Γκάλοπ - μήνσμα για ηις μεηαρρσθμίζεις

Υποτώρηζη ηης ανεκηικόηηηας ηων πολιηών σπό ηο βάρος ηων εκρηκηικών
διαζηάζεων ηης λαθρομεηανάζηεσζης καηαγράθει γκάλοπ ηης Marc για ηο Εθνος ηης
Κσριακής. «Αναγκαίο κακό» ηα μέηρα ζε ΔΕΚΟ, Δημόζιο και εργαζιακά.
Πνιπζήκαληα κελύκαηα πξνο πάζα θαηεύζπλζε ζηέιλνπλ νη πνιίηεο ζε ό,ηη αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ
νηθνλνκία, αιιά θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε, ηνλ Γηώξγν Παπαλδξένπ θαη ην...
κλεκόλην.
Η απνγνήηεπζε θαη ν θόβνο γηα κηα πνιύ δύζθνιε ρξνληά απνηππώλνληαη ζηα επξήκαηα ηεο
δεκνζθόπεζεο, θαζώο επηά ζηνπο δέθα πνιίηεο (71,3%) ζεσξνύλ όηη ην 2011 ηα πξάγκαηα ζα πάλε
πξνο ην ρεηξόηεξν. Σεκεηώλεηαη όηη πέξπζη, όηαλ ζπκπιεξώζεθαλ νη εθαηό κέξεο από ηε λίθε ηνπ
ΠΑΣΟΚ ζηηο εθινγέο, ην πνζνζηό απηό ήηαλ ζην 38,7%.
Οη αιιαγέο. Τελ ίδηα ώξα ζηα επξήκαηα ηεο δεκνζθόπεζεο θαηαγξάθεηαη απνδνρή ηεο θπβεξλεηηθήο
ξεηνξηθήο όηη είλαη επηβεβιεκέλεο νη κεηαξξπζκίζεηο, θαζώο ε πιεηνλόηεηα ησλ πνιηηώλ -κε πνζνζηό
65%- ζεσξεί σο ηέηνηεο ηηο αιιαγέο ζην δεκόζην, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηα θιεηζηά
επαγγέικαηα, ελώ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί όηη ηξεηο ζηνπο δέθα πνιίηεο ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα
εκπνδηζηνύλ κε απεξγίεο θαη καδηθέο δηαδειώζεηο. Τν ζθεληθό, όπσο θαηαγξάθεηαη κε ηηο αιιαγέο θαη
ηα ζθιεξά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο -αιιαγέο ζην δεκόζην, κεηαηάμεηο ππαιιήισλ ζηηο ΔΕΚΟ, αιιαγέο
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη άλνηγκα ησλ θιεηζηώλ επαγγεικάησλ-, θαηαδεηθλύεη όηη ε θνηλή γλώκε
δείρλεη λα πηζηεύεη όηη είλαη «αλαγθαίν θαθό».

Ιζρπξό ραξηί γηα ην ΠΑΣΟΚ είλαη ν πξσζππνπξγόο Γηώξγνο Παπαλδξένπ θαη απηό απνηππώλεηαη ηόζν
ζηε δεκνηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ όζν θαη ζην εξώηεκα πνηνο αξρεγόο θόκκαηνο είλαη πην
θαηάιιεινο ζηηο απόςεηο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Πάλησο, ε εκπηζηνζύλε ησλ ςεθνθόξσλ ζην πξόζσπν ηνπ πξσζππνπξγνύ δείρλεη λα εκθαλίδεη
ξσγκέο αλ θαη παξακέλεη θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνύ. Εηζη,ην 21,5% πηζηεύεη όηη ε ιέμε «ππνζηήξημε»
ηνπο εθθξάδεη γηα ηνλ Γηώξγν Παπαλδξένπ. «Αλνρή» ιέεη ην 26,2%, «απνγνήηεπζε» ην 29,7% θαη
«νξγή» ην 21%. Σηνπο ςεθνθόξνπο ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο ην πνζνζηό όζσλ δειώλνπλ
«ππνζηήξημε» θηάλεη θνληά ζην 38%, ελώ ην 20,9% δειώλεη «απνγνήηεπζε» θαη ην 10,3% «νξγή».

Το μνημόνιο και η ανοτή
"Αλαγθαίν θαθό" ζεσξνύλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε ζε ΔΕΚΟ, Δεκόζην, εξγαζηαθέο
ζρέζεηο θ.ά. "Δπζηπρώο είλαη επηβεβιεκέλεο θαη πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ", απαληά ην 65% ησλ πνιηηώλ
πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Αηζηόδνμνη γηα ηνπο... ηίηινπο ηέινπο εκθαλίδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ
πνιηηώλ. Τν 55,6% ειπίδεη πσο ζα απνθύγνπκε ηε ρξενθνπία, αλ θαη έλα ηδηαίηεξν πνζνζηό, πνπ
θηάλεη ζην 40%, δειώλεη απαηζηόδνμν ιέγνληαο όηη είλαη αδύλαην λα απνθύγνπκε ην? κνηξαίν.
Οπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο Marc, νη πνιίηεο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ πεηζζεί από ηε ζέζε ηεο
θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΣΟΚ όηη δελ ππήξραλ πεξηζώξηα άιιεο πνιηηηθήο πέξαλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
κλεκνλίνπ. Μόλν ην 30,3% πηζηεύεη όηη ε ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ
αλαγθαίν θαθό.
Τνπλαληίνλ, ε
πιεηνλόηεηα ζεσξεί
όηη ε θπβέξλεζε δελ
δηαπξαγκαηεύηεθε
ζσζηά -ππήξραλ
πεξηζώξηα γηα
ιηγόηεξν ζθιεξά
κέηξα, ην πνζνζηό
είλαη ζην 33,5%,
ελώ ην 34% εθηηκά
όηη ε ππνγξαθή ηνπ

κλεκνλίνπ ήηαλ ιάζνο επηινγή θαη όηη ππήξραλ πεξηζώξηα λα κελ κπνύκε ζηελ επηηήξεζε.
Σε ό,ηη αθνξά ηε ζπλνρή ησλ θνκκάησλ ε θνκκαηηθή ζπζπείξσζε ηνπ ΠΑΣΟΚ είλαη ζην 56,8% θαη ηεο
Νέαο Δεκνθξαηίαο ζην 54,2%. Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ην 18% ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ θπβεξλώληνο
θόκκαηνο δειώλνπλ αλαπνθάζηζηνη, ελώ ην πνζνζηό ζηνπο ςεθνθόξνπο ηεο ΝΔ θηάλεη θνληά ζην
26%. Τηο κεγαιύηεξεο δηαξξνέο έρεη ην ΠΑΣΟΚ πξνο ηε ΝΔ θαη ην ΚΚΕ, ελώ ε Νέα Δεκνθξαηία πξνο ηε
Δεκνθξαηηθή Σπκκαρία ηεο Νηόξαο Μπαθνγηάλλε, ην ΚΚΕ θαη ην ΛΑΟΣ.

Ανεηο προβάδιζμα για ηο ΠΑΣΟΚ
Τν ζαθέο πξνβάδηζκα ηνπ
ΠΑΣΟΚ ζηελ πξόζεζε
ςήθνπ δηαπηζηώλεηαη από ηα
επξήκαηα ηνπ γθάινπ ηεο
Marc, θαζώο έρεη δηαθνξά
6,8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ
από ηε Νέα Δεκνθξαηία.
Μεζνύζεο ηεο πην βαζηάο
θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρώξα
θαη κε ην ΠΑΣΟΚ λα
βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία
εθαξκόδνληαο ην κλεκόλην,
θαίλεηαη πσο αθόκε έρεη
ηζρπξέο αληνρέο
ζπγθεληξώλνληαο πνζνζηό
27,7% αλ θαη ν
δηθνκκαηηζκόο παξακέλεη
θάησ από ην 50%. Τν θόκκα
ηεο αμησκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο, κέρξη
ζηηγκήο, δελ δείρλεη λα
αλαθάκπηεη, παξακέλνληαο
ζε ρακειά εθινγηθά
πνζνζηά.
Σηελ πξόζεζε ςήθνπ θαη ρσξίο ηνπο αλαπνθάζηζηνπο -αλαγσγή- ην θπβεξλώλ θόκκα δηεπξύλεη αθόκε
πεξηζζόηεξν ηελ ςαιίδα θηάλνληαο ζην 36,8% θαη ην θόκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζην
27,8%. Δηςήθην πνζνζηό ζπγθεληξώλεη ην ΚΚΕ θαη αθνινπζεί ν ΛΑΟΣ, ν ΣΥΝ, ελώ ην θόκκα ηεο θ.
Μπαθνγηάλλε (Δεκνθξαηηθή Σπκκαρία) θαίλεηαη όηη ππεξβαίλεη ην θξάγκα ηνπ 3% θηάλνληαο ζην
3,7%. Σην θαηώθιη εηζόδνπ είλαη ε Δεκνθξαηηθή Αξηζηεξά (2,9%), ελώ ρακειά θαηαγξάθνληαη νη
Οηθνιόγνη Πξάζηλνη (κόιηο ζην 2,5%).

Ψήθο εμπιζηοζύνης ζηα Ελληνοηοσρκικά
Τν πξόζθαην ηαμίδη ηνπ πξσζππνπξγνύ ζην Εξδεξνύκ κε αθνξκή ηελ 3ε ζύλνδν ησλ Τνύξθσλ
δηπισκαηώλ θαη νη αηρκέο πνπ άθεζε ν θ. Παπαλδξένπ γηα ηελ θαηνρή ζηελ Κύπξν θαη ηηο παξαβηάζεηο
ηνπ ελαέξηνπ ρώξνπ ζεσξήζεθαλ από ηελ θνηλή γλώκε σο ηδηαίηεξα εύζηνρεο. Πάλησο, όπσο
θαηαδεηθλύνπλ ηα επξήκαηα, θαίλεηαη όηη ε θνηλή γλώκε είλαη ζρεδόλ κνηξαζκέλε ζε ζρέζε κε ηελ
πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ρώξα καο.
* Τν 49,6% ιέεη λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα πνιηηηθή θαη ην 44,7% όηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη πην
ζθιεξή ζηάζε.
* Πνηα από ηηο ηξεηο θξάζεηο, πνπ ζα ζαο αλαθέξσ ζρεηηθά κε ην κλεκόλην, ζεσξείηε όηη
αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα;
* 30,3% Η ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηα κέηξα πνπ αλαγθάζηεθε λα ιάβεη ε θπβέξλεζε ήηαλ
αλαγθαίν θαθό. Δελ ππήξραλ ηα πεξηζώξηα λα δηαπξαγκαηεπζνύκε θάηη θαιύηεξν
* 33,5% Η θπβέξλεζε δελ δηαπξαγκαηεύηεθε ζσζηά. Υπήξραλ πεξηζώξηα γηα έλα κλεκόλην κε
ιηγόηεξν ζθιεξά κέηξα ζε αλαπηπμηαθή θαηεύζπλζε
* 34,0% Η ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ήηαλ ιάζνο επηινγή. Είρακε ηε δπλαηόηεηα λα κελ κπνύκε ζε
επηηήξεζε
* 2,2% Δελ απαληώ

