
24 Realnews
www.real.gr

politiki@realnews.grπολιτικη δημοσκόπηση
κυριακη 23 σεπτεμβριου 2012

%

 KATAΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ IKANOTHTA ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Ποιο από τα δύο µεγάλα κόµµατα, η Ν.∆. 
ή ο ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να αντιµετωπίσει καλύτερα
τα προβλήµατα του τόπου;  

28,5

Εάν την επόµενη Κυριακή γίνονταν βουλευτικές εκλογές, 
ποιο κόµµα θεωρείτε πιο πιθανό ότι θα ψηφίζατε; 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ
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Εάν την επόµενη Κυριακή γίνονταν βουλευτικές 
εκλογές, ποιο κόµµα πιστεύετε ότι θα τις κέρδιζε;
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AΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,0% MRB/Realnews
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Μεταξύ των Αντώνη Σαµαρά και Αλέξη Τσίπρα, ποιος 
θεωρείτε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός;
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µέτρηση ΙΟΥΛΙΟΥ 2012)
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H μεγάλη δημοσκόπηση της ΜRB για τη Real news «δείχνει» ότι 
το πολιτικό τίμημα της κρίσης είναι εξαιρετικά βαρύ για τα κόμματα

Ξεκινούν πάλι  
από την αρχή...

  Την ώρα που οι πολίτες καλούνται να σηκώσουν δυ-
σβάσταχτα βάρη, η μεγάλη δημοσκόπηση της 
ΜRB για τη Real news αποκαλύπτει ότι το 
πολιτικό τίμημα της κρίσης είναι εξαιρε-
τικά βαρύ και για τα κόμματα. Και όχι 
μόνο! Καθώς, όπως θα αναλύσουμε 
και σε επόμενες σελίδες, σχεδόν το 
σύνολο των πολιτικών σχηματισμών 
και των αρχηγών, για τον έναν ή τον 
άλλον λόγο, υφίστανται από μικρή 
έως πολύ σοβαρή δημοσκοπική φθο-
ρά. Από τους περισσότερους δείκτες προ-
κύπτει ότι η κυβέρνηση και όσοι τη συγκρο-
τούν δέχονται σοβαρά πλήγματα. Παρ’ όλα αυ-
τά, οι πολίτες δείχνουν να διαφοροποιούν τη στάση τους 
έναντι του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επιφυλάσ-
σοντάς του καλύτερη ή τουλάχιστον λιγότερο κακή βαθ-
μολογία απ’ ό,τι στην κυβέρνηση!

Ετσι, η «ψαλίδα» ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ κλείνει 
-σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του Ιου-
λίου που διενήργησε η MRB για την «R»- τόσο στην πρό-

θεση ψήφου όσο και στην ικανότητα διακυβέρνησης και 
την παράσταση νίκης.

Από την πρόθεση ψήφου προκύπτει ότι το ΠΑΣΟΚ στα-
θεροποιείται στη ζώνη των μονοψήφιων, καθ’ ην στιγμή η 
Χρυσή Αυγή παγιώνεται στην τρίτη θέση, βελτιώνοντας τα 

ποσοστά της. Αναλυτικά, τα ποσοστά είναι: Ν.Δ. 
22,9%, ΣΥΡΙΖΑ 22,4%, Χρυσή Αυγή 9%, ΠΑ-

ΣΟΚ 7,9%, Ανεξάρτητοι Ελληνες 5%, Δη-
μοκρατική Αριστερά 4,2%, ΚΚΕ 4%, Οι-
κολόγοι 1,2%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψή-
φος φθάνει στο 20,1%. Σε ό,τι αφορά 
τις συσπειρώσεις των δύο κομμάτων 
που προηγούνται, το αξιοσημείωτο εί-
ναι ότι η Ν.Δ. έχει διαρροές προς τη Χρυ-

σή Αυγή (7,4%) και τον ΣΥΡΙΖΑ (3,1%). 
Αντιστοίχως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαρροή 4% 

προς τους Ανεξάρτητους Ελληνες.
Ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται 

να διατηρεί διαφορά «ασφαλείας» στην καταλληλότητα 
ως πρωθυπουργός με 39,3%, έναντι 28,4% του Αλέξη 
Τσίπρα. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ 
ανταγωνίζονται στην ικανότητα διακυβέρνησης και στην 
παράσταση νίκης, με ελαφρά υπεροχή της Ν.Δ. και στους 
δύο δείκτες: 26,2% - 24,4% στην ικανότητα διακυβέρνη-
σης και 35,2% - 31,8% στην παράσταση νίκης.

d.mihalelis@realnews.gr
Tου δημητρη μιχαλελη

διαφορα  
Η «ψαλίδα» 
ανάμεσα σε 
Ν.δ. και ΣΥρι-
Ζα κλείνει τόσο 
στην πρόθεση 
ψήφου όσο και 
στην ικανότητα 
διακυβέρνησης 
και την παρά-
σταση νίκης

39,3%
των ψηφοφόρων επιλέγει 

τον αντώνη Σαμαρά ως 
καταλληλότερο πρω-

θυπουργό
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Η TAYTOTHTA THΣ EΡΕΥΝΑΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS 
S.A. (Αριθµός Μητρώου ΕΣΡ:3) ΕΝΤΟΛΕ-
ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύ-
πωση της πολιτικής συµπεριφοράς των 
ψηφοφόρων I∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗ- 
ΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ: Αντιπροσωπευτι-
κό, βάσει της απογραφής ΕΣΥΕ 2001                          
ΦΥΛΟ: Ανδρες 48,9% - Γυναίκες 51,1%  
ΗΛΙΚΙΑ: 18 και άνω, που έχουν εκλογι-
κό δικαίωµα ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ: 
1.003 άτοµα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 
Πανελλαδική (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Αστικές, Ηµιαστικές, Αγροτικές περιοχές) 
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΝ: 18-20 Σεπτεµβρίου 2012 ΜΕΘΟ-
∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Στρωµατοποι-
ηµένη Πανελλαδική ∆ειγµατοληψία 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
Τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση του 
ειδικού συστήµατος τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων BELLVIEW 6/CATI ΣΤΑΤΙΣ-
ΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:Τα ελάχιστα στατιστικά 
σφάλµατα των ποσοστών πρόθεσης ψή- 
φου είναι για τις εκλογές: ΝΕΑ ∆ΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ: +/- 2,60% και ΣΥΡΙΖΑ: +/-2,58%

Ποια είναι η γενική 
εντύπωση που έχετε για 
Ν.∆., ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ 
ως κυβέρνηση, 
για ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωµατική 
αντιπολίτευση  
και για Χρυσή Αυγή,
Ανεξάρτητους Ελληνες και 
ΚΚΕ ως αντιπολίτευση;   

Αρνητικά αξιολογούνται από τους πολίτες οι προτάσεις 
και η αποτελεσματικότητα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Κρίση και 
στα κόμματα

 H οικονομική κρισή και η στάση κομμάτων και 
πολιτικών αρχηγών στην αντιμετώπισή της διαμορφώνουν 
το νέο πολιτικό σκηνικό, στο οποίο κυβέρνηση, αντιπολί-
τευση, αλλά και όλοι οι πολιτικοί αρχη-
γοί παίρνουν «κακό βαθμό».

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και για τον 
Φώτη Κουβέλη, ο οποίος παραδοσιακά 
απολάμβανε τη θετική γνώμη των πολι-
τών, σ’ αυτήν τη δημοσκόπηση και για 
πρώτη φορά, οι αρνητικές κρίσεις είναι 
περισσότερες από τις θετικές. Ετσι, η αρ-
νητική γνώμη υπερισχύει πλέον της θε-
τικής για όλους τους πολιτικούς αρχη-
γούς. Συγκριτικά πάντως με την προη-
γούμενη μέτρηση, Νίκος Μιχαλολιάκος 
και Αλέξης Τσίπρας έχουν βελτιώσει τις 
θετικές κρίσεις.

Αρνητική όμως είναι και η αξιολόγηση που κάνουν οι 
πολίτες τόσο για τα κόμματα που συγκροτούν την κυβέρ-
νηση όσο και για τη στάση των σχηματισμών της αντιπο-
λίτευσης. Τη χειρότερη γνώμη -σε ποσοστό 69,5%- έχουν 
οι πολίτες για την αντιπολίτευση που κάνει η Χρυσή Αυγή. 
Θετική αξιολογεί την αντιπολιτευτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ το 
24,4% των πολιτών, έναντι του 50,6% που την αξιολογεί 
αρνητικά. Σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό συνασπισμό, η 
εντύπωση των πολιτών είναι αρνητική για το ΠΑΣΟΚ σε 

ποσοστό 67,2%, έναντι 47,5% της ΔΗΜΑΡ και 44,7% της 
Ν.Δ. Αντιστοίχως, ως καλή αξιολογείται η στάση της ΔΗ-
ΜΑΡ σε ποσοστό 23,9%, της Ν.Δ. σε 23,6%, ενώ του ΠΑ-

ΣΟΚ σε μόλις 13,3%.
Εξόχως ενδιαφέρουσα είναι η σύγκρι-

ση των απαντήσεων σε ό,τι αφορά την 
αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και στους χειρισμούς του Αντώνη Σα-
μαρά. Το 67,3% των πολιτών κρίνει τους 
χειρισμούς της κυβέρνησης αρνητικά, 
έναντι 29,6% που τους αξιολογεί θετι-
κά. Τους χειρισμούς του Αντ. Σαμαρά 
αξιολογεί θετικά το 38,5% των ερωτη-
θέντων, έναντι του 57,7% που έχει αρ-
νητική γνώμη.

Ωστόσο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να 
αποφεύγει την αρνητική κριτική! Σε ποσοστό 59,8% αξι-
ολογείται αρνητικά η αντιπολιτευτική στάση του Αλ. Τσί-
πρα, έναντι του 35,8% που την αποτιμά θετικά.

Πιο σκληρή είναι η στάση των πολιτών στην κυβερνη-
τική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 61,7% τη θεωρεί μη 
ρεαλιστική, ενώ το 26,6% τη θεωρεί ρεαλιστική. Το αξιο-
σημείωτο είναι ότι ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 
(σε ποσοστό 34,1%) θεωρούν την πρόταση του κόμμα-
τός τους μη ρεαλιστική!

οι τρεις 
σε ό,τι αφορά τον κυβερ-
νητικό συνασπισμό, η 
εντύπωση των πολιτών 
είναι αρνητική για το πα-
σοκ σε ποσοστό 67,2%, 
έναντι 47,5% της Δημαρ 
και 44,7% της Ν.Δ. αντι-
στοίχως, ως καλή αξιο-
λογείται η στάση της Δη-
μαρ ( 23,9%), της Ν.Δ. 
(23,6%), ενώ του πασοκ 
σε ποσοστό μόλις 13,3%

ΣΥΡΙΖΑ 
Θετικά αξιολογεί την αντι-
πολιτευτική στάση του 
συριΖα το 24,4% των πο-
λιτών, έναντι του 50,6% 
που την αξιολογεί αρ-
νητικά

αρχηγοί 
Για όλους τους πολιτι-
κούς αρχηγούς η αρνη-
τική γνώμη των πολιτών 
ξεπερνά την αντίστοιχη 
θετική

Το 67,3% των 
πολιτών κρί-
νει τους χειρι-
σμούς της κυ-
βέρνησης αρ-
νητικά
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ΕΙΝΑΙ Α∆ΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΤΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

90,6 6,2 3,2

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

50,4 41,7 7,9

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

33,2 59,7 7,1

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

24,9 69,0 6,1%

ΣΙΓΟΥΡΑ/ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΙΓΟΥΡΑ/ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ ∆.Ξ./∆.Α.

Τα οικονοµικά µέτρα ύψους 11,7 δισ. ευρώ...
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΘΑ ME EΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

∆.Ξ./∆.Α.

2,4%

ΘΑ ME EΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

Πιστεύετε ότι τα νέα µέτρα θα σας επηρεάσουν 
και προς ποια κατεύθυνση; 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΖΩΗΣ ΣΑΣ;

87,1

6,4

4,2
∆.Ξ./∆.Α.

5,3%
ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη χώρα
είναι πιο κοντά στη δική σας άποψη;

ΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 
ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ;
ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 10,6

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 19,6

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 27,2

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΙΘΑΝΟ 38,0

∆.Ξ./∆.Α. 4,7

65,2
%

30,2

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 23,4

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ 26,4

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ 21,6

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΙΘΑΝΟ 24,1

∆.Ξ./∆.Α. 4,5

Πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγµατα 
γενικά στη χώρα µας;

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

85,8

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 0,1

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ 3,3
3,4

10,7OYTE KAΛA/OYTE ΑΣΧΗΜΑ

ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΧΗΜΑ 16,9

ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ 68,9

∆.Ξ./∆.Α. 0,1

23-24
ΦΕΒΡ.

1-2
ΑΠΡ.

18
ΜΑΪΟΥ

30-31
ΑΥΓ.

10-11
ΝΟΕΜ.

14-16
ΦΕΒΡ.

19-20
MAΡΤ.

7-10
ΑΠΡ.

18-19
ΑΠΡ.

16-17
ΜΑΪΟΥ

10-12
ΙΟΥΛ.

18-20
ΣΕΠΤ.

2011 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

2,7

3,5

1,2

2,7
1,0 1,0 1,3 0,7

2,4

3,4

85,8

80,6

89,2 84,6
89,7 88,8

95,1

93,1

94,5

92,7

94,5

%

ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ KAΛΑ ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ

90,1

2,3 1,6

%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 66,1

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 17,3

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 4,8

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 6,8

%∆.Ξ./∆.Α. 4,9

%

49,8

45,7

83,4

11,6

ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ;

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 
ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ XΡΕΩΚΟΠΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;

66,7

17,5

10,5

Οι πολίτες τα χαρακτηρίζουν άδικα και αναποτελεσματικά και 
εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας

 Μπορεί οι κυβερνητικοί εταίροι να μην έχουν 
καταλήξει στο πακέτο των μέτρων, εντούτοις οι πο-
λίτες έχουν ήδη διαμορφώσει -σε συντριπτικά πο-
σοστά- άποψη για αυτά.

Το ότι το 90,6% των ερωτηθέντων θεωρεί τα μέ-
τρα άδικα, προφανώς, είναι γεγονός που δεν επι-
δέχεται ερμηνειών. Και ίσως να ήταν αναμενόμε-
νο ένα τόσο υψηλό ποσοστό.

Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός 
ότι 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι τα 
μέτρα δεν θα λύσουν το πρόβλημα, 
ενώ 7 στους 10 αμφιβάλλουν αν τα 
μέτρα θα συμβάλουν στην ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Αντιθέτως, έστω και οριακά -σε 
ποσοστό 50,4%- οι πολίτες θε-
ωρούν ότι τα μέτρα θα συνδρά-
μουν στην ενίσχυση της αξιοπιστί-
ας της χώρας στο εξωτερικό!

Πολύ υψηλό είναι το ποσοστό 
(83,4%) όσων πιστεύουν ότι θα υπάρξουν 
και νέα μέτρα έπειτα από αυτά, ενώ σε υψηλότε-
ρο επίπεδο (87,1%) κινείται το ποσοστό εκείνων 
που δηλώνουν ότι τα μέτρα θα επηρεάσουν αρ-
νητικά το επίπεδο ζωής τους.

Ωστόσο, παρά την αρνητική διάθεση των πο-
λιτών, φαίνεται να υπάρχει μια -σχετική- αισιοδο-
ξία, τόσο ως προς το μέλλον της Ελλάδας εντός ευ-
ρώ όσο και ως προς το ενδεχόμενο χρεωκοπίας. 
Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το ευρώ δεν 
θεωρείται πιθανή σε ποσοστό 65,2% και είναι το 

υψηλότερο τους τελευταίους πέντε μήνες.
Για πρώτη, δε, φορά τον τελευταίο ενάμιση χρό-

νο -από τον Μάιο του 2011- το ενδεχόμενο χρεω-
κοπίας έχει πέσει στο 49,8%. Αντιστοίχως, αυτοί 
που δεν θεωρούν πιθανό το «σενάριο χρεωκοπί-
ας» έχουν ανέβει στο 45,7% από 25,3% που ήταν 
στη μέτρηση του περασμένου Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, οι πολίτες εμφανίζονται στα-
θερά προσηλωμένοι στην παραμο-

νή της χώρας στο ευρώ, αλλά με 
μια άλλη πολιτική εκτός Μνη-

μονίου και δανειακής σύμβα-
σης (66,7%), σε αντίθεση με 
όσους πιστεύουν (10,5%) ότι 
η Ελλάδα πρέπει να αποχω-
ρήσει από το κοινό νόμισμα. 

Ποσοστό 17,5% των ερωτη-
θέντων απαντά ότι η χώρα θα 

πρέπει να παραμείνει στο ευρώ 
εφαρμόζοντας τα συμφωνηθέντα 

της δανειακής σύμβασης, διότι δεν γί-
νεται αλλιώς.

Συμπερασματικά, φαντάζει λογικό το εύρημα 
της δημοσκόπησης, ότι δηλαδή το 85,8% των πο-
λιτών δηλώνει απαισιόδοξο για την κατάσταση της 
χώρας. Το ποσοστό είναι πολύ υψηλό, αλλά είναι 
το τρίτο «χαμηλότερο» από τον Φεβρουάριο του 
2011. Ωστόσο, μόλις το 3,4% των ερωτηθέντων 
εμφανίζεται αισιόδοξο και απαντά στη δημοσκό-
πηση ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε από αρκε-
τά έως πολύ καλά.

83,4%
των πολιτών πιστεύει 
ότι θα υπάρξουν και 
νέα μέτρα τα επό-

μενα χρόνια

εντός 
το 66,7% των πολιτών 
πιστεύει ότι η χώρα πρέ-
πει να παραμείνει στο 
ευρώ εφαρμόζοντας 
μια άλλη πολιτική εκτός 
μνημονίου

χρεωκοπία 
Για πρώτη φορά τον τε-
λευταίο ενάμιση χρό-
νο -από τον μάιο του 
2011- το ενδεχόμενο 
χρεωκοπίας έχει πέσει 
στο 49,8%

Τα νέα μέτρα δεν 
θα μας σώσουν
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚOΣΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ SIEMENS

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚOΣΤΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 
για τη διερεύνηση τυχόν πολιτικών ευθυνών;

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

%

ΤΟ «ΛΟΜΠΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΧΜΗΣ»

YΠΑΡΧOYN KOMMATA
ΠΟY AΠAΡTIZOYN TO
«ΛΟΜΠΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΧΜΗΣ»;

%
33,4

50,4

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 17,6

MAΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 15,8

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 42,9

MAΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ 7,5

ΣΥΡΙΖΑ 49,7

ΚΚΕ 27,5

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,5

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 10,5

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,5

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ
ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

%
44,5

48,7

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 15,9

MAΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 28,6

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 30,3

MAΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ 18,4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

%
26,0

69,5

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΤΙΚΗ 14,9

MAΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΗ 11,1

ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 57,4

MAΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 12,1

%
26,4

61,2

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΤΙΚΗ 7,7

MAΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΗ 18,7

ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 44,1

MAΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 17,1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΣΙΓΟΥΡΑ/ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΙΓΟΥΡΑ/ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ ∆.Ξ./∆.Α.

82,0 12,6 5,4

81,2 14,0 4,8

76,6 18,7 4,7

72,2 15,5 12,3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε πρόσφατες δηλώσεις του, εξέφρασε
την πρόθεσή του να δηµιουργήσει νέο πολιτικό φορέα/κόµµα 
στο άµεσο µέλλον. Εσείς πώς κρίνετε την πρόθεσή του;  

%

13,6

68,1

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΤΙΚΑ 5,6

MAΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΑ 8,0

ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 56,6

MAΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 11,5

∆.Ξ./∆.Α. 18,3

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

%

17,8

76,8

9,2

8,6

66,3

10,5

5,4

Απαντούν όσοι πιστεύουν
ότι υπάρχει «λόµπι της δραχµής»

ANAΛYΣH TOY 59,3%

YΠΑΡΧΕΙ ΤΟ «ΛΟΜΠΙ 
ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ»;

%
32,8

54,8

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 22,2

MAΛΛΟΝ ΝΑΙ 10,6

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 39,6

MAΛΛΟΝ ΟΧΙ 15,2

o Αλ. Τσίπρας, αναφερόµενος 
σε Σαµαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη, κάνει 
λόγο για «λόµπι της χρεωκοπίας».
Kατά πόσο συµφωνείτε;

Ο πρωθυπουργός, σε αρκετές 
δηµόσιες δηλώσεις του, κάνει λόγο 
για το «λόµπι της δραχµής». 
Συµφωνείτε ή διαφωνείτε ότι υπάρχει;
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Αρνητικά κρίνει τις κινήσεις της κυβέρνησης 
το 48,7% των πολιτών, ενώ το 44,5% τις επικροτεί

Διχάζει το 
μεταναστευτικό

 Η δΗμοσκοπΗσΗ της MRB για τη Real 
news διερεύνησε και τη στάση των πολιτών 
απέναντι σε τέσσερα θέματα που απασχολούν 
το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα: το με-
ταναστευτικό, τη σύσταση Εξεταστικών Επιτρο-
πών, τις κινήσεις Λοβέρδου, αλλά και τις εκατέ-
ρωθεν κατηγορίες περί «λόμπι δραχμής και λό-
μπι χρεωκοπίας».

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, οι πολίτες 
εμφανίζονται διχασμένοι από τις έως τώρα κινή-
σεις της κυβέρνησης. Ποσοστό 48,7% των πολι-
τών τοποθετείται αρνητικά, ενώ το 44,5% τις επι-
κροτεί. Από την άλλη, σχεδόν ένας στους τρεις 
πολίτες (26%) αξιολογεί θετικά τις ενέργειες της 
Χρυσής Αυγής απέναντι στους μετανάστες, ενώ 
το 69,5% είναι αντίθετο. 

«Ναι» στις Εξεταστικές
Συντριπτικά είναι τα ποσοστά με τα οποία οι πο-
λίτες λένε «ναι» στη σύσταση Εξεταστικών Επι-
τροπών. Το 82% θέλει Εξεταστική για τη Siemens 
και τον συμβιβασμό που έγινε, το 81,2% για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το 76,6% για την 
είσοδο της χώρας στο μνημόνιο και το 72,2% για 
το κόστος της διοργάνωσης «Θεσσαλονίκη Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»! Ενα άλλο θέ-

μα που προκαλεί εντάσεις ανάμεσα σε κυβέρνη-
ση και αντιπολίτευση είναι ο λεκτικός πόλεμος και 
οι αλληλοκατηγορίες για το ποιος αποτελεί «λό-
μπι της δραχμής και της χρεωκοπίας».

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει 
κάνει λόγο για «λόμπι της δραχμής», άποψη με 
την οποία συμφωνεί το 33,4% και διαφωνεί το 
50,4%. Από εκείνους που θεωρούν ότι υπάρχει 
τέτοιο «λόμπι», το 59,3% θεωρεί ότι σ’ αυτό ανή-
κουν κάποια κόμματα, ενώ το 12,7% απαντά ότι 
δεν ανήκουν. 

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας αντέτεινε ότι 
Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης είναι το «λό-
μπι της χρεωκοπίας». Με την άποψη του προέ-
δρου του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί το 32,8% και δια-
φωνεί το 54,8%.

Κινήσεις Λοβέρδου
Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό των πο-
λιτών που κρίνουν θετικά την πρόθεση που έχει 
αποδοθεί στον Ανδρέα Λοβέρδο για δημιουρ-
γία νέου φορέα. Το 13,6% του συνόλου των πο-
λιτών την αξιολογούν θετικά, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ φθά-
νει το 17,8%.

Η χώρα βρίσκεται στις «συμπληγάδες» 
και η κυβέρνηση συνεργασίας / εθνικής 
σωτηρίας στο κρισιμότερο σημείο της.

Από τη μία, υπάρχει η «δομική» σταθε-
ρότητα που δείχνουν οι πολίτες στο να 
μείνουμε στο ευρώ, αλλά εκτός μνημονί-
ου, γιατί είναι εφικτό (66,7%). Τα ενδεχό-
μενα μέτρα που θα τους επηρεάσουν αρ-
νητικά (87,1%) δεν θα είναι τα τελευταία 
(83,4%), είναι άδικα γιατί, πλήττοντας 
τους ασθενέστερους (90,6%), δεν συμ-
βάλλουν στην επίλυση του δημοσιονομι-
κού προβλήματος (59,7%), ενώ δεν συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη (69%). 

Ολα αυτά έχουν αντίκτυπο στους σκλη-
ρούς δείκτες αξιολόγησης των κομμά-
των της κυβέρνησης, φέρνοντας βέβαια 
μπροστά τη Ν.Δ. σε σχέση με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά με 0,5% (1% στην εκτίμηση ψή-
φου) και πτώσεις στο ΠΑΣΟΚ (από 10,1% 
σε 7,9%) και στη ΔΗΜΑΡ (από 5,1% σε 
4,2%) σε σχέση με τον Ιούλιο. Εντυπωσια-
κή είναι πλέον σήμερα και η ανταγωνιστι-
κότητα της Ν.Δ. (35,2%) και του ΣΥΡΙΖΑ 
(31,8%) στην παράσταση νίκης.

Από την άλλη, ο Αντ. Σαμαράς εξακο-
λουθεί να θεωρείται ο καταλληλότερος 
πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά από 
τον Αλ. Τσίπρα (+10,9%), ενώ η ικανότη-
τα διακυβέρνησης της Ν.Δ. (26,2%) πα-
ραμένει μεγαλύτερη (+1,8%) του ΣΥΡΙΖΑ 
(24,4%), με το «κανένα κόμμα» όμως να 
υπερισχύει (42,2%). 

Την ίδια στιγμή βελτιώνονται οι δείκτες 
αισιοδοξίας παραμονής της χώρας στο 
ευρώ (65,2%, +6%) και της μη πιθανότη-
τας χρεωκοπίας (45,7%, +6%). Επίσης, οι 
πολίτες πιστεύουν -έστω και οριακά πλει-
οψηφικά (50,4% έναντι 41,7%)- ότι τα εν-
δεχόμενα μέτρα θα συμβάλουν στην αξι-
οπιστία της χώρας στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η κυβέρνηση φαίνεται να 
«παλεύει» ανταγωνιστικά (σε σχέση με 
την αξιολόγησή της σε άλλους τομείς) 
την υπόθεση των μεταναστών (45% θετι-
κά - 49% αρνητικά σχόλια).

Τέλος, η αποτελεσματικότητα της κυ-
βέρνησης (29,6%) και η ρεαλιστικότητα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης (26,6%) 
θυμίζουν έντονα τα ποσοστά των δύο 
κομμάτων στις πρόσφατες εκλογές.

Ο πολιτικός χρόνος είναι εξαιρετι-
κά πυκνός, με τα απρόβλεπτα, τις σχέ-
σεις αρχηγών, τη στάση Ε.Ε. και αντιπο-
λίτευσης και τα πραγματικά προβλήμα-
τα των πολιτών να δημιουργούν τρομα-
κτικές συμφύσεις και ελάχιστη προβλε-
ψιμότητα. 

*Διευθύνων σύμβουλος της MRB Hellas

Οι «συμπληγάδες» 
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Τα νέα μέτρα δεν 
θα μας σώσουν
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