Δημοσκόπηση της εταιρείας Metrisi για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προβάδισμα στη Ν.Δ. με 21,2%
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Το 20,7% συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκτός Βουλής μένει η ΔΗΜΑΡ - Δείτε τα
αποκαλυπτικά στοιχεία από το γκάλοπ της εταιρείας Metrisi
Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 21,2% , ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
συγκεντρώνει 20,7%. Τρίτο κόμμα στη δημοσκόπηση αναδεικνύεται η Χρυσή Αυγή με
10,8% ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,2% , οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
με 5,1%. Εκτός βουλής μένει , σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΔΗΜΑΡ το ποσοστό της
οποίας είναι μόλις 2,2%. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 6,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι
θα ψηφίσει άλλο κόμμα, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου αγγίζει το 23%.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό και την
εξάντληση της τετραετίας
Το πολιτικό βαρόµετρο του Σεπτεµβρίου για την εφηµερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»
καταγράφει τη σταθερότητα που σηµειώνεται όσον αφορά την εκλογική επιρροή των
κοµµάτων στην ελληνική κοινωνία. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι σήµερα το κοµµατικό
περιβάλλον είναι περισσότερο σταθερό από ό,τι κάθε άλλη φορά την τελευταία τριετία.
Σε κοινωνικό επίπεδο, υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις αισιοδοξίας, κι αυτό θα έχει ιδιαίτερη
αξία αν συνεχιστεί και στο µέλλον.

Στην ερώτηση αν η Ελλάδα πηγαίνει προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, το ποσοστό
«προς τη σωστή κατεύθυνση» παρουσιάζει αισθητή αύξηση. Από 18,5% τον Ιούνιο σε
24,2% σήµερα, µε παράλληλη µείωση του ποσοστού όσων υποστηρίζουν ότι η χώρα
πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Ειδικότερα για:
Εξάντληση τετραετίας
Επίσης, σηµαντικό είναι το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η
σηµερινή κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία,
γεγονός που σηµαίνει
ότι η προσδοκία για θετικά αποτελέσµατα και έξοδο από την
κρίση περνά µέσα από τη σταθερότητα και τις αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Ο Αντώνης Σαµαράς εξακολουθεί να θεωρείται ικανότερος για
πρωθυπουργός σε σχέση µε τον Αλέξη Τσίπρα, µε τον δεύτερο
πάντως να καταγράφει µια µικρή άνοδο στο ποσοστό του.

Το βαθμολόγιο των υπουργών
Εντυπωσιακό είναι το προβάδισµα και το ποσοστό στο βαθµολόγιο των υπουργών που
καταλαµβάνει η κάτοχος της πρώτης θέσης, Ολγα
Κεφαλογιάννη, απόρροια της εξαιρετικής επίδοσης του ελληνικού τουρισµού το καλοκαίρι.
Η νεαρή υπουργός ξεχωρίζει µε 50,6% στις θετικές γνώµες των πολιτών, ενώ στη
δεύτερη θέση, µε 39,4%, ακολουθεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος ∆ένδιας.
Αρκετά κοντά και µε καλό ισοζύγιο είναι ο υπουργός Αµυνας, ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος,
µε 38,2%, ενώ σταθερά σε ανοδική τροχιά είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, µε 34,3%. Σε
αρκετά καλή θέση βρίσκεται ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκος
Μητσοτάκης, µε 32%, δεδοµένων των επώδυνων αποφάσεων που πρέπει να λάβει, ενώ
ακολουθούν ο Α. Γεωργιάδης, µε 29,9%, και οι Γ. Στουρνάρας, Γ. Μιχελάκης και Π.
Παναγιωτόπουλος, µε 26,2%, 24,8% και 24,8% αντίστοιχα.
Στις αρνητικές γνώµες «πρωταθλητής» είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος
Βενιζέλος, µε 66,1%, και ακολουθούν ο Γ. Στουρνάρας, µε
63,9%, ο Αδωνις Γεωργιάδης, µε 57,9%, ο Γ. Βρούτσης, µε 57,6%, και ο Μ.
Χρυσοχοΐδης, µε 54,5%.

