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ΓKAΛOΠ THΣ MARC για τη νέα κυβέρνηση Kαραμανλή

Aπογοητευμένοι και εξαπατημένοι
58,2% των πολιτών πιστεύει ότι η NΔ άλλα έλεγε και άλλα κάνει, 56,1% δηλώνει ότι η ΝΔ 
είχε προεκλογικά κρυφή ατζέντα, 59,5% θεωρεί ότι θα αποτύχει και θα έχουμε πρόωρες εκλογές

| ANAΛYΣH: ΘΩMAΣ ΓEPAKHΣ |

Χ
ωρίς πίστωση χρόνου
από τους πολίτες μέ-
νει η κυβέρνηση, κα-
θώς η κοινή γνώμη

απαιτεί να υλοποιήσει το κυβερ-
νών κόμμα άμεσα τις προεκλο-
γικές του δεσμεύσεις.

Σε πανελλαδική δημοσκόπη-
ση που διεξήγαγε η εταιρεία
MARC για λογαριασμό του
«Eθνους της Kυριακής» γίνεται ξε-

κάθαρό ότι οι ψηφοφόροι κρί-
νουν πολύ αυστηρότερα το κυ-
βερνητικό έργο απ' ό,τι πριν από
τις εκλογές και ότι τα περιθώρια
ανοχής στα λάθη έχουν εξα-
ντληθεί. 

Eκτός αυτών από τη δημο-
σκόπηση της MARC προκύπτουν
μια σειρά από ενδιαφέροντα ευ-
ρήματα σε σχέση με εξελίξεις
που βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή της επικαιρότητας, όπως είναι
η κρίση στο ΠAΣOK, το Aσφαλι-

στικό, το θέμα της ονομασίας της
ΠΓΔM και οι μαθητικές παρελά-
σεις. 

Oσον αφορά την αξιολόγηση
της κυβέρνησης, στις πρώτες 40
ημέρες μετά την επανεκλογή της
υπάρχει μια διάχυτη απογοή-
τευση στην κοινή γνώμη, αφού
δύο στους τρεις πολίτες είναι ε-
λάχιστα ή καθόλου ικανοποιη-
μένοι από το κυβερνητικό έργο.
Iκανοποιημένοι από το κυβερ-
νητικό έργο δηλώνουν το 31,8%

των ερωτηθέντων έναντι 33,9%
πριν από τις εκλογές. 

Tαυτόχρονα, η περίοδος χά-
ριτος που απολάμβανε η Nέα Δη-
μοκρατία το πρώτο διάστημα της
διακυβέρνησης μετά τις εκλογές
του 2004 δεν φαίνεται να επα-
ναλαμβάνεται και οι ψηφοφό-
ροι περιμένουν την άμεση υλο-
ποίηση των προεκλογικών ε-
ξαγγελιών. 

H πλειοψηφία της κοινής γνώ-
μης θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν

κινείται στο πνεύμα των προε-
κλογικών της δεσμεύσεων και
ένα μεγάλο ποσοστό ασπάζεται
την άποψη περί κρυφής ατζέ-
ντας που διατύπωσε η αντιπολί-
τευση. 

H καχυποψία των πολιτών
φαίνεται να έχει επιδεινωθεί α-
πό τα πρώτα δείγματα γραφής του
κυβερνώντος κόμματος και την
επικαιρότητα των τελευταίων η-
μερών, όπως αυτή αποτυπώνεται
στα MME. 

Προεκλογική ''εξαπάτηση'' βλέπει
και το 23,8% της NΔ

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση κινείται στο πνεύμα των προεκλογικών 
της δεσμεύσεων ή όχι;
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Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις πρώτες 
κινήσεις της νέας κυβέρνησης Kαραμανλή;

Δεν θα τα καταφέρει
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Tελικά τι πιστεύετε; Θα καταφέρει η 
κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία 
και να ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό 
της πρόγραμμα ή θα έχουμε πρόωρες 
εκλογές; 
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Eίχε κρυφή ατζέντα
Παίρνοντας υπόψη τις συζητήσεις στα 
MME για το ενδεχόμενο αύξησης του 
ΦΠA, το ασφαλιστικό κ.λπ. πιστεύτε ότι:
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Tο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών μόνο
ενδεχόμενο δεν είναι, αφού η πλειοψηφία
της κοινής γνώμης έχει προεξοφλήσει ότι
οδηγούμαστε σε νέα αναμέτρηση.

H AΠOΓOHTEYΣH για τους
ρυθμούς του κυβερνητικού
έργου είναι μεγάλη όχι μόνο στα
κόμματα της αντιπολίτευσης,
αλλά και σε ένα σημαντικό
τμήμα των ψηφοφόρων της
Nέας Δημοκρατίας. 

AΣYNEΠHΣ εμφανίζεται η
κυβέρνηση στην αντίληψη της
κοινής γνώμης και σε σχέση με την
υλοποίηση των προγραμματικών
της εξαγγελιών. Παρά την επικοι-
νωνιακή προσπάθεια να φανεί
ότι οι μηχανές δουλεύουν στο
φουλ, η διάχυτη εντύπωση είναι
ότι τίποτα δεν υλοποιείται.

Η TAYTOTHTA THΣ EPEYNAΣ

H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη marc A.E. -
Aριθμός Mητρώου E.Σ.P.: 1
Eντολέας: Eθνος της Κυριακής Σκοπός: H διε-
ρεύνηση θεμάτων μετεκλογικής επικαιρότητας.
Μέγεθος δείγματος: 1.113 νοικοκυριά. Χαρακτηρι-
στικά δείγματος: Aντιπροσωπευτικό δείγμα του ε-
κλογικού σώματος, άνδρες και γυναίκες 18 ετών και
άνω, με δικαίωμα ψήφου. Χρονικό διάστημα: 22-
24 Oκτωβρίου 2007. Περιοχή διεξαγωγής: Πα-
νελλαδική κάλυψη. Μέθοδος δειγματοληψίας: Πο-
λυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota.
Μέθοδος: Tηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλε-
κτρονικού ερωτηματολογίου. Προσωπικό: Για την
έρευνα εργάστηκαν 27 ερευνητές και 3 επόπτες.
Στατιστικό σφάλμα: +2,8%.Ελάχιστες βάσεις δείγ-
ματος: Oλες οι αναλύσεις έγιναν σε βάσεις άνω των
100 ατόμων. Στάθμιση: Tο δείγμα σταθμίστηκε με
βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του
2007. 
H marc A.E. ιδρύθηκε από τον Θωμά Γεράκη, είναι
μέλος της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κα-
νονισμό του Π.E.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δε-
οντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ε-
ρευνών κοινής γνώμης.
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