Γημοζκόπηζη - ζοκ ηηρ ΚΑΠΑ RESEARCH για ηο «Βήμα ηηρ Κςπιακήρ»
Ιέλε «όρη» ζην «θνύξεκα» θαη ζηνπο πνιηηηθνύο εγέηεο
Με δςζπιζηία και απνηηική διάθεζη ςποδέσθηκε η κοινή γνώμη ηιρ αποθάζειρ ηυν
εςπυπαίυν ηγεηών για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κπίζηρ ζηην Δλλάδα, όπυρ πποκύπηει από
δημοζκόπηζη ηηρ Κάπα Research πος ππαγμαηοποιήθηκε για λογαπιαζμό ηος «Βήμαηορ ηηρ
Κςπιακήρ» ηην επομένη ηυν ζσεηικών ανακοινώζευν.
Παξά ηελ πξνζήισζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Δπξώπε θαη ηελ αληίζεζή ηνπο ζηα ζελάξηα επηζηξνθήο ζηε
δξαρκή, ε πιεηνςεθία όζσλ ζπκκεηείραλ ζηελ παλειιαδηθή έξεπλα αμηνινγεί αξλεηηθά ηηο απνθάζεηο γηα
ην «θνύξεκα» ηνπ ρξένπο ηεο ρώξαο καο θαη ηελ πξόζζεηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ εγθξίζεθε,
εθηηκώληαο όηη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζα απαηηεζνύλ θη άιιεο ζπζίεο από ηνπο Διιελεο ρσξίο εγγπεκέλα
απνηειέζκαηα.
Ζ αληίθαζε «όρη ζηε ζπκθσλία, λαη ζην επξώ», αιιά θαη νη πξνηηκήζεηο ηεο θνηλήο γλώκεο γηα πνιηηηθά
θόκκαηα θαη πξόζσπα αλαδεηθλύνπλ ηε ζύγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο έιιελεο πνιίηεο, όπσο θαη ην
αδηέμνδν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πνιηηηθό ζθεληθό ηεο ρώξαο, απνηέιεζκα ηεο απνγνήηεπζεο πνπ
θπξηαξρεί γηα ην πνιηηηθό δπλακηθό ηεο ρώξαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
ηεο Θάπα Research ηάζζνληαη κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππέξ ηνπ ζρεκαηηζκνύ κηαο θπβέξλεζεο
εζληθήο ζσηεξίαο, πξνηείλνληαο όκσο γηα ηε ζύλζεζή ηεο πνιηηηθά πξόζσπα, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα
ζεσξνύληαη ζε άιιν εξώηεκα αθαηάιιεια λα θπβεξλήζνπλ! Σαπηόρξνλα ζηελ πξόζεζε ςήθνπ ΠανΘ
θαη ΛΓ παξακέλνπλ ζε ρακειά πνζνζηά, κε ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε λα πξνεγείηαη πιένλ θαζαξά,
θαη κε νθηώ θόκκαηα λα δηεθδηθνύλ ηελ είζνδό ηνπο ζηε Βνπιή!

Απνηηική αξιολόγηζη
Ζ δεκνζθόπεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 27 Οθησβξίνπ ζε όιε ηε ρώξα, ηελ εκέξα δειαδή πνπ
νη Eιιελεο πιεξνθνξήζεθαλ ηηο απνθάζεηο ηεο πλόδνπ Θνξπθήο ηεο ΔΔ. Παξά ηηο δειώζεηο ηνπ
Πξσζππνπξγνύ θαη ησλ θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, από
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 58,9% αμηνιόγεζε αξλεηηθά θαη κάιινλ αξλεηηθά ηηο αλαθνηλώζεηο
ησλ επξσπαίσλ εγεηώλ θαη ην 35,7% ζεηηθά θαη κάιινλ ζεηηθά. Πεξηγξάθνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο,
ην 21% δήισζε όηη έλησζε απαηζηνδνμία θαη θόβν, ην 20,8% αλεζπρία, ην 19,7% νξγή θαη κόιηο ην
16,9% ειπίδα. Παξάιιεια ην 48,8% πηζηεύεη όηη νη απνθάζεηο ηεο ΔΔ είλαη αξλεηηθέο επεηδή πεξηνξίδνπλ
ηελ εζληθή θπξηαξρία ηεο ρώξαο θαη έλα πνζνζηό 29,8% ηηο ζεσξεί δπζάξεζηεο αιιά αλαγθαίεο γηα λα
μαλαγίλεη αληαγσληζηηθή ε Διιάδα.
Παξά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα όκσο, ην 72,5% όζσλ κεηείραλ ζηε δεκνζθόπεζε δήισζε ηαπηόρξνλα
όηη επηζπκεί λα παξακείλεη ε ρώξα ζην επξώ θαη κόιηο ην 19,5% δήισζε όηη επηζπκεί λα επηζηξέςνπκε
ζηε δξαρκή.
ε ό,ηη αθνξά ηώξα ηνλ ηξόπν επηθύξσζεο ηεο λέαο δαλεηαθήο ζύκβαζεο, ην 75,6% ηάζζεηαη ππέξ ηεο
ςήθηζήο ηεο από ηε Βνπιή κε απμεκέλε πιεηνςεθία 180 βνπιεπηώλ, εθόζνλ ςεθηζηεί από ην
θνηλνβνύιην. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ όκσο (54,2%) πξνηηκά λα εγθξηζεί από δεκνςήθηζκα,
παξά από ηε Βνπιή (40%). Δθόζνλ πξαγκαηνπνηεζεί δεκνςήθηζκα γηα ηε λέα δαλεηαθή ζύκβαζε, ην
45,5% δειώλεη όηη ζα ηελ θαηαςεθίζεη θαη ην 35,2% όηη ζα ηελ ππεξςεθίζεη.

Απόλςηη ζύγσςζη
Παξά ηε δηάρπηε απαηζηνδνμία ησλ Διιήλσλ, νη απνθάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ Διιάδα θαίλεηαη όηη
απνηεινύλ κηα έλεζε ηόλσζεο ηνπ εζηθνύ ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ ΠανΘ, θαζώο ζηε δεκνζθόπεζε ηεο
Θάπα Research θαηαγξάθεηαη έλα πνζνζηό 36% πνπ δειώλεη όηη πξνηηκά λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία ην
θπβεξλώλ θόκκα.
Οηαλ πάλησο εξσηώληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλ επηζπκνύλ εθινγέο ή κηα πνιπθνκκαηηθή
θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζσηεξία ηεο ρώξαο, ην 55,2% ηάζζεηαη ππέξ ηεο θπβεξλεηηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ην 37,3% ππέξ ηεο δηεμαγσγήο εθινγώλ.

Οι δημοηικόηηηερ
Ζ ζύγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηελ θνηλή γλώκε γηα ηελ εηθόλα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απηή ε θπβέξλεζε
εζληθήο ζσηεξίαο απνθαιύπηεηαη όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαινύληαη λα εθθξάζνπλ ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο ζηα πνιηηηθά πξόζσπα. Ωο πξσζππνπξγό ηεο θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ε πιεηνςεθία
πξνηηκά ηνλ θ. Ι. Παπαδήκν κε δεύηεξν ηνλ θ. Αλη. ακαξά θαη αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο νη
θθ. Γ. Παπαλδξένπ, Φ. Θνπβέιεο, Αι. Παπαδόπνπινο, Θ. εκίηεο, Θ. Θαξακαλιήο, Δπ. Βεληδέινο, Α.
Ινβέξδνο θαη Γ. Θαξαηδαθέξεο.
Οηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαινύληαη λα θαηνλνκάζνπλ ηα δέθα πην αθαηάιιεια πξόζσπα γηα
λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πηζαλό θπβεξλεηηθό ζρήκα εζληθήο ζσηεξίαο, θαηνλνκάδνπλ θαηά ζεηξά, ηνπο
θθ. Γ. Παπαλδξένπ, Θ. Πάγθαιν, Αλη. ακαξά, Αι. Παπαξήγα, Αι. Σζίπξα, Δπ. Βεληδέιν, Θ. Θαξακαλιή,
Θ. εκίηε, Γ. Θαξαηδαθέξε θαη Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ.
Αλαθαηαηάμεηο εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα δεκνηηθόηεηαο ησλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ, όπνπ ν Πξόεδξνο
ηεο Γεκνθξαηίαο ππνρσξεί γηα πξώηε θνξά ζηελ έθηε ζέζε. ηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα ζθαξθαιώλεη ν θ.
Φ. Θνπβέιεο θαη αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο, ν Αξρηεπίζθνπνο
Ηεξώλπκνο, ε θπξία Ιηάλα Θαλέιιε θαη ν θ. Αι. Παπαδόπνπινο.
ηελ πξόζεζε ςήθνπ ε ΛΓ πξνεγείηαη κε 22,2%, κε ην ΠανΘ λα αθνινπζεί κε 14,7%, ην ΘΘΔ κε
9,1%, ν ΙΑΟ κε 6,3% θαη ν ΤΡΗΕΑ κε 5,1%. Σελ είζνδό ηνπο ζηε Βνπιή δηεθδηθνύλ κε αμηώζεηο ε
Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά (4,2%), νη Οηθνιόγνη Πξάζηλνη (3,4%) θαη ε Γεκνθξαηηθή πκκαρία (2,6%).

Αλ ηελ επόκελε Θπξηαθή είρακε βνπιεπηηθέο εθινγέο, πνην θόκκα ζα ςεθίδαηε;

Πσο αμηνινγείηε ηελ απόθαζε ηεο πλόδνπ Θνξπθήο σο πξνο ηελ ειιεληθή θξίζε;

Θέιεηε λα γίλνπλ εθινγέο ηώξα ή λα ζπλεξγαζηνύλ ηα πνιηηηθά θόκκαηα;

Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνύξγεζε ε απόθαζε ησλ εγεηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο θαη γεληθόηεξα ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ επξσδώλε;

Ζ επνπηεία από ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο καο:

Αλ ε δαλεηαθή ζύκβαζε πάεη πξνο επηθύξσζε ζηε Βνπιή, ζα ζέιαηε λα ςεθηζηεί:

Δζείο πξνζσπηθά ζα ζέιαηε:

Ζ λέα δαλεηαθή ζύκβαζε ζα πξέπεη λα επηθπξσζεί από ηε Βνπιή ή λα γίλεη δεκνςήθηζκα;

Αλ γίλεη δεκνςήθηζκα γηα ηελ λέα δαλεηαθή ζύκβαζε ηη ζα ςεθίζεηε;

Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ πξόζσπα ηεο δεκόζηαο, πνιηηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρώξαο;

Πνηνλ ζεσξείηε θαηαιιειόηεξν λα εγεζεί ζε κηα πηζαλή θπβέξλεζε ’’εζληθήο ζσηεξίαο’’;

Δπηιέμηε 10 νλόκαηα πνπ ζεσξείηε αθαηάιιεια γηα θπβέξλεζε ’’εζληθήο ζσηεξίαο’’

Ταςηόηηηα έπεςναρ

Δπυνςμία εηαιπείαρ: ΘΑΠΑ RESEARCH AE.
Δπυνςμία / Ονομα ενηολέα: Σν Βήκα ηεο Θπξηαθήο.
Σκοπόρ δημοζκόπηζηρ: Δξεπλα θνηλήο γλώκεο γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο.
Ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά δείγμαηορ: Αληηπξνζσπεπηηθό, άλδξεο θαη γπλαίθεο, 18 εηώλ θαη άλσ,
βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ηεο ΔΤΔ.
Μέγεθορ δείγμαηορ / Γευγπαθική κάλςτη: 1.009 άηνκα, παλειιαδηθά, κε αλαινγηθή θαηαλνκή ζηηο
13 πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο.
Χπονικό διάζηημα ζςλλογήρ ζηοισείυν: 27 Οθησβξίνπ 2011.
Μέθοδορ δειγμαηολητίαρ: Πνιπζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία κε ρξήζε quota σο πξνο ηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ, ην θύιν θαη ηελ ειηθία. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζηαζκηζκέλα κε ηελ ςήθν
ηνπ 2009.
Μέθοδορ ζςλλογήρ ζηοισείυν: Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ηειεθσληθώλ
ζπλεληεύμεσλ θαη βάζεη ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ.
Τςπικό ζηαηιζηικό ζθάλμα: Κέγηζην ζθάικα 3,09% κε δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 95%.

Η Κάπα Research είναι μέλορ ηηρ ESOMAR και ηος ΣΔΓΔΑ και ηηπεί ηοςρ κώδικερ
δεονηολογίαρ για ηη διεξαγυγή και δημοζιοποίηζη επεςνών κοινήρ γνώμηρ

