Γκάλοπ Alco για το Πρώτο Θέμα
Στήθος με στήθος Νέα Δημοκρατία και Σύριζα
Σε μονομαχία ανάμεσα στη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη θέση
φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η εκλογική αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου.
Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για την εφημερίδα «Πρώτο
Θέμα» η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρούν περίπου ανέπαφη την ποσοστιαία
διαφορά μεταξύ τους, όπως καταγράφηκε στην αναμέτρηση της 6ης

Μαΐου, αυξάνοντας το ποσοστό τους κατά περίπου τρεις μονάδες.
Το ΠΑΣΟΚ, που παραμένει τρίτο κόμμα, υποχωρεί λίγο, οι Ανεξάρτητοι
Ελληνες χάνουν τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ όλα τα λεγόμενα μικρά
κόμματα συρρικνώνονται σε σχέση με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης
του Μαΐου.

Αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ
συγκεντρώνει 23,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,3%, η Δημοκρατική Αριστερά 6%, το
ΚΚΕ 5,2% και η Χρυσή Αυγή 5,2%.
Άλλα κόμματα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 7,7% και οι αναποφάσιστοι
φθάνουν το 12%. Και πάλι στη Βουλή μπαίνουν επτά κόμματα.
Στα άλλα στοιχεία της έρευνας, το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι
κυριότερος υπεύθυνος για το ότι δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση είναι ο
Αλέξης Τσίπρας, ενώ το 15% θεωρεί υπεύθυνο τον Αντώνη Σαμαρά και
μόλις 9% τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Αρνητικό είναι και το ισοζύγιο για του πολιτικούς αρχηγούς αναφορικά με τη στάση τους και τους χειρισμούς τους από τις εκλογές και
μετά.
Οι χειρισμοί του Αντώνη Σαμαρά αντιμετωπίζονται αρνητικά σε ποσοστό
63%, του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 54%, του Ευάγγελου Βενιζέλου σε
ποσοστό 60%, του Πάνου Καμμένου σε ποσοστό 64%, ενώ το
μικρότερο αρνητικό ποσοστό για τους χειρισμούς συγκέντρωσε ο
Φώτης Κουβέλης με ποσοστό 52%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκροές των μικρότερων κομμάτων προς
τα δύο πρώτα. Εκεί φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το ΚΚΕ, η Δημοκρατική Αριστερά και ο
ΛΑ.Ο.Σ.
Συγκεκριμένα, το 17,5% αυτών που ψήφισε τους Ανεξάρτητους Έλληνες
κατευθύνεται προς το ΣΥΡΙΖΑ, το 17% αυτών που ψήφισαν ΚΚΕ
στρέφεται προς το ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και το 13,5 % αυτών που
ψήφισαν Χρυσή Αυγή!
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση στο ερώτημα για το τι
κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες. Το 37% θέλει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
με τη συμμετοχή των κομμάτων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και το 24% μια
κυβέρνηση ΝΔ με την συμμετοχή των κομμάτων της κεντροδεξιάς.

