90% των ερωτηθέντων απορρίπτει τα κυβερνητικά μέτρα
Σφέτσα Δάφνη
Καθολική απόρριψη
των μέτρων της
κυβέρνησης για τα
εργασιακά
(μεγαλύτερη του 90%
των ερωτηθέντων),
μεγάλη απαισιοδοξία
για το προσωπικό
μέλλον αλλά και για
το μέλλον της χώρας,
μεγάλη πτώση του
δικομματισμού καθώς
και σημαντική αύξηση
των πολιτών που δεν
θα συμμετέχουν στις
εκλογές: Τα ευρήματα της τριμηνιαίας έρευνας της Metron Analysis του Ιουνίου
αποτελούν ακόμη ένα “χαστούκι” για την κυβερνητική πολιτική, καταγράφοντας
την ίδια ώρα την όξυνση της κρίσης στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

8 στους 10 θεωρούν ότι η κρίση θα συνεχιστεί
και θα χειροτερέψει. Κάτω από 50% το άθροισμα του
δικομματισμού
Εικόνα, αντίστοιχη με αυτήν που κατέγραψαν οι δύο δημοσκοπήσεις της περασμένης Κυριακής (Κάπα
Research και Rass), με τη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού και την κρίση του κομματικού
συστήματος να αποτελούν κοινό τόπο στο σύνολο των ερευνών του τελευταίου διαστήματος.
Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι το σχήμα παρουσιάζει συγκρατημένη πτώση στην πρόθεση ψήφου,
σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Μαρτίου (4,1% από 4,6%) στην εκτίμηση ψήφου ωστόσο
"σκαρφαλώνει" στο 6% (από 5,7%, λόγω και της μείωσης των συμμετεχόντων στις εκλογές) ενώ η
συσπείρωσή του αγγίζει μόλις το 54% (73,2% τον Μάρτιο).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την αποχώρηση της Ανανεωτικής
Πτέρυγας κι έτσι η Δημοκρατική Αριστερά δεν καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου. Σε ποσοστό πάντως
52,2% οι ερωτηθέντες εκτιμούν πως σήμερα δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων
κομμάτων, έναντι 37,9% που λέει πως υπάρχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, το 62,3% των ερωτηθέντων
επιθυμεί να αποχωρήσει η Ντόρα Μπακογιάννη από την πολιτική, έναντι του 19,8% που απαντά να
φτιάξει κόμμα.
“Ελεύθερη” πτώση του
δικομματισμού - Εκτίναξη
της αποχής
Σε καταπέλτη για τον
δικομματισμό μετατρέπονται
τα ευρήματα της έρευνας: Η
ικανοποίηση από την
κυβέρνηση πέφτει στο
13,4% (28,7% ήταν τον
περασμένο Δεκέμβριο και
23,7% τον Μάρτιο), ενώ η
ικανοποίηση από την

αξιωματική αντιπολίτευση φτάνει μόλις στο 5,2% (7,7% τον Δεκέμβρη, 10,5% τον Μάρτιο).
Αντιστοίχως, στην πρόθεση το ΠΑΣΟΚ από 34,8% τον Μάρτιο πέφτει στο 27%, ενώ η Νέα Δημοκρατία
συρρικνώνεται (19,5% από 28,3%).
Στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 39,2% (από 43%) και η Ν.Δ. 28,3% (από 28,9%). Το ΚΚΕ
είναι το μόνο κόμμα που εμφανίζει σταθερότητα στην πρόθεση ψήφου (7,6% από 7,5%), η οποία
μετατρέπεται σε σημαντική άνοδο στην εκτίμηση (11,1% από 9,4%), ενώ το ΛΑΟΣ, παρά την
κατρακύλα της Ν.Δ., πέφτει και στην πρόθεση ψήφου (5,3% από 6,8%) και στην εκτίμηση (7,7% από
8,4%).
Οι Οικολόγοι Πράσινοι συγκεντρώνουν
στην πρόθεση ψήφου 3,4% (από 3%)
και στην εκτίμηση 5% (από 3,7%),
ενώ “δεν ψηφίζω” απαντούν διπλάσιοι
δηλαδή το 18,4% από 9%. Ενδεικτικό
της αστάθειας του πολιτικού
συστήματος είναι ότι τα πέντε
κοινοβουλευτικά κόμματα
συγκεντρώνουν αθροιστικά μόλις
63,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη
δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών
ο Αλ. Τσίπρας είναι τρίτος με 25,1%
θετικές γνώμες (έναντι 69,3%
αρνητικές). Ο Γ. Παπανδρέου
συγκεντρώνει 44,9% θετικές γνώμες
(51,8% αρνητικές), ο Α. Σαμαράς
31,6% (έναντι 62,6%), ο Γ.
Καρατζαφέρης 21,7% (έναντι 74,7%)
και η Αλ. Παπαρήγα 21,5% (έναντι
74%). Στην ερώτηση δε αν
συμφωνούν ή όχι με πρακτικές που
εκφράζονται στο σύνθημα “να καεί η
Βουλή”, το 66,7% λέει ότι διαφωνεί
αλλά το 28,8% των ερωτηθέντων
συμφωνεί. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο
ποσοστό που αντανακλά την
προδιάθεση μιας μεγάλης μερίδας
πολιτών.
Ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε Ν.Δ.
Στην καταλληλότητα του
δικομματισμού να αντιμετωπίσει τα
μεγάλα προβλήματα της χώρας,
πρώτος έρχεται ο... κανένας!
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το 41,6%
λέει πως δεν εμπιστεύεται για το
μέλλον του ούτε μια κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ με τον Γ. Παπανδρέου ούτε
της Ν.Δ. με Α. Σαμαρά, (ΠΑΣΟΚ λέει
το 31,2% και Ν.Δ. 18,3%). Για την
καταλληλότητα στη διαχείριση της
Οικονομίας, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε τη
Ν.Δ. δεν εμπιστεύεται το 51,3%,
έναντι του 25% που λέει ΠΑΣΟΚ και
11,7% Ν.Δ. και 54,2% λέει κανένα από τα δύο κόμματα δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση
φαινομένων διαφθοράς (έναντι 21,4% που απαντά το ΠΑΣΟΚ και 9,6% Ν.Δ.).

Όχι στα μέτρα από το σύνολο των ψηφοφόρων
Πρωτοφανής είναι η “ομοψυχία” των ερωτηθέντων αναφορικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για τα
εργασιακά, εκτιμώντας σε ποσοστά άνω του 90% ότι δεν είναι αναγκαία. Συγκεκριμένα, δεν είναι
αναγκαία η αύξηση του ορίου απολύσεων λέει το 90,3%, η μείωση των αποζημιώσεων σε περίπτωση
απόλυσης το 91,7% και η κατάργηση του κατώτατου μισθού στους κάτω των 25 ετών το 92,2%.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Μεγάλη είναι
και η πτώση στην εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση: Μόλις το 53,3% των ερωτηθέντων (έναντι
63,8% τον Μάρτιο) απαντά ότι τα μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα εντός Ε.Ε. και το
42,5% προτιμά το εθνικό κράτος.
Η Οικονομία είναι το πρώτο πρόβλημα της χώρας απαντά το 55,3% και δεύτερη έρχεται η ανεργία με
19,2%. Τον επόμενο χρόνο η Οικονομία θα είναι χειρότερη λέει το 74,5%, η κρίση θα διαρκέσει
περισσότερο από δύο χρόνια λέει το 78,5%, ενώ το ίδιο ποσοστό εκτιμά πως τα πράγματα πάνε προς
λάθος κατεύθυνση. Πιο απαισιόδοξοι για τη ζωή τους εμφανίζονται οι πολίτες που έχουν οικογενειακό
εισόδημα κάτω των χιλίων ευρώ, οι απόφοιτοι του Δημοτικού και οι μεγαλύτεροι των 50 ετών. Συνολικά
δυσαρεστημένο από τη ζωή του το 29,6% των ερωτηθέντων (έναντι 24,4%) και απαισιόδοξο το 39,7%
(από 33,4%). Υπογραμμίζουμε πως το 89,3% των ερωτηθέντων θέλει τη φορολόγηση της Εκκλησίας.

