Δημοσκόπηση της METRON ANALYSIS για τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται

Μπορεί η υπόθεση της ΕΡΤ να δυναμιτίσει την όποια πολιτική, κυβερνητική για να είμαστε πιο
ακριβείς, σταθερότητα, έχει επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο;
Πως διαμορφώνεται το κοινωνικό κλίμα, αλλά και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα μετά την
απόφαση να μπει λουκέτο στην ΕΡΤ;
Σύμφωνα με την έρευνα της METRON ANALYSIS, για την εφημερίδα «Επενδυτής», που
δημοσιεύεται στην αυριανή έκδοση (16/06):
Ο όλος χειρισμός της διακοπής της λειτουργίας της ΕΡΤ, δεν βρίσκει σύμφωνη την κοινή
γνώμη. Ειδικότερα, πάνω από δύο στους τρεις (68%) δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν με την
διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ.
Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει Δημόσια τηλεόραση. Ένας στους δύο
(49%) ζητά να μην κλείσει η ΕΡΤ, ενώ το 43% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη να
δημιουργηθεί ένας νέος φορέας για τη Δημόσια τηλεόραση.

Επίσης η κοινή γνώμη διχάζεται για το εάν η ασυμφωνία των κομμάτων που στηρίζουν την
Κυβέρνηση για το θέμα της ΕΡΤ, αποτελεί λόγο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
Η σχετική πλειοψηφία (49%) θεωρεί ότι ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ πρέπει να παραμείνουν στην
Κυβέρνηση παρά τη διαφωνία τους, ενώ ποσοστό 47% θεωρεί ότι πρέπει να αποχωρήσουν και
να πάμε σε πρόωρες εκλογές.
Από την άλλη πλευρά οι δείκτες πορείας της χώρας, αξιολόγησης της Κυβέρνησης και του
Πρωθυπουργού, υποχώρησαν αλλά όχι δραματικά. Το κλείσιμο της ΕΡΤ δημιουργεί συνθήκες
αστάθειας άλλα όχι περιβάλλον ανατροπής των μετεκλογικών συσχετισμών.
Η ΝΔ εκτός από τα ισοδύναμα ή ελαφρώς καλύτερα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου από
τον ΣΥΡΙΖΑ, στα ποιοτικά στοιχεία της παράστασης νίκης αλλά και της Πρωθυπουργικής εικόνας ο
κ. Σαμαράς προηγείται ευκρινώς έναντι του κ. Τσίπρα.
Συγκεκριμένα: «Ισοπαλία» Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ τόσο στην πρόθεση ψήφου, όσο και
στην εκτίμηση αποτυπώνει η δημοσκόπηση. Η Ν.Δ. προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με μικρή
διαφορά, μόλις 0,2%. Τη Νέα Δημοκρατία επιλέγουν το 20,2% των ψηφοφόρων ενώ
τον ΣΥΡΙΖΑ το 20%.

