Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Έθνος της Κυριακής
Κούρσα για 2 στο ράλι της κάλπης - Υποχωρεί, αλλά δεν σβήνει η Χρυσή Αυγή

Κινούμενη άμμο θυμίζει το πολιτικό σκηνικό, καθώς η Νέα Δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, στα όρια του στατιστικού λάθους.
Η ισορροπία τρόμου μεταξύ των δύο πολιτικών δυνάμεων, που αποτελούν σήμερα τους δύο
πόλους, καταδεικνύει το ρευστό πολιτικό σκηνικό, χωρίς κανένας αυτή τη στιγμή να μπορεί
να προβλέψει πού θα κλίνει τελικά η ψήφος των πολιτών.
Σύμφωνα με διαχρονικές μετρήσεις της Metron Analysis διαπιστώνεται ότι αρχίζει να
καταγράφεται το «δίπολο» ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κυβερνών κόμμα να έχει
προβάδισμα καθώς αυξάνει την εκλογική του επιρροή, σε σχέση με τη μέτρηση του
Σεπτεμβρίου (από το 28,3% σήμερα βρίσκεται στο 30,3%).
Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την εκλογική του επιρροή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να δείχνει
σαφείς τάσεις ανόδου, σε σχέση πάντα με τα ευρήματα του Σεπτεμβρίου.

Οι αποκαλύψεις και τα νέα δικαστικά δεδομένα με την εγκληματική δράση της Χρυσής
Αυγής καταδεικνύουν ότι η οργάνωση «ματώνει», χάνει ψηφοφόρους, αν και σήμερα στο
ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές» το 7,6% δηλώνει πως θα ψηφίσει το κόμμα του Ν.
Μιχαλολιάκου.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο το εκλογικό ποσοστό της Χρυσής
Αυγής ήταν στο 11,2% και σήμερα βρίσκεται στο 7,6%.

"Ρετάρει" μεν, αλλά δεν σβήνει η Χρυσή Αυγή
Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η Χρυσή Αυγή μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα από τα Τάγματα Εφόδου της εγκληματικής -όπως την έχει χαρακτηρίσει
ο Αρειος Πάγος- oργάνωσης.

Βέβαια παρά τις αποκαλύψεις και το γεγονός ότι ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και ένας
σημαντικός αριθμός βουλευτών της είτε βρίσκονται προφυλακισμένοι είτε ελεύθεροι με
περιοριστικούς όρους, συνεχίζει να είναι υπαρκτή δύναμη κοινωνικά και πολιτικά. Παρά την
πτώση της, παραμένει τρίτη πολιτική δύναμη.

Επίσης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της
κοινωνίας (σε ποσοστό που αγγίζει το 36%), πάνω από ένας στους τρεις, θεωρεί ότι το
νεοναζιστικό αυτό κόμμα δεν θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου.
Βέβαια στον αντίποδα επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα ήταν το αποκορύφωμα μιας διαρκούς εγκληματικής δραστηριότητας, ενώ το
65% δηλώνει ότι η όποια γνώμη είχαν για τη ΧΑ, πριν από το γεγονός, τώρα χειροτέρεψε.
Η εκλογική επιρροή της μειώθηκε σημαντικά στο 7,6% από το 11,2% του Σεπτεμβρίου
και το 13,1% του περασμένου Ιουλίου. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται και η δημοτικότητα
του αρχηγού της, αφού σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας περιορίστηκε από το 13%
του περασμένου μήνα στο 7% τώρα.

Ανακατατάξεις
Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με τα ποιοτικά στοιχεία της μέτρησης, δείχνει ότι βρίσκεται
σταθερά κοντά στο 7%, αλλά τέταρτο κόμμα, ενώ κερδισμένο φαίνεται πως είναι το κόμμα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς τον Σεπτέμβριο ήταν στο 5,2% και σήμερα στο 6,4%.

Φθίνουσα πορεία καταγράφει η Δημοκρατική Αριστερά, αν και βρίσκεται πάνω από το
όριο εισόδου στη Βουλή, ενώ μείωση της εκλογικής επιρροής διαπιστώνεται και για το ΚΚΕ,
από το 6,7% του Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι στο 5,9%.
Σημειώνεται ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι φαίνεται πως βρίσκονται πάνω από το όριο
εισόδου στη Βουλή, ενώ ο ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη κινείται κοντά στο 2%.
Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι σήμερα στο
33,4%. «Ακυρο- Λευκό» δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 11,4%, ότι «δεν θα ψηφίσει» το
14,2%, «δεν έχει αποφασίσει το 5,8%», το 2% λέει «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Ταυτόχρονα
το 3,4% δηλώνει πως θα ψηφίσει «άλλο κόμμα».

Σε ό,τι αφορά την ψήφο ανά φύλο και ηλικία διαπιστώνονται τα εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ από τα
στοιχεία της δημοσκόπησης έχει σαφές προβάδισμα σε όλες τις ηλικίες εκτός όσων
είναι πάνω από 65 ετών.
Σε αυτή την ηλικία η ΝΔ είναι ο αναμφισβήτητος νικητής. Οριακά κινείται το ΠΑΣΟΚ
σε όλες τις ηλικίες εκτός όσων είναι πάνω από 55 ετών, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η Χρυσή
Αυγή έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στις ηλικίες από 18 έως 44 ετών.
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