Δημοσκόπηση της εταιρίας Interview στον ΕΤτΚ
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Εκλογή Προέδρου: 6 στους 10 Έλληνες λένε "όχι" σε πρόωρες εκλογές - Υψηλή
η αποδοχή του Σταύρου Δήμα καθώς έχει τη θετική γνώμη του 52% των
ερωτηθέντων

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας στέλνουν οι πολίτες λίγα 24ωρα πριν
από την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη
δημοσκόπηση της εταιρίας Interview, που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 58%, πιστεύει ότι οι πρόωρες κάλπες θέτουν σε κίνδυνο
την πορεία της χώρας ενώ δεν εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα στη διαπραγμάτευση με
τους εταίρους για το μέλλον της οικονομίας.

Στη «μάχη» της πρόθεσης ψήφου, η διαφορά βρίσκεται στο 3% (από 3,1% που ήταν
στην προηγούμενη δημοσκόπηση) με τον ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται με ποσοστό 28,6% και η
Ν.Δ. να συγκεντρώνει 25,6%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο κόμμα με 5,5%, το ΚΚΕ
συγκεντρώνει 4,6%, το Ποτάμι 4,1%, η Χρυσή Αυγή 3,9%, ενώ εκτός Βουλής
εμφανίζονται οι ΑΝ.ΕΛ. με 2,2% και η ΔΗΜ.ΑΡ. με 1,3%, Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται
στο 11% ενώ «άλλο κόμμα» απαντά το 8,2%. Στην κούρσα της συσπείρωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ
πιάνει «ταβάνι» με 80%, ενώ η Ν.Δ. εμφανίζεται στο 67%.

Στην αντίστροφη μέτρηση για την ψηφοφορία της Τετάρτης κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
παραμένει στην «τυφλή» γραμμή των εκλογών μη λαμβάνοντας υπόψη τα «καμπανάκια
κινδύνου» εντός κι εκτός Ελλάδος, το ποσοστό των ερωτηθέντων που επιθυμεί εκλογές
έχει περιοριστεί στο 39%. Σύμφωνα με τους εκλογικούς αναλυτές, η ψαλίδα έχει αρχίσει
και ανοίγει υπέρ της επιλογής της σταθερότητας υπενθυμίζοντας ότι πριν από ένα μήνα
σχεδόν, η κοινή γνώμη εμφανιζόταν στις δημοσκοπήσεις διχασμένη στο δίλημμα της
ψήφισης Προέδρου της Δημοκρατίας ή των πρόωρων εκλογών.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι όσο ο χρόνος κυλά και η αβεβαιότητα θα μεγαλώνει τόσο θα
αυξάνει και η διαφορά υπέρ της ανάγκης ψήφισης Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στο συμπέρασμα αυτό
καταλήγουν οι αναλυτές,
συνυπολογίζοντας την
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι
ερωτηθέντες στο πρόσωπο
του Αντώνη Σαμαρά ως
καταλληλότερου να
διαπραγματευθεί με τους
εταίρους καλύτερα το μέλλον
της οικονομίας.
Η διαφορά βρίσκεται στις
12 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ
του πρωθυπουργού που
συγκεντρώνει ποσοστό 38%
έναντι 26% του Αλέξη
Τσίπρα.
Ιδια εικόνα καταγράφεται και
στο ερώτημα της
καταλληλότητας
πρωθυπουργού με τον
Αντώνη Σαμαρά να έχει σαφή
υπεροχή (40%) και τον Αλέξη
Τσίπρα να ακολουθεί με
ποσοστό 28%.
Υψηλή χαρακτηρίζεται η
αποδοχή του Σταύρου Δήμα
καθώς ο υποψήφιος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
έχει τη θετική γνώμη του
52% των ερωτηθέντων και
μόλις 21% αρνητική, ενώ
ποσοστό 27% απάντησε «δεν
ξέρω/δεν απαντώ».
Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι ο Σταύρος Δήμας, λόγω της θέσης του επιτρόπου,
βρισκόταν στις Βρυξέλλες από το 2004 έως το 2009 όταν και επέστρεψε στην Αθήνα και
ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ν.Δ. αλλά ως προσωπικότητα ήπιων τόνων με συναινετικό
προφίλ δεν κινήθηκε ποτέ «επικοινωνιακά» ούτε αναζήτησε τη δημοσιότητα
εκμεταλλευόμενος τη θέση του.

