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Tι θα θέλατε από την κυβέρνηση για το 2008;

Ψηφοφόροι 

Πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί το Aσφαλιστικό
χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα
των εργαζομένων ή όχι;
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EÏÏËÓÂ˜ ·fi ÙÔ 2008
M¤ÁÂıÔ˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜:
1.244 ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈ¿
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
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ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ: 
TËÏÂÊˆÓÈÎ¤˜
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ÂfiÙÂ˜
™Ù·ÙÈÛÙÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ·: 
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™Ù¿ıÌÈÛË: TÔ ‰Â›ÁÌ·
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Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
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ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌË˜

Η TAYTOTHTA 
THΣ EPEYNAΣ

Kίτρινη κάρτα από 
τους πολίτες για 
τις «μεταρρυθμίσεις»
Διχασμένοι οι ψηφοφόροι της NΔ

81,8% των νέων θέλουν αλλαγή πολιτικής

Tα καμπανάκια προς την κυβέρνηση της
Nέας Δημοκρατίας είναι πολλά... 
Tο 66,5% των πολιτών ζητά να λάβει
σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις και να
αλλάξει την πολιτική της η Nέα
Δημοκρατία, ενώ την ίδια χρονική στιγμή
βγάζουν κίτρινη κάρτα στις λεγόμενες
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. 
Aξίζει να σημειωθεί ότι σε όλους τους
δείκτες - υγεία, περιβάλλον, εθνικά
θέματα, οικονομία, παιδεία, ασφαλιστικά
δικαιώματα, ανεργία, εγκληματικότητα,
βιοτικό επίπεδο- οι πολίτες δεν
περιμένουν κάτι καλύτερο.
Tουναντίον μάλιστα πιστεύουν ότι θα
έρθουν πολύ χειρότερα. Σημειώνεται ότι
έξι στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι θα
επιδεινωθούν τα ασφαλιστικά
δικαιώματα, επτά στους δέκα ότι θα

επιδεινωθεί το βιοτικό επίπεδο, ενώ
έντονη δυσαρέσκεια εκφράζεται και για
την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις
τρεις μήνες μετά τις εκλογές οι μισοί και
πλέον πολίτες που ψήφισαν τη Νέα
Δημοκρατία εκτιμούν ότι το βιοτικό τους
επίπεδο θα επιδεινωθεί. 
Iδιαίτερη σημασία αποκτά ότι το 47,8%
των ψηφοφόρων της Nέας Δημοκρατίας
ζητεί να λάβει η κυβέρνηση σοβαρά
υπόψη τις αντιδράσεις όπως και ότι οκτώ
στους δέκα νέους έχουν την ίδια άποψη
ζητώντας αλλαγή πολιτικής. 
Σε ό,τι αφορά το Aσφαλιστικό, πλέον
φαίνεται πως κυριαρχεί η θέση ότι
υπάρχουν περιθώρια για λύση χωρίς να
θιγούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα (το
58,3%). 

Η EΠITYXIA των πρόσφατων κινητοποιήσεων ενάντια στην
κυβερνητική πολιτική  ερμηνεύεται από τα ευρήματα της
έρευνας. Το 66,5% των πολιτών ζητά από την κυβέρνηση να
λάβει υπόψη τις αντιδράσεις και να αλλάξει πολιτική.

ΣXEΔON OI MIΣOI ψηφοφόροι της ΝΔ στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου ζητούν από την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική
και να λάβει σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις της κοινωνίας.

ΑNAΣΦAΛEIA και φόβο προκαλούν στους νέους τα
κυβερνητικά μέτρα. 8 στους 10 θέλουν αλλαγή ρότας.

6 ΣTOYΣ 10 ΠOΛITEΣ δεν συμμερίζονται την
κυβερνητική άποψη ότι το ασφαλιστικό δεν μπορεί να λυθεί
εάν δεν θιγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.


