Θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη
την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει
τα κλειστά επαγγέλματα;

Ταιριάζει ή όχι η συμπεριφορά Πάγκαλου
με το ύφος διακυβέρνησης Παπανδρέου;
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Σωστή
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Λανθασμένη

Ε
Πιστεύετε ότι η δήλωση του Θ. Πάγκαλου
«μαζί τα φάγαμε» ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα ή είναι προσβλητική;

73
Είναι

προσβλητική
για τους
πολίτες
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Ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα
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κδηλη είναι η απογοήτευση των πολιτών
για την οικονομία και η αγωνία τους για την επόμενη
μέρα. Στην ερώτηση αν τα
μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο μπορούν να μας βγάλουν
από την κρίση, το 65% απαντά «όχι» και μόλις το 24%
«ναι». Ακόμη και από τους
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ
μόνο το 39% εμφανίζεται
αισιόδοξο για το μέλλον.
Στην ερώτηση αν οι ίδιοι
και οι οικογένειές τους είναι έτοιμοι να δεχθούν και
νέα μέτρα λιτότητας ή νέους φόρους προκειμένου
να βγούμε από την κρίση,

το 75% απαντά «όχι» και μόνο το 21% «ναι». Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το
«όχι» φτάνει στο 67%. Αντίθετα, οι πολίτες φαίνεται
πως έχουν πειστεί για την
ανάγκη να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα με τις
ρυθμίσεις που προωθεί η
κυβέρνηση. Ετσι, το 63%
θεωρεί σωστή την απόφαση και μόνο το 17% λανθασμένη. Σημειώνεται πως
αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συζητηθούν στη
Βουλή οι ρυθμίσεις για τους
μηχανικούς και τους δικηγόρους και ακολουθούν οι
φαρμακοποιοί και οι συμβολαιογράφοι.

