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AΠΟ∆ΟΣΗ

%

27,4

67,2

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 5,6

MAΛΛΟΝ ΝΑΙ 21,8

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 45,1

MAΛΛΟΝ ΟΧΙ 22,1

∆.Ξ./∆.Α. 5,3

Πιστεύετε ότι τα οικονοµικά µέτρα 
που έχει λάβει η κυβέρνηση 
θα αποδώσουν και θα επιτύχει 
τους στόχους που έχει 
θέσει ως προς τα έσοδα και έξοδα 
του προϋπολογισµού; 

NEA METΡA

%

83,6

14,0

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 61,7

MAΛΛΟΝ ΝΑΙ 21,9

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 5,6

MAΛΛΟΝ ΟΧΙ 8,4

∆.Ξ./∆.Α. 2,5

Πιστεύετε ότι, στο πλαίσιο 
των συµφωνηθέντων µε την Ε.Ε., 
το ∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, θα ληφθούν και νέα  
οικονοµικά µέτρα που θα επηρεάσουν 
τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα;

TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

%

71,2

27,6

ΠΟΛΥ 47,1

ΑΡΚΕΤΑ 24,1

ΛΙΓΟ 11,0

ΚΑΘΟΛΟΥ 16,6

∆.Ξ./∆.Α. 1,2

Τον τελευταίο καιρό υπήρξε µια 
σειρά τροµοκρατικών χτυπηµάτων. 
Πόσο πολύ σας ανησυχούν 
οι ενέργειες αυτές; 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ

67,9

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 6,0

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 24,4

43,3ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 24,6

∆.Ξ./∆.Α. 1,7

30,4

%

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση 
θα πετύχει την επαναφορά της οικονοµίας 
σε αναπτυξιακή πορεία; 

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα µπορέσει 
να πετύχει ουσιαστικά αποτελέσµατα 
στο µέτωπο της ανεργίας;  

A. 

Β. 

76,2

ΣΙΓΟΥΡΑ NAI 4,0

ΜΑΛΛΟΝ NAI 18,5

49,3ΣΙΓΟΥΡΑ OXI

ΜΑΛΛΟΝ OXI 26,9

∆.Ξ./∆.Α. 1,3%

22,5

Η TAYTOTHTA THΣ EΡΕΥΝΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθµός Μητρώου 
ΕΣΡ:3) ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΣΚΟΠΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συµπεριφοράς 
των ψηφοφόρων I∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ: 
Αντιπροσωπευτικό, βάσει της απογραφής ΕΣΥΕ 2001 ΦΥΛΟ: 
Ανδρες 48,9% - Γυναίκες 51,1%  ΗΛΙΚΙΑ: 18 και άνω, που έχουν 
εκλογικό δικαίωµα ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1.009 άτοµα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Πανελλαδική (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Αστικές, Ηµιαστικές, Αγροτικές περιοχές) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 22-24 Ιανουαρίου 2013 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Στρωµατοποιηµένη Πανελλαδική ∆ειγµα-
τοληψία ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τηλεφωνική 
έρευνα µε τη χρήση του ειδικού συστήµατος τηλεφωνικών συνε-
ντεύξεων BELLVIEW 6/CATI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Τα ελάχιστα 
στατιστικά σφάλµατα των ποσοστών πρόθεσης ψήφου είναι για 
τις εκλογές: ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: +/- 2,60% και ΣΥΡΙΖΑ: +/-2,56%

81,7

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 0,4

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ 4,8
5,2

12,9OYTE KAΛA OYTE ΑΣΧΗΜΑ

ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΧΗΜΑ 23,6

ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ 58,1

∆.Ξ./∆.Α. 0,2 %

Πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγµατα 
γενικά στη χώρα µας;

Ανάπτυξη, ανεργία, προϋπολογισμός, νέα μέτρα 
και τρομοκρατία προβληματίζουν τους πολίτες, που 
δηλώνουν απαισιόδοξοι στους επιμέρους τομείς

4+1 «νάρκες» 
στον δρόμο
της κυβέρνησης

 Οι εύθραύστεσ ισΟρρΟπιεσ και ο προ-
βληματισμός δεν περιορίζονται μόνο στη δρώ-
σα πολιτική σκηνή. Αποτελούν κύρια γνωρίσμα-
τα και της κοινωνίας, όπως καταδεικνύει η δη-
μοσκόπηση της MRB. Τη στιγμή, επί παραδείγ-
ματι, που το ποσοστό απαισιοδοξίας μειώνεται, 
οι πολίτες δεν αισιοδοξούν για ορισμένους το-
μείς της κυβερνητικής πολιτικής.

Αν και οι πολίτες σε ποσοστό 81,7% πιστεύ-
ουν ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε άσχημα, 
πρόκειται για το δεύτερο... χαμηλότερο ποσο-
στό την τελευταία διετία. 

Ομως, στον δρόμο της κυβέρνησης υπάρχουν 
τέσσερις πολύ μεγάλες «νάρκες» που είναι δυ-
νατόν να την... τινάξουν στον αέρα.

Το στοίχημα της ανάπτυξης
Η κυβέρνηση έχει αναδείξει την ανάπτυξη σε 
πυλώνα της προσπάθειας ανοικοδόμησης της 
χώρας. Οι πολίτες, όμως, σε ποσοστό 67,9% δη-
λώνουν απαισιόδοξοι στο ερώτημα αν θα κα-
ταφέρει η κυβέρνηση να επαναφέρει την οικο-
νομία σε αναπτυξιακή τροχιά. Αισιοδοξία δη-
λώνει το 30,4%. Οι μόνοι ψηφοφόροι που εμ-
φανίζονται περισσότεροι αισιόδοξοι ότι θα επι-
τευχθεί η ανάπτυξη είναι αυτοί της Ν.Δ. σε πο-

σοστό 61,4%, τη στιγμή που οι πλέον απαισιό-
δοξοι, σε ποσοστό 86,2%, είναι αυτοί του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Ωστόσο, τα χειρότερα «νέα» έρχονται από το 
μέτωπο της ανεργίας. Οι ερωτηθέντες, σε πο-
σοστό 76,2% (έναντι 22,5%) απαντούν ότι δεν 
θα σημειωθούν αποτελέσματα στην αντιμετώ-
πιση του προβλήματος.

Το χειρότερο για την κυβέρνηση είναι ότι οι 
πολίτες δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία της 
για τον προϋπολογισμό, ενώ είναι βέβαιοι και 
για τη λήψη νέων μέτρων! Ποσοστό 67,2% θε-
ωρεί ότι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι ως προς 
τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού, ένα-
ντι 27,4% που έχει αντίθετη γνώμη.

Συντριπτικό, ωστόσο, είναι το ποσοστό 
(83,6%) των πολιτών που δηλώνουν ότι θα λη-
φθούν νέα μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν χα-
μηλά και μεσαία εισοδήματα, έναντι μόλις 14% 
που πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν!

Τέλος, η πέμπτη «νάρκη» στον δρόμο της κυ-
βέρνησης είναι ο φόβος των πολιτών απέναντι 
στα περιστατικά τρομοκρατίας. Το 71,2% των 
πολιτών λέει ότι ανησυχεί αρκετά έως πολύ από 
αυτές τις ενέργειες, έναντι 27,6% που εμφανίζε-
ται καθησυχασμένο.

ΕνδιαφΕρον δεν έχουν μόνο οι γνω-
στοί δείκτες (πρόθεση ψήφου, καταλ-
ληλότερος πρωθυπουργός, ικανότη-
τα διακυβέρνησης κ.λπ.) των πολιτι-
κών ερευνών, που αποτυπώνουν την 
κοινωνική συμπτωματολογία κάποιας 
δεδομένης χρονικής στιγμής, αλλά οι 
δείκτες που αναδεικνύουν το τι συμ-
βαίνει στο πίσω μέρος του μυαλού του 
μέσου ψηφοφόρου, εξελικτικά και σε 
βάθος χρόνου.

Στη συγκεκριμένη μέτρηση, για λο-
γαριασμό της Real news, εμφανίζο-
νται τρεις δείκτες που αποτυπώνουν, 
αν μη τι άλλο, την ανάγκη του εκλογι-
κού σώματος να δει τα πράγματα με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία, έστω και αν 
ακόμα όλα φαντάζουν δύσκολα. Στο 
«πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα;» 
έχουν μειωθεί οι αρνητικές θέσεις κα-
τά 13,4% (95,1%81,7%) σε σχέση 
με έναν χρόνο πριν, η «παραμονή της 
χώρας στο ευρώ» έχει αυξηθεί κατά 
18,1% (57,7%75,8%) το τελευταίο 
εξάμηνο, ενώ το «ενδεχόμενο μη χρε-
ωκοπίας της χώρας» για πρώτη φορά 
είναι πλειοψηφικό (59,6%, +13,9%).

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι στα-
θερά (67,2%) ο μέσος Ελληνας αναζη-
τά μια άλλη πολιτική εκτός μνημονίου, 
υπάρχει συνεχόμενη αύξηση (13,1%, 
17,5%, 19,8%) του ποσοστού των πο-
λιτών που δηλώνουν ότι θα πρέπει «να 
παραμείνουμε στο ευρώ τηρώντας τα 
συμφωνηθέντα, γιατί δεν γίνεται αλ-
λιώς». 

Αυτό το κλίμα αντανακλάται θετικά 
στους κλασικούς δείκτες αξιολόγησης 
της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυ-
πουργού, παρά το γεγονός ότι, λόγω 
του εξαιρετικά πυκνού πολιτικού χρό-
νου, θα πρέπει να περιμένει κανείς για 
να ελεγχθεί η σταθερότητα αυτής της 
εικόνας.

Η κυβέρνηση, εξάλλου, έχει να αντι-
μετωπίσει σοβαρότατες απειλές, κα-
θώς το 83,6% αναμένει νέα μέτρα, το 
67,9% δεν αισιοδοξεί για τα έσοδα του 
κράτους και το 76,2% για την καταπο-
λέμηση της ανεργίας.

Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακο-
λουθεί να έχει να αντιμετωπίσει τη 
«μη ρεαλιστικότητα των προτάσεών 
του» (60,6%), αλλά από την άλλη έχει 
σύμμαχο την καλύτερη απόδοσή του 
(40,8%) στο να εισπράξει έσοδα, του-
λάχιστον από τη λίστα Λαγκάρντ.

*Διευθύνων σύμβουλος της MRB Hellas
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∆ΗΜΑΡ

Ν.∆.

ΠΑΣΟΚ

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΤΙΚΑ 14,0

ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΑ 30,4

ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 22,9

ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 19,6

∆.Ξ./∆.Α. 13,1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆.Ξ./∆.Α.

24,1
75,3

0,6

Παρακολουθήσατε, ακούσατε ή διαβάσατε 
σχετικά µε τη συζήτηση στη Βουλή 
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 
για τη λίστα Λαγκάρντ; 

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

42,5

44,4

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 2,7

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 5,1

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 63,8

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 13,7

Το Κοινοβούλιο στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων;

7,8%

77,5%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 13,0

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 19,9

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 35,6

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 22,2

Η κυβέρνηση θα εισπράξει 
φορολογικά έσοδα;

32,9%

57,8%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 16,6

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 24,2

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 31,3

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 16,1

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, θα υπήρχαν 
µεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδο εσόδων; 

40,8%

47,4%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 31,8

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 24,6

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 16,6

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 11,9

Οι ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ως κύριο 
σκοπό να στοχοποιηθεί ο Ευ. Βενιζέλος;

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

56,4%

28,5%

ΣΙΓΟΥΡΑ YΨΗΛΟ 3,4

ΜΑΛΛΟΝ YΨΗΛΟ 5,5

ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΑΜΗΛΟ 56,2

ΜΑΛΛΟΝ ΧΑΜΗΛΟ 18,2

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο πολιτικής 
αντιπαράθεσης στη Βουλή;

8,9%

74,4%

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ
Πώς κρίνετε τη συνολική διαχείριση 
του Aλ. Τσίπρα στο θέµα της λίστας Λαγκάρντ;

Πώς κρίνετε τη συνολική διαχείριση 
του Ευ. Βενιζέλου στο θέµα της λίστας Λαγκάρντ;

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΜΜΑΤΩΝ

%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΤΙΚΑ 4,6

ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΑ 24,6

ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 43,7

ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 14,2

∆.Ξ./∆.Α. 12,9

57,9

29,2

ΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

%

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

%ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΟΥΤΕ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΟΥΤΕ ΕΧΑΣΕ ΕΧΑΣΕ ∆.Ξ./∆.Α.

%

22,125,534,018,4

18,828,434,917,9

15,918,848,017,3

15,232,329,523,0

12,132,435,919,5

6,140,034,919,0

12,032,935,219,9

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

26,0 27,3 38,7 7,9

22,1 29,7 40,5 7,6

18,0 20,6 54,8 6,6

16,7 37,0 34,2 12,1

14,9 36,3 39,5 9,2

14,9 35,7 40,5 8,9

7,6 46,2 37,5 8,6

∆ΗΜΑΡ

Ν.∆.

ΠΑΣΟΚ

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Απογοητευμένοι οι πολίτες από όσα είδαν και άκουσαν γύρω από 
την υπόθεση. Ποιος κέρδισε στην κόντρα Τσίπρα - Βενιζέλου

 Η λίστα λαγκαρντ, οι χειρισμοί και η πρό-
σφατη συζήτηση στη Βουλή προκάλεσαν πολλές 
συζητήσεις και αντιδράσεις. Φαίνεται, όμως, ότι 
προκάλεσαν και σοβαρά τραύματα στην εικόνα 
των πολιτικών. Γενικώς, οι πολίτες δείχνουν αρκε-
τά ενημερωμένοι για την υπόθεση, σε ποσοστό 
75,3%, έναντι 24,1% που δηλώνει ότι δεν παρακο-
λούθησε τις διαδικασίες στο Κοινοβούλιο αναφο-
ρικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Σε ποσοστό 74,4% οι πολίτες θεωρούν ότι το 
επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βου-
λή ήταν χαμηλό (έναντι 8,9%), ενώ ακόμη 
μεγαλύτερο ποσοστό (77,5%) θεωρεί 
ότι το Κοινοβούλιο δεν στάθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων.

Μετρώντας «κέρδη και ζημίες» 
των κομμάτων, στο σύνολο των 
ερωτηθέντων εμφανίζεται «κερ-
δισμένος» ο ΣΥΡΙΖΑ (22,1%) και 
ακολουθούν Ν.Δ. (18,8%) και ΠΑ-
ΣΟΚ (15,9%) κ.λπ. 

Ως «χαμένοι» από τη συζήτηση 
αναδεικνύονται το ΠΑΣΟΚ (48%), η 
ΔΗΜΑΡ (35,9%), οι Ανεξάρτητοι Ελλη-
νες (35,2%) κ.λπ.

Κόντρα Τσίπρα - Βενιζέλου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση που κά-
νουν οι πολίτες στην κόντρα Τσίπρα - Βενιζέλου 
γύρω από το θέμα. Το βασικό εύρημα είναι ότι σε 
ποσοστό 56,4% (έναντι 28,5%) οι πολίτες θεωρούν 

ότι οι ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν σκοπό να στο-
χοποιηθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σχετικά μοιρα-
σμένοι είναι οι πολίτες σε ό,τι αφορά την αξιολό-
γηση των χειρισμών του Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 
44,4% τους κρίνει θετικά, ενώ το 42,5% αρνητικά. 
Αντιθέτως, οι χειρισμοί του Ευ. Βενιζέλου αξιολο-
γούνται αρνητικά από το 57,9% των ερωτηθέντων, 
έναντι 29,2% που βάζει θετικό πρόσημο.

Τα έσοδα
Φεύγοντας από το πεδίο των εντυπώσεων και πη-

γαίνοντας στην ουσία του ζητήματος 
«λίστα Λαγκάρντ», σε πολύ μεγά-

λο ποσοστό (57,8%) οι πολίτες 
δεν πιστεύουν ότι η κυβέρνη-
ση θα καταφέρει να εισπρά-
ξει φορολογικά έσοδα από τη 
λίστα. Αντιθέτως, το 32,9% 
δηλώνει αισιόδοξο ότι η λί-
στα θα αξιοποιηθεί.

Πάντως, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έπει-
σε τους πολίτες ότι θα μπορού-

σε να εκμεταλλευτεί και να αξιο-
ποιήσει με καλύτερο τρόπο τη λίστα 

Λαγκάρντ αν ήταν κυβέρνηση. Το 47,4% των 
ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι θα υπήρχαν μεγα-
λύτερα οφέλη για τα δημόσια ταμεία, εν αντιθέ-
σει με το 40,8% που εμφανίζεται περισσότερο 
αισιόδοξο και εκτιμά ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα στην είσπρα-
ξη των εσόδων. 

74,4%
των ψηφοφόρων θεωρεί 

χαμηλό το επίπεδο της 
πολιτικής αντιπαρά-

θεσης στη Βουλή

έσοδα 
Το 57,8% των πολιτών 
δεν πιστεύει ότι η κυ-
βέρνηση θα καταφέρει 
να εισπράξει φορολογι-
κά έσοδα από τη λίστα

κέρδη 
από τη συζήτηση στο 
κοινοβούλιο για τη λί-
στα Λαγκάρντ εμφανίζε-
ται «κερδισμένος» ο Συ-
ριΖα (22,1%) και ακο-
λουθούν ν.Δ. (18,8%) 
και ΠαΣοκ (15,9%). 
Ως «χαμένοι» αναδει-
κνύονται, μεταξύ άλ-
λων, το ΠαΣοκ (48%), 
η ΔηΜαρ (35,9%) και 
οι ανεξάρτητοι Ελληνες 
(35,2%)

«Τιτανικός» 
η λίστα Λαγκάρντ!
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