Γθάινπ Alco γηα ην Πξώην Θέκα (25 επηεκβξίνπ 2011)

5,8% ε δηαθνξά ππέξ ηεο Ν.Δ.
Πιήπερ ποιηηηθό,
οηθονοµηθό θαη θοηνυνηθό
αδηέξοδο θαηαγπάθεη ε
λέα δεµνζθόπεζε ηερ
Alco, θαζώρ
θοςνηώνοςν ηα ζενάπηα
ζςνηεηαγµένερ
σπεοθοπίαρ παπά ηα
ζθιεπά µέηπα πεπηθοπών
µηζζών, ζςνηάξευν θαη
ςπεπθοποιόγεζερ ηυν
εηζοδεµάηυν. Ζ θοηνή
γνώµε, πος ζηεν απσή
ηερ πποζπάζεηαρ ήηαν ανεθηηθή θαη δέσηεθε ζσεδόν αδηαµαπηύπεηα ηο µνεµόνηο µε ηεν
ηπόηθα, ηώπα δείσνεη πυρ ξεπέπαζε ηα όπηά ηερ.
Οη εθηηµήζεηρ γηα ηηρ επηδόζεηο ηεο θπβέξλεζεο είναη εξαηπεηηθά αξλεηηθέο θαη µέζα
ζε έναν µήνα (από ηεν πποεγούµενε δεµοζθόπεζε πος έγηνε ζηο ηέιορ Αςγούζηος)
ζσεδόν δηπιαζηάζηεθαλ εθείλνη πνπ δεηνύλ εθινγέο. Οη ποιίηερ ανηηιαµβάνονηαη
όηη ηα µέηπα είναη αναποηειεζµαηηθά, αν θαη επώδςνα, ενώ πηζηεύοςν πυρ ε θςβέπνεζε
δεν έσεη πιέον ηηρ δςνάµεηρ γηα να επηβάιεη ηεν εθαπµογή ηυν αποθάζευν θαη ηυν
ενηοιών ηερ ηπόηθαρ.
ε γενηθέρ γπαµµέρ, 8 ζηνπο 10 Ειιελεο πηζηεύοςν πυρ ε θςβέπνεζε ηος Γηώπγος
Παπανδπέος δεν µποπεί πιέον να βγάιεη ηε σώπα από ηεν οηθονοµηθή θαη θοηνυνηθή
θπίζε (80%), δεν έθανε όζα ππέπεη γηα να αναζηπαθεί ε ποπεία ηερ σώπαρ θαη να µεν
σπεηαζηούν νέα µέηπα (82%) θαη όηη ηειηθά πήγαν σαµένερ οη ζςζίερ πος θαηέβαιε ο
ειιενηθόρ ιαόρ ηοςρ ηειεςηαίοςρ 12 µήνερ (79%). Δπίζερ, ηο 91% ζευπεί άδηθα ηα νέα
µέηπα πος αναθοηνώζεθαν!

ηεν πξόζεζε ςήθνπ ε θςβεπνεηηθή παπάηαξε θαηαγπάθεη απνεηηθό ηζηοπηθό πεθόπ
θαη βπίζθεηαη µόιηρ ζηο 15,5%, ενώ ε ζςζπείπυζε ηερ θοµµαηηθήρ βάζερ βπίζθεηαη ζηο
37,5% θαη ηο 22,8% από εθείνοςρ πος τήθηζαν ΠΑΟΙ ηο 2009 ηώπα µεηαθηνείηαη
απηζηεπά θαη δεξηά. Οη πεπηζζόηεπερ απώιεηερ ζεµεηώνονηαη ππορ ηον ΤΡΗΕΑ (4,2%), ηε
Γεµοθπαηηθή Απηζηεπά (3,9%), αιιά θαη ηον ΙΑΟ (3,4%).
Ζ δηαθνξά µε ηε Νέα Δεµνθξαηία βπίζθεηαη ζήµεπα ζηεν ςτειόηεπε ηηµή ηερ
(5,8%) θαη όηαν γίνεηαη αναγυγή επί ηυν εγθύπυν θηάνεη ζηο 8%! Ζ αξηυµαηηθή
ανηηποιίηεςζε ανεβαίνεη βήµα-βήµα, αιιά αθόµε δεν έσεη αποθηήζεη ηε δςναµηθή πος ζα
ηερ εξαζθαιίζεη ηεν αςηοδςναµία αν γίνοςν εθιογέρ ηεν επόµενε Θςπηαθή. Ζ παποςζία
ηος Αληώλε αµαξά ζηε Θεζζαιονίθε βοήζεζε, αιιά ενδεσοµένυρ όση όζο ζα
πεπίµεναν ζηο επηηειείο ηερ ιευθόπος ςγγπού. Ζ ζςζπείπυζε µεηώζεθε ειαθπά θαη οη
δηαπποέρ ππορ ΙΑΟ θαη Γεµοθπαηηθή ςµµασία βπίζθονηαη ανηίζηοησα ζηο 4,1% θαη ηο
6,3%.
Σο αδηέμνδν ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήµαηνο όµυρ είναη οπαηό. Σο 36% ηος εθιογηθού
ζώµαηορ, παπά ηεν πίεζε πος δέσεηαη, δεν ζηεπίδεη θανένα θόµµα θαη πποζαναηοιίδεηαη
ζηεν αποσή (17%) ή ηο ιεςθό (10,4%). Σο θόµµαηα ηερ Απηζηεπάρ (ΤΡΘΖΑ, ΙΙΕ,
ΔΗΜ.ΑΡ.) βπίζθονηαη ζε ζηαζεπή άνοδο. Αξηόιογε δςναµηθή θαίνεηαη να αναπηύζζεη ο
Αιέμεο Σζίπξαο, πος ξεπέπαζε γπήγοπα ηε δηάζπαζε.
Από ηεν άιιε πιεςπά, ε πποοπηηθή εηζόδος ζηε Βοςιή ηος Φώηε Ινπβέιε, ηυν
Οηθνιόγσλ, ίζυρ θαη ηερ Νηόξαο Μπαθνγηάλλε, δεν δίνεη ζήµεπα πποοπηηθή
αςηοδςναµίαρ ζηο ππώηο θόµµα. Ο Γηώξγνο Ιαξαηδαθέξεο δείσνεη να δηαηεπεί
ζηαζεπή ζέζε ζηεν «θενηποδεξηά ποιςθαηοηθία».
Σα λέα ζθιεξά µέηξα θαη ηα θςοθοπούµενα ζενάπηα σπεοθοπίαρ επηηείνοςν ηεν
αίζζεζε ηος πνιηηηθνύ αδηέμνδνπ, από ηε ζηηγµή µάιηζηα πος δεν θαίνεηαη να ςπάπσεη
δηάζεζε ζςνεπγαζίαρ ππην από ηηρ εθιογέρ. Δηζη εθείνοη πος δεηνύλ θάιπεο είναη ηώπα
ην 40%, ενώ ππην από έναν µήνα ήηαν ηο 25%.

Ηζυρ ππόθεηηαη θαη γηα έναν ηπόπο πίεζερ ππορ ηοςρ ποιηηηθούρ να πάνε ζε
πνιπθνµµαηηθά θπβεξλεηηθά ζρήµαηα. ηεν επώηεζε «ποηα θςβέπνεζε πηζηεύεηε
όηη ζα ανηηµεηώπηδε θαιύηεπα ηεν θπίζε;», ηο 29% απανηά «οηθοςµενηθή», ηο 22%
«πποζυπηθοηήηυν», πποθανώρ µε ηε ζηήπηξε πεπηζζόηεπυν ηυν δύο θοµµάηυν, µόνο
ηο 8% θςβέπνεζε ζςνεπγαζίαρ ΠΑΟΘ - Ν.Γ., 11% αςηοδύναµε Ν.Γ. θαη 6% επηµένεη
ζηο αςηοδύναµο ΠΑΟΘ. Σο 22% ηερ «θπβέξλεζεο πξνζσπηθνηήησλ» δείσνεη θαη ηε
γενηθόηεπε σπεοθοπία ηος ποιηηηθού ζςζηήµαηορ.

Οζον αθοπά ζηεν ςπρνινγία ησλ πνιηηώλ, αςηή βπίζθεηαη θάησ ηνπ µεδελόο - µε
άµεζερ επηπηώζεηρ ζηεν αγοπά θαη ηεν οηθονοµία ζςνοιηθόηεπα. Σο 60% θοβάηαη όηη ζα
ράζεη ηε δνπιεηά ηος ηοςρ επόµενοςρ 6 µήνερ. Σο 57% δεν πηζηεύεη όηη ζα
αποθύγοςµε ηειηθά ηε ρξενθνπία θαη ηο 76% αηζζάνεηαη ηαπείνυζε, θαζώρ δηαπηζηώνεη
πυρ σάζεθε ζεµανηηθό ηµήµα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο µε ηεν ηπόηθα ζε πόιο
θςβέπνεζερ θαη ηοςρ «ςπαιιήιοςρ» ηερ Δςπυπαφθήρ Δνυζερ θαη ηος ΓΝΣ να επηβάιιοςν
ηηρ απότεηρ ηοςρ θαη να παίπνοςν ηηρ ηειηθέρ αποθάζεηρ.
Ωζηόζο ε µεγάιε πιεηοτεθία (ηο 59%) βπίζθεηαη ζηαζεπά πξνζαλαηνιηζµέλε ζην
επξώ θαη µόνο ένα 17% ζευπεί πυρ ε ζυηεπία ηερ σώπαρ βπίζθεηαη ζηεν επηζηποθή ηερ
δπασµήρ.

