Exit Polls: Νέα Δημοκρατία 32%36%, ΣΥΡΙΖΑ 25%-29%
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Νίκητης Ν.Δ είτε με μικρή διαφορά είτε με ισχυρή, καταγράφουν τα exit polls σε κάθε περίπτωση
και ανεξαρτήτως εάν τα επίσημα αποτελέσματα διαμορφωθούν βάσει των κάτω ή των άνω τιμών
που εμφανίζει η "δημοσκόπηση της κάλπης".
Αυτόπου αναζητάται είναι απλώς το εύρος της διαφοράς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Παράλληλα,
ισχυρό είναι και το άθροισμα των ποσοστών των δύο μεγάλων κομμάτων, ιδιαίτερα για τον
χαρακτήρα των ευρωεκλογών, όπερ αποδείχθηκε τελικώς ότι δεν επικράτησε το φαινόμενο της
χαλαρής ψήφου.
Μεανακούφιση αναμένεται η οριστική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων για το Κίνημα Αλλαγής
προκειμένου να κλειδώσει την τρίτη θέση και την εκθρόνιση της Χρυσής Αυγής από αυτή. Έτερο
ενδιαφέρον στοιχείο από τα exit polls είναι το "κονταροχτύπημα" μεταξύ του ΚΚΕ και της ΧΑ για
την τέταρτη θέση, ενώ είσοδο στην ευρωβουλή διεκδικούν με αξιώσεις τόσο η Ελληνική Λύση του
Κυριάκου Βελόπουλου (2,5 - 4.5%) αλλά και η "Μέρα" του Γιάννη Βαρουφάκη (ΜΕΡΑ 25 2,5-4,5).
Εκτόςευρωβουλής βάσει της παρούσης εικόνας μένουν το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη αλλά
και οι ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου, κόμματα τα οποία έχουν διαλυθεί κοινοβουλευτικά.
Ειδικότερα, το κοινό exit poll που παρουσίασαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί: Alpha, ΑΝΤ1, Open ΣΚΑΙ,
και Star δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 32% - 36%, έναντι 25%-29% για τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Στηντρίτη θέση εμφανίζεται το ΚΙΝAΛ με 7 - 9%.
ΧρυσήΑυγή και ΚΚΕ καταγράφουν 5-7% αμφότερα.
ΗΕλληνική Λύση εμφανίζει 2,5 - 4.5%.
ΜΕΡΑ25 καταγράφει 2,5% - 4,5%.
Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων και ΑΝΕΛ εμφανίζουν 1-2% έκαστος.

Μεβάση τα exit polls, στη νέα Ευρωβουλή η ΝΔ καταλαμβάνει 8 με 9 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ
καταλαμβάνει 6 με 7 έδρες, το Κίνημα Αλλαγής 2 με 3 έδρες, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή 1 με 2
έδρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ 25 να καταλάβουν για πρώτη φορά
1 έδρα.
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Σύμφωναμε το exit poll που παρουσίασε η ΕΡΤ (Kapa Research):
ΝΔ: 30,3-33,55%

ΣΥΡΙΖΑ: 25,5-28,5%
ΚΙΝΑΛ: 6-8%
ΧρυσήΑυγή: 6-8%
ΚΚΕ: 5-7%
ΜΕΡΑ25: 2,5 - 3,5%
Ποτάμι: 1,5-2,5
ΑΝΕΛ:1,5-2,5
ΟικολόγοιΠράσινοι: 1-2
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