
Οι τρεις τελευταίες δηµοσκοπήσεις πριν την 
απαγόρευση δηµοσιοποίησης 

 

 
ALCO 

 
Η έρευνα διεξήχθη από 14 ως 18 Σεπτεµβρίου και φέρνει την διαφορά στο 

εκτιµώµενο τελικό αποτέλεσµα στις 8 µονάδες, αφού µε ένα περιθώριο 
διακύµανσης 2% αναµένεται τελικά το ΠΑΣΟΚ να φτάσει το 43% και να πάρει 158 
έδρες, η Ν∆ 35% και 94 έδρες, το ΚΚΕ 3,4% και 21 έδρες, ο ΛΑΟΣ 6,3% και 16 έδρες, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 3,8% και 11 έδρες. 

Στην πρόθεση ψήφου η ψαλίδα βρίσκεται στο 7,5%, µε το ΠΑΣΟΚ στο 38,5%, 
τη Ν∆ στο 31%, το ΚΚΕ στο 6,7%, ενώ ο ΛΑΟΣ είναι στο 5,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,3% και 
οι Οικολόγοι στο 1,5%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι ακόµη µεγάλο το ποσοστό της 
αδιευκρίνιστης ψήφου, στο 11,5% συνολικά ενώ «δεν ξέρω/δεν απαντώ» δήλωσε 7,4%. 
Η εταιρεία τονίζει ότι το 38,5% είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε σε 
έρευνά της για το ΠΑΣΟΚ την τελευταία 20ετία, όπως και το 10% στις διαρροές από τη 
Ν∆ στο ΠΑΣΟΚ. 

Για τις συσπειρώσεις ειδικότερα η κυβερνητική παράταξη δεν ξεπερνά το 74,9%, 
µε 10% να πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ και 4,8% στο ΛΑΟΣ, ενώ 7,6% παραµένει 
αναποφάσιστο. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πιάσει το 92,5% και χάνει µόλις 1% προς 
τη Ν∆ και 1,9% στα άλλα κόµµατα, ενώ 4,4% είναι αναποφάσιστο. 

Η έρευνα της ALCO ωστόσο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγκριση Παπανδρέου 
και Καραµανλή, µε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κυριαρχεί πλέον σε όλες τις 
κατηγορίες. Ετσι στις θετικές γνώµες λαµβάνει 44,9% έναντι 37,5%, στην 
καταλληλότητα για πρωθυπουργός 40,1% έναντι 35,3%, στην υπευθυνότητα 39,1% 
έναντι 36,8% και στην αξιοπιστία 39,4% έναντι 29,9%. 

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να δηµιουργεί προσδοκίες στους πολίτες, αφού 
επιλέγεται να κυβερνήσει εν µέσω κρίσης από το 38,1% έναντι 27,2% που θέλουν 
κυβέρνηση Ν∆. Αντίστοιχα για την βελτίωση των οικογενειακών οικονοµικών ΠΑΣΟΚ 
επιλέγει το 37,7% έναντι 24,2% της Ν∆, ενώ συνολικά για την βελτίωση της 
καθηµερινότητας το 40,6% έναντι του 24,4%. 

Στην παράσταση νίκης η διαφορά είναι συντριπτική υπέρ του ΠΑΣΟΚ, µε 73,3% 
έναντι 13,6%. 
 

MARC 
 

Η νέα έρευνα που διεξήχθη το τριήµερο 16 ως 18 Σεπτεµβρίου από τη MARC 
φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε σαφή θέση αυτοδυναµίας, µε διαφορά 7,5% από τη Ν∆ στην 
εκτίµηση για το τελικό αποτέλεσµα. 

Η κεντρική τιµή στην εκτίµηση τελικού αποτελέσµατος φτάνει το 42,3% και του 
αποφέρει 155 έδρες, ενώ η Ν∆ περιορίζεται στο 34,8% και τις 95 έδρες. Το ΚΚΕ 
εκτιµάται ότι θα λάβει 8,2% και 22 έδρες, ο ΛΑΟΣ 6,2% και 17 έδρες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
φτάσει το 4,1% και θα εξασφαλίσει 11 έδρες. 

 



 
Στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ διευρύνει τη διαφορά µε τη Ν∆ στο 7,7%, σε 

σχέση µε αντίστοιχη έρευνα µόλις τρεις ηµέρες νωρίτερα καθώς συγκεντρώνει 37,2% 
έναντι 29,5% της Ν∆. Το ΚΚΕ καταλαµβάνει την τρίτη θέση µε 7,2%, ακολουθεί ο ΛΑΟΣ 
µε 5,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3,2% και οι Οικολόγοι Πράσινοι «µένουν» στο 1,7%. 

Στην προηγούµενη αντίστοιχη δηµοσκόπηση η ψαλίδα ήταν στο 7,2%, αλλά το 
ΠΑΣΟΚ πέτυχε να αυξήσει το ποσοστό του κατά 0,6% από το 36,6%, αν και δεν 
άντλησε επιπλέον ψηφοφόρους από τη Ν∆, που βρισκόταν στο 29,4%. 

Η πρωτιά του Γ.Παπανδρέου είναι πλέον σαφής και στην ερώτηση για τον 
καταλληλότερο πρωθυπουργό, καθώς τον εµπιστεύεται 46% έναντι 36,3%, ενώ στην 
ερώτηση για την ικανότητα επίλυσης των προβληµάτων των πολιτών, ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ επίσης προηγείται µε 40,5% έναντι 25,5% του προέδρου της Ν∆. 

Η Ν∆ δεν έχει πετύχει να αυξήσει σηµαντικά την συσπείρωσή της που µένει στο 
66,8% σε σχέση µε όσους την ψήφισαν το 2007, µε τις µεγαλύτερες διαρροές να είναι 
προς το ΠΑΣΟΚ µε 8,9% και το ΛΑΟΣ µε 5,4%. 

Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στο ζενίθ της συσπείρωσης µε 84% ενώ τη 
µεγαλύτερη διαρροή την έχει προς αναποφάσιστους, µε µόνο 2,2% προς τη Ν∆ και 
1,3% προς το ΣΥΡΙΖΑ. 
 
 

GPO 
 

 
Η τρίτη δηµοσκόπηση δεν κάνει αναγωγή σε τελικό αποτέλεσµα, αλλά και εδώ η 

ψαλίδα στην πρόθεση ψήφου είναι µεγάλη, στο 6%. 
Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει ένα 36,2%, τη Ν∆ 30,2%, το ΚΚΕ 7,2%, το ΛΑΟΣ 6,4% και 

το ΣΥΡΙΖΑ 3%, ενώ οι Οικολόγοι µένουν στο 1,9%, µε τα λοιπά κόµµατα και την 
αδιευκρίνιστη ψήφο στο 15% περίπου. 

Οι συσπειρώσεις είναι στο 67% για τη Ν∆, που χάνει 9% προς το ΠΑΣΟΚ και 
5,9% προς το ΛΑΟΣ, και στο 85% για το ΠΑΣΟΚ, που «στέλνει» 2% στη Ν∆, 0,8% στο 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 6,8% δηλώνει αναποφάσιστο. 

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί η ανύπαρκτη συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 
µόλις 45,4%, µε µεγάλο όγκο ψηφοφόρων του 2007 να φεύγει (ή να επιστρέφει) στο 
ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστό 17,7%, ενώ οι περισσότεροι, 21,2%, παραµένουν αναποφάσιστοι, 
πιθανότατα µετά τα τεράστια εσωκοµµατικά προβλήµατα. Ένα άλλο 5,9% πηγαίνει στο 
ΚΚΕ. 

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Γ.Παπανδρέου επιλέγεται από το 
38,7% έναντι 35,4% που στηρίζει τον Κ.Καραµανλή. Αντίστοιχα, για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης τα ποσοστά είναι 36% και 35,6% υπέρ του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ. 
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