Γεκοζθόπεζε ηες Kάπα Research γηα «Σο Βήµα ηες Κσρηαθής»

Η αλαζθάιεηα, ε αβεβαηόηεηα, ο θόβος αιιά θαη ε οργή ποσ έθεραλ ε οηθολοµηθή
θρίζε θαη οη τεηρηζµοί γηα ηελ αληηµεηώπηζή ηες επηδρούλ θαζορηζηηθά ζηελ ειιεληθή
θοηλφλία, µεηαβάιιοσλ ηδέες θαη ζσµπερηθορές θαη θσρίφς προθαιούλ αποζηροθή
ηφλ ποιηηώλ προς ηο σπάρτολ ποιηηηθό ζύζηεµα θαη ηα ποιηηηθά θόµµαηα.
Οπσο πξνθύπηεη από ηε µεγάιε πξσηνρξνληάηηθε
έξεπλα ηες Kάπα Research γηα «Σο Βήµα ηες
Κσρηαθής», ζην θιείζηµν ηνπ 2011 θαη ζηελ απγή
ηνπ 2012 απηό πνπ θπξίσο επηδεηνύλ νη έιιελεο
πνιίηεο είλαη ε πνιηηηθή εγεζία λα θάλεη ό,ηη είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ παξαµνλή ηεο ρώξαο ζην επξώ
αδηαθνξώληαο γηα ηηο εζσθνµµαηηθέο εμειίμεηο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν πξσζππνπξγόο θ. Ι.
Παπαδήµνο ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο
γλώµεο από όινπο ηνπο πνιηηηθνύο αξρεγνύο, ελώ ζε
πεξίπησζε µε απηνδπλαµίαο ε πιεηνςεθία ησλ
πνιηηώλ ζα ήζειε απηόλ σο πξσζππνπξγό.
Υαξαθηεξηζηηθό ηεο αποζηροθής ηφλ ποιηηώλ προς ηα ποιηηηθά θόµµαηα θαη ηεο θόπσζεο πνπ
ππάξρεη από ηελ σο ηώξα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θαη ην γεγνλόο όηη, ελώ βξηζθόµαζηε ιίγνπο µόλν
µήλεο πξηλ από ηηο εθινγέο, ζρεδόλ έλαο ζηνπο δύν δελ έρεη απνθαζίζεη αθόµε πνην θόµµα ζα
ςεθίζεη. Σν 50,1% δειώλεη όηη έρεη απνθαζίζεη ηη ζα ςεθίζεη θαη ην 47,9% δειώλεη πσο δελ έρεη
απνθαζίζεη.

Απηό πνπ θαίλεηαη όηη απαζρνιεί πεξηζζόηεξν αθόµε θαη από ηηο εθινγέο ηνπο πνιίηεο, ζε πνζνζηό
77,2%, είλαη λα ζσζεί ε ρώξα θαη λα νινθιεξσζνύλ νη δηαπξαγµαηεύζεηο γηα ηε λέα δαλεηαθή
ζύµβαζε, λα θάλεη δειαδή ε θπβέξλεζε ό,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαµνλή ηεο ρώξαο µαο ζην
επξώ. Μόιης έλα ποζοζηό 16% επηζσµεί ηελ επηζηροθή ζηε δρατµή.
ηελ εξώηεζε αλ πξέπεη λα δηεμαρζνύλ νη εθινγέο ηνλ Απξίιην, νπόηε εθηηµάηαη όηη ζα έρνπλ
νινθιεξσζεί νη δηαπξαγµαηεύζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο (PSI), ην 56% ησλ πνιηηώλ
απαληά «λαη», ελώ µόιηο ην 37,7% ζέιεη εθινγέο ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο αιιά ηα θόµµαηα λα
ζηεξίμνπλ ηελ θπβέξλεζε ηνπ θ. Λ. Παπαδήµοσ.
Ορη µόλν λα ηε ζηεξίμνπλ αιιά θαη λα ζπληνληζηνύλ θαη λα γίλεη ε πην ζθιεξή δηαπξαγµάηεπζε µε ηελ
ηξόηθα, όπσο επηζπµεί ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ (56,9%). Αληηζέησο, ην 34,4% επηζπµεί ε
δηαπραγµάηεσζε µε ηελ ηρόηθα λα γίλεη από ηελ επόµελε θσβέρλεζε πνπ ζα έρεη θαη λσπή
εληνιή.

ε πεξίπησζε όµσο πνπ από ην απνηέιεζµα ησλ εθινγώλ δελ πξνθύςεη απηνδύλαµε θπβέξλεζε αιιά
θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο, ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ ζε πνζνζηό 40,1% επηζπµεί γηα πξσζππνπξγό
ηνλ θ. Ινπθά Παπαδήµν, ην 35,4% ηνλ αξρεγό ηνπ πξώηνπ θόµµαηνο θαη ην 24,5% δελ απάληεζε ή
δελ γλσξίδεη αθόµε.
ηελ πξόζεζε ςήθνπ ε Λ∆ απμάλεη ηε δηαθνξά ηεο έλαληη ηνπ ΠΑΟΘ θαη πξνεγείηαη µε 10,8%,
ρσξίο όµσο λα εμαζθαιίδεη ηελ απηνδπλαµία.
πγθεθξηµέλα από όζνπο έρνπλ απνθαζίζεη όηη ζα ςεθίζνπλ ζηηο επεξρόµελεο εθινγέο (δειαδή, ην
50,1% ηνπ δείγµαηνο) ην 25,7% δειώλεη όηη ζα ςεθίζεη Λ∆, ην 14,9% ΠΑΟΘ, ην 10,5% ΘΘΔ, ην
6,7% ΤΡΗΕΑ, ην 5,6% ΙΑΟ, ην 5,2% Γεµνθξαηηθή Αξηζηεξά, ην 3,1% Οηθνιόγνπο Πξάζηλνπο, ην
2,8% Γεµνθξαηηθή πµµαρία, ην 1,3% Αξµα Πνιηηώλ, ην 5,5% άιιν θόµµα, ην ιεπθό θαη ην άθπξν

θπµαίλεηαη ζην 8,3%, ελώ ην 10,4% δελ απάληεζε. Από ηελ πξόζεζε ςήθνπ πξνθύπηεη όηη ηα
θόµµαηα ηεο Αξηζηεξάο (πεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ Οηθνιόγσλ Πξαζίλσλ) ζπγθεληξώλνπλ όια µαδί
πνζνζηό 25,5%.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλαπνθάζηζησλ είρε ςεθίζεη ΠαΟΘ ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ
2009. πγθεθξηµέλα ην 51,8% ςήθηζε ΠΑΟΘ, ην 30,3% ςήθηζε ΛΓ, ην 5,7% ΘΘΔ, ην 6,1% ΙΑΟ,
ην 4,2% ΤΡΗΕΑ θαη ην 1,9% άιιν θόµµα. ηελ παξάζηαζε λίθεο πξνεγείηαη ζπληξηπηηθά ε ΛΓ µε
66,7% έλαληη 9,6% ηνπ ΠΑΟΘ θαη 23,7% πνπ δελ απάληεζε.

Κέζα ζε απηό ην θιίµα ηεο πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο, µε ηα ραµειά πνζνζηά πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα
πνιηηηθά θόµµαηα, µε ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπµπεξηθνξέο λα µεηαβάιινληαη, µε ηε λέα δαλεηαθή ζύµβαζε
λα βξίζθεηαη ππό δηαπξαγµάηεπζε από όια ηα πξόζσπα ηεο δεµόζηαο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο ρώξαο,
έλαο µε πνιηηηθόο, ν πξσζππνπξγόο θ. Παπαδήµνο, ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο ςήθνπο
θαη αθνινπζνύλ νη θθ. Φ. Κοσβέιες, Αλη. αµαράς, Αι. Σζίπρας, ε θπξία Αιέθα Παπαρήγα, ν θ.
Γ. Καραηδαθέρες, ε θπξία Νηόρα Μπαθογηάλλε θαη, ηέινο, ν θ. Γ. Παπαλδρέοσ, ν νπνίνο
ζπγθεληξώλεη µόιηο ην 18,8% ησλ ζεηηθώλ ή µάιινλ ζεηηθώλ ςήθσλ θαη ην 80,9% ησλ αξλεηηθώλ ή
µάιινλ αξλεηηθώλ.
ην ζέµα ηεο αιιαγήο εγεζίαο ζην ΠΑΟΘ από ηε βάζε ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ παξαµέλεη
αδηάθνξε, αθνύ έλα µεγάιν πνζνζηό 77,1% δειώλεη όηη µάιινλ θαη ζίγνπξα δελ ζα πάεη λα ςεθίζεη
θαη µόιηο ην 20% ζα ςεθίζεη. ηελ πξόζεζε ςήθνπ γηα όζνπο δειώλνπλ όηη ζα ςεθίζνπλ ζηηο
εζσθνµµαηηθέο εθινγέο πξνεγείηαη ν θ. Δσ. Βεληδέιος µε 29,8% έλαληη ηνπ θ. Α. Λοβέρδοσ µε
27,4% θαη αθνινπζεί ν θ. Μητ. Υρσζοτοΐδες µε 9,5%. ηνπο ςεθνθόξνπο ηνπ ΠαΟΘ ε εηθόλα
αληηζηξέθεηαη, µε ηνλ θ. Ινβέξδν λα πξνεγείηαη µε 21,3% έλαληη ηνπ θ. Βεληδέινπ µε 20,6% θαη
αθνινπζεί ν θ. Υξπζνρνΐδεο µε 10,3%.
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ηνπ 2009
Μέζοδος ζσιιογής ζηοητείφλ: Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ηειεθσληθώλ ζπ
λεληεύμεσλ θαη βάζεη ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ
Σσπηθό ζηαηηζηηθό ζθάικα: Κέγηζην ζθάικα 3,09% κε δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 95%
Η Κάπα Research: Δίλαη κέινο ηεο ESOMAR θαη ηνπ ΔΓΔΑ θαη ηεξεί ηνπο θώδηθεο δενληνινγίαο γηα
ηε δηεμαγσγή θαη δεκνζηνπνίεζε εξεπλώλ θνηλήο γλώκεο

