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Έναν διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχομένως βρίσκεται σε μεταβατική
φάση, ανέδειξαν οι κάλπες της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το
αθροιστικό αρχείο των Προεκλογικών Βαρομέτρων της Public Issue, που παρουσιάζει η
"Αυγή" της Κυριακής, ο ΣΥΡΙΖΑ του 35,5% ψηφίστηκε περισσότερο από τις γυναίκες, τις
παραγωγικές ηλικίες, τα μεσαία και ανώτερα στρώματα, ενώ αυξήθηκε η δύναμή του σε
όσους ανήκουν στην Κεντροαριστερά και το Κέντρο, αλλά και στους συνταξιούχους.

Αύξηση στην Κεντροαριστερά

Η σύγκριση σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου δείχνει ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ
παραμένει κυρίαρχος στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά και έχει ισχυρή παρουσία
στον χώρο του κέντρου Ταυτόχρονα κερδίζει δυνάμεις στην Κεντροαριστερά, ενώ χάνει
στην Αριστερά. Ειδικότερα στους αριστερούς ψηφοφόρους λαμβάνει 58,5% (μείωση 8,6
μονάδων), στους κεντροαριστερούς 60,5% (αύξηση 5,3 μονάδων) και στους κεντρώους
28,6% (αύξηση 1,2 μονάδας). Αντίθετα στους κεντροδεξιούς έχει 6,5% (μείωση 1,6
μονάδας), στους δεξιούς 5,1% (μείωση 0,7 της μονάδας) και σε όσους δεν πιστεύουν ότι
σημαίνει κάτι ο διαχωρισμός "Αριστερά - Δεξιά" έχει 19,3% (μείωση 10,9 μονάδων).
Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζεται πιο πολύ από τις γυναίκες (αύξηση 4,1 μονάδες), καθώς στους
άνδρες πήρε 28,2% και στις γυναίκες 43,2%). Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στους άνδρες
ψηφοφόρους μειώθηκε κατά 5,6 μονάδες.

Κυριαρχεί στους έως 64 ετών

Οι παραγωγικές ηλικίες συνεχίζουν να δείχνουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον
ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο φαίνεται πια ότι και στις μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνει το ποσοστό του,
παρά το ότι είναι κάτω από το ποσοστό του κόμματος. Συγκεκριμένα στις ηλικίες 18–44
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ετών το ποσοστό του κινείται κοντά στο εθνικό ποσοστό, αλλά με ενδιαφέρουσες
αυξομειώσεις που δείχνουν μία ελαφρά τάση τα ποσοστά ανά ηλικία να κινούνται πια κοντά
στο εθνικό ποσοστό.
Στους 18-24 ετών ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 34,7% με μείωση 4 μονάδων, ενώ στους 25-34 ετών
πήρε 35,7, αλλά με αύξηση 4 μονάδων και στους 35-44 ετών πήρε 36,1% με μικρή μείωση
1,8 μονάδας. Υψηλά είναι τα ποσοστά του στους 45-54 ετών φθάνοντας στο 40,6%, αλλά
με μείωση 3,1 μονάδων και στους 55-64 ετών είχε 38,2%, αλλά με μείωση 1,2 μονάδας.
Στους άνω των 65 ετών πήρε το χαμηλό 29,7%, ωστόσο είχε αύξηση 1,5 μονάδας.

Η ταξική διαστρωμάτωση

Η ανάλυση ανά κοινωνική τάξη με βάση την αυτοτοποθέτηση των πολιτών δείχνει
υψηλά ποσοστά στην κατώτερη, την ανώτερη - αστική, τη μεσαία και τη μεσαία - κατώτερη.
Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκε πολύ στις ανώτερες τάξεις. Συγκεκριμένα στην ανώτερη αστική πήρε 38,6% (αύξηση 9,5 μονάδων), στην μεσαία - ανώτερη 34,4% (αύξηση 16,1
μονάδων) και στη μεσαία 38,5% (αύξηση 4,9 μονάδων). Στην μεσαία - κατώτερη έλαβε 38%
(μείωση 1,1 μονάδας) στην κατώτερη είχε το υψηλότατο ποσοστό του 46% (με αύξηση 2
μονάδων), στις αταξικές αναφορές 19,3% (μείωση 9,8 μονάδων) και στην ταξική υποβάθμιση
38,5% (μείωση 9,1 μονάδων).

Τα ταξικά στοιχεία επιβεβαιώνονται και από τη θέση που έχουν οι ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ στην απασχόληση. Με τον ΣΥΡΙΖΑ "είναι" οι νοικοκυρές (43,9%), οι άνεργοι (39,8%),
οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα (39,7%) και του ιδιωτικού τομέα (36,4, οι φοιτητές (37,9%).
Αντίθετα "δεν είναι οι εργοδότες / επιχειρηματίες (17,2%), οι αγρότες / κτηνοτρόφοι /
ψαράδες (22,8%), οι επαγγελματίες - βιοτέχνες 23,3%, οι εργοδότες / αυτοαπασχολούμενοι
(28,1%), οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (34,7%) και του δημόσιου τομέα (30,6%), αλλά
και συνολικά οι συνταξιούχοι (33,5%).

Υπογραμμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Ιανουάριο έχει μεγάλη πτώση σε
αγρότες (14 μονάδες), βιοτέχνες (13,4 μονάδες), επιχειρηματίες (9,6 μονάδες),
αυτοαπασχολούμενους (6,8 μονάδες) και αύξηση κυρίως στις νοικοκυρές (8,6 μονάδες).
Στην κατηγορία "ενεργός / μη ενεργός πληθυσμός" ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ποσοστό
υψηλότερα του εθνικού στους ανέργους με 39,8% (μείωση 4,5 μονάδων) και στους μη
ενεργούς με 35,6% (με αύξηση 3 μονάδων), ενώ κάτω από το εθνικό ποσοστό λαμβάνει
στους ενεργούς με 33,8% (μείωση 4,9 μονάδων).

2/5

Η κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015 00:00

Σημειώνεται ότι και στην υποκειμενική παράσταση εισοδήματος τα ποσοστά του
ΣΥΡΙΖΑ είναι 36% σε όσους ζουν άνετα και τα καταφέρνουν (μεγάλη αύξηση 11,8 μονάδων)
και 35,2% σε όσους θεωρούν ότι υπάρχει δυσκολία (μείωση 7,2 μονάδων).

Μορφωτικό επίπεδο

Το μορφωτικό επίπεδο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεσαίο και κατώτερο. Στην
κατώτερη εκπαίδευση πήρε 40,8% (αύξηση 1,8 μονάδας), στη μέση 36,4% (αμετάβλητη
διαφορά) και στην ανώτερη 32,1% (μείωση 3 μονάδων).

Δύναμη στο λεκανοπέδιο

Όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με το πού ζουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, προκύπτει
ότι το λεκανοπέδιο Αττικής του δίνει τη μεγαλύτερη δύναμη. Στο πολεοδομικό συγκρότημα
πρωτευούσης (ΠΣΠ), το οποίο στις εκλογές "συμμετέχει" με το 1/3 περίπου των ψήφων, ο
ΣΥΡΙΖΑ πήρε 36,1%, στην υπόλοιπη Ελλάδα 35,3% και στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) 34,2%. Οι διαφορές σε σχέση με τον Ιανουάριο είναι απειροελάχιστες.
Αντίθετα οι ημιαστικές περιοχές, που στις τελευταίες εκλογές ήταν το ισχυρό χαρτί
του ΣΥΡΙΖΑ, έπεσαν. Συγκεκριμένα πήρε 37,7% στις αγροτικές περιοχές (μείωση μόλις 0,2
της μονάδας), 35,8% στις αστικές περιοχές (μείωση μόλις 0,2 της μονάδας) και στις
ημιαστικές 30,5% (μείωση 7,3 μονάδων). Σημειώνεται ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υψηλότερα
ποσοστά στους ετεροδημότες, λαμβάνοντας 37,7% (αύξηση 6,4 μονάδων) απ' ό,τι στους
ομοδημότες, όπου πήρε 35,2% (μείωση 1,6 μονάδας).

Πηγή: ΑΥΓΗ
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