GPO: Προβάδισμα 11μονάδων για το ΠΑΣΟΚ
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Κατά 11% προηγείται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα έναντι της Νέας
Δημοκρατίας, με τα στοιχεία της νεότερης δημοσκόπησης της GPO για το Mega,
η οποία προβλήθηκε την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Ανατροπή».

Στην πρόθεση ψήφου, το ΠαΣοΚ έρχεται πρώτο με 40.3%, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί με
29.3% ενώ το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι τρίτο με 7%. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
λαμβάνει 5.5%, ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 4.2% και το κόμμα των Οικολόγων
Πράσινων 3%.
Το 53,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά το έργο της κυβέρνησης στις πρώτες εκατό ημέρες.
Από την άλλη, αρνητικά κρίνει το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα ποσοστό 56,7%.
Όσο για τους αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, θετικά κρίνει το 62,8% τον πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου και θετικά τον Αντώνη Σαμαρά ως αρχηγό της Ν.Δ. το 50,6%. Ο κ.
Παπανδρέου σημειώνει μεγάλη διαφορά σε όλους τους επιμέρους ποιοτικούς δείκτες (πιο
αποτελεσματικός, πιο ικανός, πιο αξιόπιστος κλπ) απέναντι στον κ. Σαμαρά.
Το 33,5% θεωρεί υπεύθυνη για την σημερινή κατάσταση στην οικονομία την κυβέρνηση
Καραμανλή, το 15,6% θεωρεί ότι την ευθύνη έχουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, ένα 11,2% θεωρεί πως φταίει η οικονομική κρίση και το 37,2% κρίνει ότι ευθύνονται
όλα αυτά μαζί.
Σχετικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα προβλήματα της οικονομίας, το 58,6%
τον κρίνει θετικά και το 55,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο. Το 61,9% των ερωτηθέντων
δεν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας αλλά ένα 68,7% πιστεύει ότι η
κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διχασμένοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες σχετικά με το για τη χορήγηση ιθαγένειας στους
μετανάστες ύστερα από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής. Το 49,6% λέει «όχι» και το 44,6%
«ναι». Σχετικά με τα παιδιά των μεταναστών όμως, η μεγάλη πλειοψηφία (64,9% ) θεωρεί ότι
θεωρεί ότι πρέπει να τους δοθεί η ιθαγένεια. Το 59,8% θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα
για το ζήτημα. Σχετικά με το πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, το 60% των ερωτηθέντων
κρίνει θετικά τον «Καλλικράτης».

