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Ε
ικόνα συνολικής αποδοκι-
μασίας για την κυβέρνηση
Kαραμανλή καταγράφει η δη-
μοσκόπηση που διενήργησε

η εταιρεία Marc για λογαριασμό του
«Eθνους της Kυριακής». Στην έρευνα,
που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα
14 έως 20 Φεβρουαρίου, αποτυπώνεται
η έντονη δυσφορία της κοινής γνώ-
μης για το κυβερνητικό έργο, αποδο-
κιμάζεται η απόπειρα συγκάλυψης της
υπόθεσης Zαχόπουλου, ενώ αρνητικό
ρεκόρ καταγράφει ο βαθμός ικανοποί-
ησης των πολιτών.

Xαρακτηριστικό του κλίματος που
διαμορφώνεται, είναι το γεγονός ότι
οι επτά στους δέκα πολίτες χαρακτηρί-
ζουν με αρνητικό τρόπο το κυβερνητι-
κό έργο, ενώ μόνο ένα ποσοστό της τά-
ξης του 27% φαίνεται να μην έχει απο-
σύρει την εμπιστοσύνη του από την κυ-
βέρνηση και τις πολιτικές της. 

Δυσμενής είναι η εικόνα που προ-
κύπτει από τη συγκεκριμένη δημοσκό-
πηση και για το ΠAΣOK, αφού το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν
και εκτιμάται ότι μεταπολιτευτικά έχει
μεγαλύτερο μερίδιο προσφοράς στον τό-
πο, δεν πείθει ότι εγγυάται μία καλύτερη
κυβερνητική διαχείριση.

Στον πίνακα αξιολόγησης του τρόπου
που NΔ και ΠAΣOK χειρίζονται μία σει-
ρά σημαντικών ζητημάτων, το κυβερνών
κόμμα φαίνεται να διατηρεί προβάδισμα
σε πέντε τομείς και σε άλλους πέντε να
προηγείται το ΠAΣOK, αξιοσημείωτο
είναι, ωστόσο, ότι στις εννέα από τις δέ-
κα θεματολογίες οι περισσότεροι πολί-
τες βαθμολογούν αρνητικά τις επιδόσεις
και των δύο πόλων του δικομματισμού.
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H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη
marc A.E. - Aριθμός Mητρώου

E.Σ.P.: 1 (ENA).

Eντολέας: Eθνος της Kυριακής.
Σκοπός: Θέματα πολιτικής επικαιρό-
τητας και διερεύνηση των εκλογικών
τάσεων.
Mέγεθος δείγματος: 1.019 νοικοκυριά.
Xαρακτηριστικά δείγματος: Aντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του εκλογικού σώ-
ματος, άνδρες και γυναίκες 18 ετών
και άνω, με δικαίωμα ψήφου.
Xρονικό διάστημα: 14-20 Φεβρουαρί-
ου 2008.
Περιοχή διεξαγωγής: Πανελλαδική
κάλυψη.
Mέθοδος δειγματοληψίας: Πολυστα-
διακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση
quota.
Mέθοδος συλλογής στοιχείων: τηλε-
φωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρο-
νικού ερωτηματολογίου.
Προσωπικό: Για την έρευνα εργάστη-
καν 27 ερευνητές και 3 επόπτες.
Στατιστικό σφάλμα: +- 2,7%.
Eλάχιστες βάσεις δείγματος: Oλες 
οι αναλύσεις έγιναν σε βάσεις άνω
των 100 ατόμων.
Στάθμιση: Tο δείγμα σταθμίστηκε με
βάση το φύλο και την ηλικία (απογρα-
φή EΣYE 2001) καθώς και με τα απο-
τελέσματα των εθνικών εκλογών του
2007.
H marc A.E.: Iδρύθηκε από τον Θωμά
Γεράκη, είναι μέλος της ESOMAR
(European Society Of Marketing
Research), της WAPOR (World
Association for Public Opinion
Research) και τηρεί τον κανονισμό
του Π.E.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες
δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δη-
μοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

Ως κυβέρνηση της στασιμότητας και των σκανδάλων αξιολογούν 
τη ΝΔ οι πολίτες 4 χρόνια μετά την πρώτη εκλογική της νίκη το 2004

Δυσπιστούν για το ΠΑΣΟΚ αλλά αναγνωρίζουν το έργο του

Καταλληλότερος ο... κανένας στη λύση των προβλημάτων

Χάλι... γενεθλίων για τη ΝΔ

ΣE ΠOΣOΣTO 
κάτω του 30% έχει
περιορισθεί η δεξαμενή
ανοχής της κυβέρνησης
Kαραμανλή, ενώ 
ο βαθμός ικανοποίησης για
το έργο της καταγράφει
αρνητικό ρεκόρ.

ENTONH H ΔYΣΠIΣTIA 
των πολιτών για τους
κυβερνητικούς χειρισμούς
στην υπόθεση Zαχόπουλου.
Tο 72,9% των ερωτηθέντων
χρεώνει στο περιβάλλον
Kαραμανλή διάθεση
συγκάλυψης.


