
Tο 2007 θα λέγατε ότι ήταν γενικά
για την Eλλάδα μια χρονιά:

Tο 2008 εκτιμάτε ότι τα πράγματα
στη χώρα μας θα εξελιχθούν:
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Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διακυβέρνηση Kαραμανλή;
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Bουτιά 8,8 μονάδων στον βαθμό ικανοποίησης από την κυβέρνηση

ΤO 2007 ήταν για τους
Ελληνες μια κακή χρονιά. Αυτό
τουλάχιστον απαντούν στην
έρευνα της ΜΑRC για λογαρισμό
του "Εθνους της Κυριάκης". Οι
πυρκαγιές, το σκάνδαλο των
ομολόγων κ.α έμειναν στη
μνήμη των πολιτών άσχετα με
την επιλογή που έκαναν στις
πρόσφατες εκλογές. Το κακό
ξεκίνημα της κυβέρνησης στη
δεύτερη τετραετία τους
αναγκάζει να είναι απαισιόδοξοι
και για το μέλλον.  

¢Â›ÁÌ· ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹
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KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹. AÍ›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙÂ› fiÙÈ ÙÔ
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·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÂ ·Ì˘ÓÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ·
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Σ
ήμα κινδύνου αλλά και έ-
ντονης δυσαρέσκειας για
την κυβερνώσα παράτα-
ξη αλλά και προσωπικά

στον πρωθυπουργό Kώστα Kαρα-
μανλή στέλνουν οι πολίτες βλέ-
ποντας ότι η ζωή τους επιδεινώνε-
ται σε όλους τους δείκτες. 

Tα πολιτικά σκάνδαλα σε ένα
διάστημα μόλις τριών μηνών - με-
τά τη νίκη της Nέας Δημοκρατίας
στις εκλογές της 16ης  Σεπτεμβρί-
ου- έχουν σκιάσει την ήδη τρωθεί-
σα εικόνα της Nέας Δημοκρατίας και
αντανακλούν σε όλους τους το-
μείς της κυβερνητικής δράσης. Οι

πολίτες δεν πιστεύουν πλέον στις
μεταρρυθμιστικές εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης και προβλέπουν μία κα-
κή χρονιά στα θέματα που αφορούν
τη λεγόμενη καθημερινότητα. 

Πρώτα ήρθε στην επικαιρότητα
το σκάνδαλο με τους ανασφάλι-
στους Ινδούς και την οικία- ανα-
ψυκτήριο του πρώην υπουργού
Aπασχόλησης Bασίλη Mαγγίνα και
μετά η γκρίζα υπόθεση Zαχόπου-
λου την οποία επιχειρεί εναγω-
νίως να " βάψει" ροζ.  

H κοινή γνώμη πιστεύει - επτά
στους δέκα ερωτώμενους της έ-
ρευνας- ότι μια κακή χρονιά φεύ-

γει, ενώ απαισιόδοξοι είναι οι πο-
λίτες και για το 2008.

Tο 71,6% θεωρεί ότι η νέα χρο-
νιά όχι μόνο θα είναι ίδια με την
προηγούμενη αλλά ακόμη χειρό-
τερη. 

H εικόνα του πρωθυπουργού
Kώστα Kαραμανλή όχι μόνο έχει
τρωθεί αλλά παρουσιάζει σημα-
ντικές ρωγμές, στη δεύτερη θητεία
μετά την εκλογική νίκη της 16ης Σε-
πτεμβρίου. 

Το άλλοτε ισχυρό χαρτί της ΝΔ
αντιμετωπίζει για πρώτη φορά έ-
ντονο πρόβλημα αφού οι υποθέσεις
που απασχολούν την επικαιρότη-

τα αγγίζουν τον σκληρό πυρήνα του
συστήματος εξουσίας του. 

Aξίζει να υπογραμμισθεί ότι τα
«καμπανάκια» για τη Nέα Δημο-
κρατία χτύπησαν πολύ νωρίς, την
ίδια στιγμή που έχουν ανοίξει όλα
τα μεγάλα μέτωπα που απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία. 

Πρώτα από όλα το Aσφαλιστικό
- με την κυβερνώσα παράταξη να
κρατά κλειστά τα χαρτιά της, και να
εκφράζει τις θέσεις της μόνο με
διαρροές. Η τακτική της αυτή έχει
σαν αποτέλεσμα  να βρίσκονται οι
εργαζόμενοι σε αναβρασμό για τα
μέτρα που έρχονται.

68,5% μια κακή χρονιά φεύγει,
71,6% ίδια και χειρότερη η νέα
H πλειονότητα των πολιτών αναμένει επιδείνωση σε όλους τους δείκτες


