
8-10 Οκτωβρίου 2007

Βαρόµετρο για τον ΣΚΑΪ
και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ



TΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8).

ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός - Ραδιοφωνικός Σταθµός «ΣΚΑΪ» & εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

ΣΚΟΠΟΣ : Η διερεύνηση των τάσεων του εκλογικού σώµατος, κατά τον µήνα Οκτώβριο.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώµενων και χρήση

δοµηµένου ερωτηµατολογίου, χωρίς κάλπη.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γενικός πληθυσµός 18 ετών και άνω, που διαθέτει το εκλογικό δικαίωµα.

ΠΕΡΙΟΧΗ: Το σύνολο της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου.

∆ΕΙΓΜΑ : Το σχεδιασθέν µέγεθος του δείγµατος ανέρχεται σε 1.002 άτοµα και το πραγµατοποιηθέν σε 1.030 άτοµα.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα 8 έως 10 Οκτωβρίου 2007.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Ακολουθήθηκε η µέθοδος της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας. Τα στρώµατα

της έρευνας αποτέλεσαν οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας, µε τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου. Από κάθε στρώµα

επελέγη τυχαίο δείγµα αριθµών τηλεφώνων (που παράγεται µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών - random number

generator), ισοκατανεµηµένο σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα του στρώµατος, µεγέθους ανάλογου του πληθυσµού (άνω

των 18 ετών) του στρώµατος. Με την εν λόγω δειγµατοληπτική µέθοδο εξασφαλίσθηκε η τυχαιότητα και

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγµατικού πληθυσµού των περιοχών

της έρευνας.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Για τα αποτελέσµατα της έρευνας και σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%, το τυπικό

σφάλµα υπολογίζεται σε +/- 3,2%.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: 100 άτοµα / 60 άτοµα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ:  Για την πραγµατοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 38 ερευνητές και 3 επόπτες.



ΘΕΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ



ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
Τους επόμενους δύο – τρεις μήνες τι προβλέπετε;

Θα γίνουν αρκετές, ή λίγες απεργίες και κινητοποιήσεις;



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Για το ζήτημα του ασφαλιστικού ακούγονται, συχνά, δύο απόψεις.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα το ασφαλιστικό, γιατί αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν άλλα πολύ πιο σημαντικά προβλήματα
από το ασφαλιστικό, για τη χώρα και ότι η κυβέρνηση πρέπει να το αντιμετωπίσει αργότερα. Εσείς, με ποια από τις δύο απόψεις
συμφωνείτε περισσότερο; Πότε πρέπει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό, τώρα, ή αργότερα;



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Για να λυθεί σήμερα το ασφαλιστικό, πιστεύετε ότι μάλλον χρειάζεται να αυξηθούν
οι ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων, ή μάλλον δεν χρειάζεται;



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι εργαζόμενοι μέχρι να πάρουν σύνταξη μάλλον χρειάζεται να δουλεύουν περισσότερα
χρόνια, από ότι ισχύει μέχρι τώρα, ή μάλλον δεν χρειάζεται;



ΘΕΜΑ 2: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Όπως είναι σήμερα τα πράγματα στα Πανεπιστήμια, τι πιστεύετε; Οι μεταρρυθμίσεις της

Κυβέρνησης στα Πανεπιστήμια μάλλον μπορούν, ή μάλλον δεν μπορούν να προχωρήσουν;



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στα Πανεπιστήμια, τι πιστεύετε; Οι μεταρρυθμίσεις

στα Πανεπιστήμια μάλλον μπορούν, ή μάλλον δεν μπορούν να προχωρήσουν;
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)

* Ενδεικτικά στοιχεία λόγω µικρής αριθµητικής βάσης



ΘΕΜΑ 3: ΕΚΛΟΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Μετά τις εκλογές γίνεται πολύ συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ. Εσάς προσωπικά,

οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, πόσο σας ενδιαφέρουν; Πολύ, αρκετά, λίγο, ή καθόλου;
(Σύνολο δείγματος)



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Μετά τις εκλογές γίνεται πολύ συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ. Εσάς προσωπικά,

οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, πόσο σας ενδιαφέρουν; Πολύ, αρκετά, λίγο, ή καθόλου;
(Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ)



ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Πιστεύετε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ μάλλον χρειάζεται να αλλάξει αρχηγό,

ή μάλλον δεν χρειάζεται;
(Σύνολο δείγματος)



ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Πιστεύετε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ μάλλον χρειάζεται να αλλάξει αρχηγό,

ή μάλλον δεν χρειάζεται;
(Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ)



ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Στις εκλογές που θα γίνουν (στις 11 Νοεμβρίου) για το νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,

εσείς θα πάτε να ψηφίσετε; Σίγουρα ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι, ή σίγουρα όχι;



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Ποιος πιστεύετε ότι είναι σήμερα ο καλύτερος για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ;

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ή ο Κώστας Σκανδαλίδης;



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Κατά τη γνώμη σας, ποιος από τους τρεις υποψηφίους Προέδρους του ΠΑΣΟΚ,

μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κ. Καραμανλή;



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, σε ποιον από τους τρεις πιστεύετε ότι αισθάνονται πιο κοντά;



ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΟΚ
Ανεξάρτητα από τις κομματικές σας προτιμήσεις, ποιος πιστεύετε ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ;
(Αυθόρμητες απαντήσεις)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
Όταν κρίνουμε για αρχηγό ενός κόμματος, τι θέλουμε περισσότερο από αυτόν; Να είναι κοντά στους

ψηφοφόρους του κόμματος και να τον αισθάνονται δικό τους άνθρωπο, ή να μπορεί να κερδίσει τις εκλογές

και να φέρει το κόμμα του στην Κυβέρνηση;



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανεξάρτητα από τις κομματικές σας προτιμήσεις, εάν είχατε να επιλέξετε για Πρωθυπουργό

της χώρας, ανάμεσα στον κ. Γ. Παπανδρέου και στον κ. Κ. Καραμανλή, ποιος θα λέγατε

ότι είναι ο καταλληλότερος, ο κ. Κ. Καραμανλής, ή ο κ. Γ. Παπανδρέου;



ΘΕΜΑ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ



ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
«Ανεξάρτητα από τις κομματικές σας προτιμήσεις, θα ήθελα να μου πείτε

τι γνώμη έχετε για τα ακόλουθα πολιτικά κόμματα: θετική ή αρνητική;»



ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ

Νέα ∆ηµοκρατία

ΚΚΕ

ΛΑΟΣ

Οκτώβριος 2007Ιούνιος 2007

ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
«Ανεξάρτητα από τις κομματικές σας προτιμήσεις, θα ήθελα να μου πείτε

τι γνώμη έχετε για τα ακόλουθα πολιτικά κόμματα: θετική ή αρνητική;»



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Από όσο έχετε σκεφτεί, ή έχετε ακούσει, τι είναι πιο πιθανό να συμβεί στην Ελλάδα

τα επόμενα χρόνια; Να κυβερνάει η Κεντροαριστερά, ή να κυβερνάει η Κεντροδεξιά;



ΘΕΜΑ 5: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά για τον εκλογικό νόμο και το εκλογικό σύστημα που χρειαζόμαστε. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό

σύστημα, με το οποίο τα μικρότερα κόμματα να εκλέγουν τους βουλευτές που δικαιούνται. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν, ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να ενισχύει

το πρώτο κόμμα, για να έχουμε σταθερές και αποτελεσματικές Κυβερνήσεις. Από αυτές τις δύο απόψεις, ποια βρίσκεται πιο κοντά στη δική σας;

Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει περισσότερο να ενισχύει τα μικρότερα κόμματα, ή θα πρέπει περισσότερο να εξασφαλίζει σταθερές Κυβερνήσεις;



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά για τον εκλογικό νόμο και το εκλογικό σύστημα που χρειαζόμαστε. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό
σύστημα, με το οποίο τα μικρότερα κόμματα να εκλέγουν τους βουλευτές που δικαιούνται. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν, ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να ενισχύει
το πρώτο κόμμα, για να έχουμε σταθερές και αποτελεσματικές Κυβερνήσεις. Από αυτές τις δύο απόψεις, ποια βρίσκεται πιο κοντά στη δική σας;
Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει περισσότερο να ενισχύει τα μικρότερα κόμματα, ή θα πρέπει περισσότερο να εξασφαλίζει σταθερές Κυβερνήσεις;
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)

* Ενδεικτικά στοιχεία λόγω µικρής αριθµητικής βάσης



Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Κατά τη γνώμη σας, σήμερα στην Ελλάδα πόσα κόμματα θα πρέπει να υπάρχουν στη Βουλή;

Ποιος είναι για εσάς ο ιδανικός αριθμός κομμάτων που χρειάζεται η χώρα στη Βουλή;

Μέσος όρος: 

4,68



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα; Με αυτοδύναμες-μονοκομματικές

κυβερνήσεις, ή με συμμαχικές κυβερνήσεις συνεργασίας από δύο, ή περισσότερα κόμματα;



* Ενδεικτικά στοιχεία λόγω µικρής αριθµητικής βάσης

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα; Με αυτοδύναμες-μονοκομματικές
κυβερνήσεις, ή με συμμαχικές κυβερνήσεις συνεργασίας από δύο, ή περισσότερα κόμματα;
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)


