Μπροστά 3,8 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της ALCO για
το «Πρώτο Θέμα»

Στο ερώτημα να γίνουν πρόωρες εκλογές το 45% απαντά όχι και το
41% ναι - Καθολική αποδοκιμασία για δημιουργία κόμματος από τον
Γιώργο Παπανδρέου - Τι θέλουν οι ψηφοφόροι από τον Τσίπρα αν δεν
έχει αυτοδυναμία
Με σταθεροποιημένο το σαφές εκλογικό προβάδισμα των
3,8 εκατοστιαίων μονάδων που εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ στην
ευρωκάλπη του περασμένου Μαΐου ξεκινά η νέα πολιτική
σεζόν, που κυριαρχείται από τη σκληρή κομματική
διαμάχη για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ή την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών, η οποία φαίνεται να διχάζει
την κοινή γνώμη.
Οι θιασώτες της σταθερότητας, όπως προκύπτει από
έρευνα της εταιρείας Alco για λογαριασμό του
«ΘΕΜΑτος», πλειοψηφούν, καθώς σε ποσοστό 45% οι
συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ενστερνίζονται την
κυβερνητική άποψη ότι είναι καλύτερο για τη χώρα να
εκλεγεί Πρόεδρος από την παρούσα Βουλή.
Ισχυρό, ωστόσο, και σε ανοδική τάση είναι το αίτημα για
πρόωρες εκλογές που προωθεί η αντιπολίτευση και βρίσκει
σύμφωνο το 41% των πολιτών.

Σύμφωνα με την έρευνα της
Alco,
στην
πρόθεση
ψήφου,
ο
ΣΥΡΙΖΑ
βρίσκεται
σε
ανοδική
δημοσκοπική φάση, λόγω
της αυξημένης συσπείρωσης
παλαιών του ψηφοφόρων &
της τάσης μετακίνησης προς
αυτόν των ψηφοφόρων
άλλων κομμάτων.
Η διαφορά με τη Ν.Δ.
οικοδομείται τόσο με την
υψηλή συσπείρωση της
τάξης
του
84%
που
παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο
και με την προσέλκυση
ψηφοφόρων που το 2012
επέλεξαν άλλες δυνάμεις,
όπως το 17% του ΠΑΣΟΚ,
το 5% της Ν.Δ., ενώ έχει
ακόμη ισχυρότερες ροές
ψηφοφόρων
από
τους
ΑΝ.ΕΛ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ. και
αποσπά δυνάμεις ακόμη και
από τη Χ.Α.
Εκτός πολιτικής ο επόμενος Πρόεδρος
Πρόσωπο εκτός πολιτικής επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 34%,
να αναλάβει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το 32%, ωστόσο, θεωρεί
ότι δεν έχει σημασία αν είναι πολιτικός ή εάν προέρχεται από άλλο χώρο της
κοινωνικής ζωής.

Συντριπτικό «όχι» σε κόμμα Παπανδρέου
Στο ερώτημα αναφορικά με την
πρόθεση υποστήριξης σε ένα
νέο κόμμα υπό τον πρώην
πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου,
οι
πολίτες
με
το
μάλλον
συντριπτικό ποσοστό της τάξης του
92%, απαντούν «όχι», ενώ μόλις
στο 5% φτάνουν όσοι απαντούν
θετικά.
Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας
Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με Ποτάμι και
ΑΝ.ΕΛ.

