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ΠΑΓΙΩΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΡΤΝΕΣΑΙ ΟΡΙΑΚΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΠΕΡ ΣΗ Ν.Δ 

ΤΠΕΡΒΑΙΝΟΝΣΑ ΣΟ 13% 

Παγιϊνεται μια μεγάλθ διαφορά υπζρ τθσ Ν.Δ ζναντι του ΤΡΙΗΑ τθσ τάξθσ του 12% ςτθν 
πρόκεςθ ψιφου και τθσ τάξθσ του 14%  αν αφαιρεκοφν τα λευκά , άκυρα και θ αποχι. ε 
ςχζςθ με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για το Βαρόμετρο τθσ OPINION POLL τον Δεκζμβριο 
του 2017 θ διαφορά ςτα ποςοςτά μετά τθν αναγωγι ζχει αυξθκεί κατά μία μονάδα. 
Μελετϊντασ τθν πορεία των ςυςχετιςμϊν ςφμφωνα με τισ μθνιαίεσ ζρευνεσ τθσ Εταιρείασ 
μασ , υπιρξε μια μείωςθ τθσ διαφοράσ το διάςτθμα Φεβρουάριου- Μαρτίου 2018. Ωςτόςο 
από εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι και ςτθν ςυνζχεια υπάρχει μια ςταδιακι και ςυνεχισ αφξθςθ 
τθσ διαφοράσ. 

 Όςοι δθλϊνουν αναποφάςιςτοι από τουσ πολίτεσ που είχαν ψθφίςει ΤΡΙΗΑ αποτελοφν 
περίπου το ζνα τρίτο του ςυνόλου των αναποφάςιςτων. Θα πρζπει δε να ςυνεκτιμθκεί, ότι 
τμιμα αυτϊν φαίνεται να τροφοδοτοφν μια ςτάςθ αποχισ ι και να προςανατολίηονται ςε 
μικρότερα κόμματα που άλλα εμφανίηονται ςτον πίνακα αποτελεςμάτων γιατί υπερβαίνουν 
το 1% ( ςτθν παροφςα ζρευνα για παράδειγμα αυτό φαίνεται με τθν ΛΑΕ , τθν ΜΕΡΑ 25 και 
τθν Ελλθνικι Λφςθ ) και άλλα βρίςκονται κοντά ςτον πιχθ. 

Μάχθ δίνεται για τθν τρίτθ κζςθ, αφοφ ΚΙΝΑΛ, ΧΡΤΘ ΑΤΓΘ και Κ.Κ.Ε « πζφτουν πάνω ςτο 
νιμα » με 5.6%, 5.4% και 5% αντίςτοιχα ςτθν πρόκεςθ ψιφου και ςτο 6.44%, 6.21% , 5.85% 
ςτθν πρόκεςθ ψιφου μετά τθν αφαίρεςθ λευκϊν, άκυρων και τθσ αποχισ. Μεγάλεσ 
διακυμάνςεισ ςτθν εκλογικι του επιρροι φαίνεται να ζχει το ΚΙΝΑΛ που δεν ζχει παγιϊςει 
μια ςτακερι βάςθ ανεξαρτιτωσ πολιτικϊν εξελίξεων. 

Από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα , μόνο θ Ζνωςθ Κεντρϊων δείχνει να ζχει τθ 
δυνατότθτα να παλζψει τθν είςοδό τθσ ςτθν Βουλι ςυγκεντρϊνοντασ ποςοςτό 2.1 % ςτθν 
πρόκεςθ ψιφου και 2.4% μετά τθν αναγωγι. Σο ΠΟΣΑΜΙ και οι ΑΝΕΛ υφίςτανται μεγάλεσ 
απϊλειεσ ςυγκεντρϊνοντασ 0.8% και 0.7% αντίςτοιχα ςτθν πρόκεςθ ψιφου. 

Σο πολιτικό τοπίο όπωσ διαμορφϊνεται από τισ απόψεισ των πολιτϊν για ςειρά από κζματα 
είναι ιδιαιτζρωσ δφςκολο για τθν Κυβζρνθςθ, αφοφ ςε όλεσ τισ επιλογζσ τθσ , ςε όλα τα 
κζματα ζχει απζναντί τθσ μια μεγάλθ ζωσ ςυντριπτικι κοινωνικι πλειοψθφία. Σο 75.5% 
κεωρεί ότι θ χϊρα κινείται ςε λάκοσ κατεφκυνςθ, το 76.9% κεωρείται λακεμζνθ τθ 
ςυνολικι πολιτικι τθσ Κυβζρνθςθσ, , το 84% κεωρεί ότι θ χϊρα ςυνεχίηει να κινείται ςτον 
αςτεριςμό των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων και τθσ επιτροπείασ, το 75.8% δθλϊνει ότι κα 
ςυνεχιςτοφν οι πολιτικζσ τθσ λιτότθτασ και το 70% εκτιμά πωσ με τθν πολιτικι που 
ακολουκείται κα χειροτερζψει θ οικονομικι του κατάςταςθ. Σαυτόχρονα, το 65%  ηθτάει να 
μθν επικυρωκεί από τθν Βουλι θ υμφωνία των Πρεςπϊν, το 78% δεν περιμζνει κάτι από 
τον Αναςχθματιςμό που ζγινε, το 57.1% κεωρεί τθν Κυβζρνθςθ βαςικά υπεφκυνθ για τθν 
τραγωδία ςτο Μάτι, και το 56% κεωρεί ότι κα υπάρξει τελικά θ μείωςθ των ςυντάξεων 
ακόμα και να παρκεί μια μικρι παράταςθ. 
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