Μικρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει δημοσκόπηση της Marc

Προβάδισμα με 1,2% του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ καταγράφει νέα έρευνα της Marc για εκπομπή του
ALPHA. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει ποσοστό 22,7% έναντι 21,5% της ΝΔ ενώ στην
παράσταση νίκης συγκεντρώνει 60,3% έναντι 26,6% της ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 22,7%, η ΝΔ 21,5%, η Χρυσή Αυγή 9,6%, το ΠΑΣΟΚ
5,6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,4%, το ΚΚΕ 4,7%, η ΔΗΜΑΡ 4,5% ενώ άλλο κόμμα απάντησε το 5,7%
των ερωτηθέντων.

Στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα συγκέντρωσαν: ΣΥΡΙΖΑ 28,5%, ΝΔ 27%, Χρυσή Αυγή 12,1%,
ΠΑΣΟΚ 7%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 6,8%, ΚΚΕ 5,9% και ΔΗΜΑΡ 5,6%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός και σε αυτή τη δημοσκόπηση ο Αντώνης Σαμαράς με ποσοστό
46,7%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 28,7%.

Στην ερώτηση για την παράσταση νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 60,3% και η ΝΔ 26,6%.
Στη διαφορά της πρόθεσης ψήφου παρατηρείται μία σταθερότητα από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΝΔ
καλύπτει τη διαφορά που είχε προ δύο μηνών.
Οι μισοί ερωτηθέντες, σε ποσοστό 49,9%, έχουν αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση συνεργασίας,
ενώ το 32,8% έχει θετική.
Όσον αφορά στο εκλογικό σύστημα που θεωρούν καταλληλότερο οι ερωτηθέντες απάντησαν με
ποσοστό 63,1% υπέρ της «απλής αναλογικής» και 23,5% προτιμούν το ήδη υπάρχον εκλογικό
σύστημα.
Ταυτόχρονα, σχεδόν 6 στους 10, πιστεύουν πως το 2013 η κατάσταση στην Ελλάδα θα εξελιχθεί προς
το χειρότερο, με μόνο το 20,6% να πιστεύει πως θα υπάρξει μία καλύτερη εξέλιξη.
Επιπλέον το 73,5% θεωρεί πως το 2013 θα είναι χρονιά αναδιάταξης για το πολιτικό σκηνικό.
Για το ζήτημα των καταστημάτων, και το αν συμφωνούν να παραμένουν ανοικτά τις Κυριακές, οι
ερωτηθέντες απάντησαν, με μικρή διαφορά, αρνητικά σε ποσοστό 51,6%, ενώ σύμφωνους βρίσκει το
48,4%.
Αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό, 75,1% που απάντησαν πως δεν τους εξυπηρετεί η Κυριακή και
δεν θεωρούν απαραίτητο να μένουν ανοικτά τα καταστήματα.
Τέλος, σε ένα διαφορετικό ερώτημα για την πιθανότητα να επαληθευτούν οι προφητείες των Μάγια, σε
συντριπτικό ποσοστό 93,1%, οι ερωτηθέντες απάντησαν αρνητικά.

