
Στην εκπομπή Ανατροπή του 
Mega παρουσιάστηκε το 
βράδυ της Δευτέρας η «πρώ-

τη προεκλογική» δημοσκόπηση, 
ενόψει των εκλογών που θεω-
ρείται βέβαιο ότι «κλειδώνουν» 
για τις 6 Μαΐου. Τα ευρήματά της 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, κα-
θώς καταγράφονται μία σειρά από 
μεταβολές. Σημαντική μείωση της 
«ψαλίδας» Νέας Δημοκρατίας και 
ΠΑΣΟΚ, με τις «γαλάζιες» απώλει-
ες προς το κόμμα του Πάνου Καμ-
μένου, αφενός, και την σταδιακή 
«επιστροφή» φίλων του ΠΑΣΟΚ 
από την «ψήφο διαμαρτυρίας» 
μέσω των κομμάτων της Αριστε-
ράς. Προβάδισμα του Ευάγγελου 
Βενιζέλου έναντι του Αντώνη Σα-
μαρά στην καταλληλότητα για την 
πρωθυπουργία.

Αύξηση του ποσοστού των ανα-
ποφάσιστων σε ποσοστό μεγα-
λύτερο από οποιοδήποτε κόμμα, 
χαρακτηριστική του ρευστού πολι-
τικού σκηνικού.

Προτίμηση των περισσότερων 
ερωτηθέντων σε κυβερνήσεις συ-
νεργασίας και ειδικά οικουμενικής 
ή κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ- κόμματος 
της Αριστεράς.

ΑνΑλυτικΑ τΑ ευρήμΑτΑ 
τής ερευνΑς

Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμ-
ματα συγκεντρώνουν τα εξής πο-
σοστά (σε παρένθεση οι επιδόσεις 
τους στις 20/2):
• Νέα Δημοκρατία 18,2% 
(19,4%)
• ΠΑΣΟΚ 14,2% (13,1%)
• ΚΚΕ 8% (9,5%)
• Ανεξάρτητοι Ελληνες 7%
• ΣΥΡΙΖΑ 6,2% (8,5%)
• Δημοκρατική Αριστερά 5,9% 
(12%)
• ΛΑΟΣ 4% (5,1%)
• Χρυσή Αυγή 3,1%
• Δημοκρατική Συμμαχία 2,5% 
(2,5%)
• Οικολόγοι Πράσινοι 1,5% 
(1,9%)
• Αλλο/Λευκό/Ακυρο/Αποχή 
10,2% (16,8%)
• Δεν έχω αποφασίσει 19,2% 
(10,4%)
Το 19,2% των αναποφάσιστων 
δηλώνει ότι θα αποφασίσει:
• 47,8% την τελευταία εβδομάδα
• 27% την ημέρα των εκλογών
• 18,9% τις επόμενες ημέρες

To 53,2% δηλώνει ότι οι εκλο-
γές το ενδιαφέρουν πολύ ή αρκε-

τά, έναντι 46,4% που λέει λίγο ή 
καθόλου. Ωστόσο το 84,9% λέει 
σίγουρα ή μάλλον σίγουρα θα 
πάει να ψηφίσει στις επερχόμενες 
εκλογές, έναντι μόλις 13% που το 
απορρίπτει, μάλλον ή σίγουρα.

Στην καταλληλότητα ως πρωθυ-
πουργός ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
προηγείται ελαφρά του Αντώνη 
Σαμαρά με 24,3% έναντι 23,8%, 
αν και η απόλυτη πλειοψηφία του 
50,4% δηλώνει ότι κατάλληλος 
δεν είναι κανένας από τους δύο.

τι κυβερνήςή ζήτουν 
οι ψήφοφοροι

Το 63,3% προκρίνει μία κυ-
βέρνηση συνεργασίας δύο ή πε-
ρισσότερων κομμάτων, η οποία 
θέλουν να είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ 
και Αριστεράς (23,9%), ΠΑΣΟΚ-
ΝΔ (15,1%) ή ΝΔ-άλλου δεξιού 
κόμματος (10,9%). Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι οι άλλες επιλογές συ-
γκεντρώνουν 21,9%, ενώ το «δεν 
ξέρω» 28,2%. Αντίθετα, 28,1% 
προτιμά αυτοδύναμη μονοκομμα-
τική κυβέρνηση, και σε αυτό το 
ποσοστό 49,2% στηρίζει λύση ΝΔ 
με Σαμαρά ενώ 28,2% ΠΑΣΟΚ με 
Βενιζέλο.Τελικά, μία αναγωγή σε 

τελικά ποσοστά για το είδος της 
κυβέρνησης αποδίδει τις εξής δυ-
νάμεις:
• Αλλη κυβέρνηση συνεργασίας 
(οικουμενική) 24,5%
• ΠΑΣΟΚ-Αριστερά 14,9%
• Αυτοδύναμη ΝΔ με Σαμαρά 
14%
• ΠΑΣΟΚ-ΝΔ 9,6%
• Αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ με Βενιζέ-
λο 8,6%
• ΝΔ - Αλλο δεξιό κόμμα 7%
• Αλλη αυτοδύναμη κυβέρνηση 
3,5%
• ΔΞ/ΔΑ 17,9%

Πώς θΑ ψήφιςουν 
οι ελλήνες

Τα κυριότερα κριτήρια για 
την επιλογή του τί θα ψηφί-
σουν είναι: τιμωρία όποιων 
ευθύνονται για την σημερινή κα-
τάσταση 41,9%, ενίσχυση του 
κόμματος με την καλύτερη πρό-
ταση 29,5%, σταθερή κυβέρνηση 
μετεκλογικά 21,7%.

Οσον αφορά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο πολίτης 
λόγω της κρίσης, ιεραρχούνται 
ως εξής: μείωση μισθού 60,2%, 
ακρίβεια αγαθών 43,9%, φόβος 

της ανεργίας 23,7%, εγκληματι-
κότητα 23,6%, προβλήματα υγείας 
17,8%, (ήδη) απώλεια της ερ-
γασίας 8,6%, προβλήματα στην 
Παιδεία 5,7%. Το πρόβλημα 
που καθορίζει περισσότερο την 
επιλογή στην κάλπη είναι: οι-
κονομία 67,6%, ανεργία 43,6%, 
διαφθορά 18,2%, εγκληματικό-
τητα 14,8%, λαθρομετανάστευση 
11,5%, Παιδεία 10%, Υγεία 9,9%.

ΑνΑγνώριζετΑι 
το εργο ΠΑΠΑδήμου

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και 
σαφή άνοδο της αποδοχής της νυν 
κυβέρνησης υπό τον Λουκά Πα-
παδήμο, καθώς το 41,2% αποτιμά 
θετικά το έργο της, από 30,1% στα 
τέλη Φεβρουαρίου, ενώ οι αντί-
στοιχες αρνητικές ψήφοι έπεσαν 
στο 56% από 66,9% αντίστοιχα.

Αντίθετα, το έργο της κυβέρ-
νησης Παπανδρέου φαίνεται να 
περνάει οριστικά στο παρελθόν 
ως αρνητικό, από ένα συντριπτι-
κό 92,2%. Η έρευνα διεξήχθη 
πανελλαδικά μέσω τηλεφώνου σε 
δείγμα 1.200 ερωτηθέντων, το δι-
άστημα από την Πέμπτη 5 ως την 
Δευτέρα 9 Απριλίου.
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Μία σειρά από μεταβολές στην «πρώτη προεκλογική» δημοσκόπηση

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ GPO 

Factory Unit 5-6
49a Anderson Road
Mortdale NSW 2220
P: (02) 9153 9705

F (a.h.): (02) 9153 8207
email: kbfarmchickens@people.net.au

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ SUPER SPECIAL

Κοτόπουλα • Κοτομπουκιές • Φρέσκα φιλέτα
Μπουτάκια • Φτερούγες • Φιλέτα μπούτι

ΟΛΑ ΣΕ SPECIAL TIMEΣ

$45 τα 100

$45 τα 48

$35 τα 48ΦΡΕΣΚΟ-
KΑτΕψΥγμΕνΑ

ΦΡΕΣΚΑ

μΙνΙ σουβλαΚια

14
60
2


