
Έχουν 

παραµείνει 

Έχουν 

καλυτερέψει

∆Γ/∆Α

6

Οι σχέσεις Ελλάδας Οι σχέσεις Ελλάδας –– Τουρκίας, σε σύγκριση µε ένα χρόνο Τουρκίας, σε σύγκριση µε ένα χρόνο 
πριν, έχουν καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει,πριν, έχουν καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει,

ή έχουν παραµείνει στάσιµες;ή έχουν παραµείνει στάσιµες;

∆ιάγραµµα 1

παραµείνει 

στάσιµες

64
Έχουν 

χειροτερέψει

18

12



Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στις σχέσεις της µε την Τουρκία;αντιµετωπίζει η Ελλάδα στις σχέσεις της µε την Τουρκία;

58

25

Το Αιγαίο (υφαλοκρηπίδα,

αιγιαλίτιδα ζώνη, εναέριος χώρος)

Το Κυπριακό

∆ιάγραµµα 2

6

5

7

Η µειονότητα στη Θράκη

Άλλο

∆Γ/∆Α



Μάλλον τη 
Μάλλον δεν 

Ούτε - ούτε / 

∆Γ/∆Α

12

Την Ελλάδα µάλλον τη συµφέρει η ένταξη της Τουρκίας Την Ελλάδα µάλλον τη συµφέρει η ένταξη της Τουρκίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή µάλλον δεν τη συµφέρει;στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή µάλλον δεν τη συµφέρει;

∆ιάγραµµα 3

Μάλλον τη 

συµφέρει

47

Μάλλον δεν 

τη συµφέρει

41



Η κυπριακή κυβέρνηση προχωράει σε έρευνα για την εκµετάλλευση των Η κυπριακή κυβέρνηση προχωράει σε έρευνα για την εκµετάλλευση των 
κοιτασµάτων πετρελαίου (και φυσικού αερίου) που υπάρχουν στη θαλάσσια κοιτασµάτων πετρελαίου (και φυσικού αερίου) που υπάρχουν στη θαλάσσια 

περιοχή ανοικτά της Κύπρου. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει; Να στηρίξει, ή να µη περιοχή ανοικτά της Κύπρου. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει; Να στηρίξει, ή να µη 
στηρίξει αυτή την ενέργεια της κυπριακής κυβέρνησης;στηρίξει αυτή την ενέργεια της κυπριακής κυβέρνησης;

81Να τη στηρίξει

∆ιάγραµµα 4

9

10

Να µην τη

στηρίξει

∆Γ/∆Α



Θετική

∆Γ/∆Α

26

Για τον πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο,Για τον πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο,
τι γνώµη έχετε;τι γνώµη έχετε;

∆ιάγραµµα 5

Αρνητική

9

Θετική

65

26



67 73
65

Για τον πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο,Για τον πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο,
τι γνώµη έχετε;τι γνώµη έχετε;

∆ιάγραµµα 6

98
20

∆εκέµβριος '04 Ιούνιος '06 Μάρτιος '07

Θετική Αρνητική



Ούτε - Ούτε

9

∆Γ/∆Α

3

Πριν από τρία χρόνια, το Μάρτιο του 2004, είχαµε Βουλευτικές Πριν από τρία χρόνια, το Μάρτιο του 2004, είχαµε Βουλευτικές 
εκλογές. Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, πιστεύετε εκλογές. Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, πιστεύετε 

ότι η αλλαγή της κυβέρνησης, µάλλον έχει ωφελήσει,ότι η αλλαγή της κυβέρνησης, µάλλον έχει ωφελήσει,
ή µάλλον δεν έχει ωφελήσει τη χώρα;ή µάλλον δεν έχει ωφελήσει τη χώρα;

∆ιάγραµµα 7

Μάλλον δεν 

έχει 

ωφελήσει

43

Μάλλον έχει 

ωφελήσει

45



45

41

45

43

42

36

Πριν από τρία χρόνια, το Μάρτιο του 2004, είχαµε Βουλευτικές Πριν από τρία χρόνια, το Μάρτιο του 2004, είχαµε Βουλευτικές 
εκλογές. Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, πιστεύετε εκλογές. Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, πιστεύετε 

ότι η αλλαγή της κυβέρνησης, µάλλον έχει ωφελήσει,ότι η αλλαγή της κυβέρνησης, µάλλον έχει ωφελήσει,
ή µάλλον δεν έχει ωφελήσει τη χώρα;ή µάλλον δεν έχει ωφελήσει τη χώρα;

∆ιάγραµµα 8

41 43
36

91313

Μάρτιος '05 Μάρτιος '06 Μάρτιος '07

Μάλλον έχει ωφελήσει Μάλλον δεν έχει ωφελήσει Ούτε - Ούτε



Η κάθαρση που έχει ξεκινήσει στη ∆ικαιοσύνη,Η κάθαρση που έχει ξεκινήσει στη ∆ικαιοσύνη,
µάλλον προχωράει, ή µάλλον δεν προχωράει;µάλλον προχωράει, ή µάλλον δεν προχωράει;

29
Μάλλον

προχωράει

∆ιάγραµµα 9

58

12

Μάλλον δεν

προχωράει

∆Γ/∆Α



Οι διαγωνισµοί και οι αναθέσεις στα δηµόσια έργα γίνονται Οι διαγωνισµοί και οι αναθέσεις στα δηµόσια έργα γίνονται 
σήµερα µε περισσότερη διαφάνεια, µε λιγότερη διαφάνεια,σήµερα µε περισσότερη διαφάνεια, µε λιγότερη διαφάνεια,

ή δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση µε παλιότερα;ή δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση µε παλιότερα;

25

15

Με περισσότερη

διαφάνεια

Με λιγότερη

∆ιάγραµµα 10

15

48

11

Με λιγότερη

διαφάνεια

∆εν έχει αλλάξει

κάτι

∆Γ/∆Α



Μάλλον δεν 

Άλλες έχει 

τηρήσει και 

άλλες δεν έχει 

τηρήσει

19

Η Νέα ∆ηµοκρατία µάλλον έχει τηρήσει, ή µάλλονΗ Νέα ∆ηµοκρατία µάλλον έχει τηρήσει, ή µάλλον
δεν έχει τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις;δεν έχει τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις;

∆ιάγραµµα 11

∆Γ/∆Α

3

Μάλλον έχει 

τηρήσει

19

Μάλλον δεν 

έχει τηρήσει

59

19



Σε κάποια 

πράγµατα έχει 

προχωρήσει, σε 

κάποια άλλα δεν 

έχει προχωρήσει

7
Μάλλον δεν έχει 

προχωρήσει

Η ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ µάλλον έχει προχωρήσει,Η ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ µάλλον έχει προχωρήσει,
ή µάλλον δεν έχει προχωρήσει;ή µάλλον δεν έχει προχωρήσει;

∆ιάγραµµα 12

7προχωρήσει

67

Μάλλον έχει 

προχωρήσει

21

∆Γ/∆Α

5



∆Γ/∆Α

2

Πολύ µεγάλη Μικρή + 

Ανάµεσα στην πολιτική που εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ καιΑνάµεσα στην πολιτική που εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ και στην στην 
πολιτική που εφαρµόζει η Νέα ∆ηµοκρατία υπάρχει πολύ µεγάλη πολιτική που εφαρµόζει η Νέα ∆ηµοκρατία υπάρχει πολύ µεγάλη 

διαφορά, αρκετή διαφορά, µικρή διαφορά, ή καµία διαφορά;διαφορά, αρκετή διαφορά, µικρή διαφορά, ή καµία διαφορά;

∆ιάγραµµα 13

+ Αρκετή

40
Καµία

58



5935

∆ηµοτικότητα

Κ. Καραµανλή – Γ. Παπανδρέου

Κώστας Καραµανλής

∆ιάγραµµα 14

4846

Αρνητική Θετική

Γιώργος Παπανδρέου



3644

∆ηµοτικότητα Α. Αλαβάνου – Α. Παπαρήγα 

– Γ. Καρατζαφέρη

Αλέκος Αλαβάνος

∆ιάγραµµα 15

35

3057

55

Αρνητική Θετική

Αλέκα Παπαρήγα

Γιώργος Καρατζαφέρης



∆εκέµβριος 

’06

Μάρτιος

΄07
+/- Μεταβολή

∆ηµοτικότητα Κ. Καραµανλή – Γ. Παπανδρέου
(Θετικές γνώµες)

∆εκέµβριος 2006 - Μάρτιος 2007

∆ιάγραµµα 16

Κ. Καραµανλής 60 59 -1

Γ. Παπανδρέου 50 48 -2



∆εκέµβριος 

’06

Μάρτιος

΄07
+/- Μεταβολή

Α. Αλαβάνος 43 36 -7

∆ηµοτικότητα Α. Αλαβάνου – Α. Παπαρήγα – Γ. 
Καρατζαφέρη
(Θετικές γνώµες)

∆εκέµβριος 2006 - Μάρτιος 2007

∆ιάγραµµα 17

Α. Αλαβάνος 43 36 -7

Α. Παπαρήγα 41 35 -6

Γ. Καρατζαφέρης 32 30 -2



28

50

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

∆ιάγραµµα 18

28

18

4

Γ. Παπανδρέου Κ. Καραµανλής Κανένας από
τους δύο

∆Γ/∆Α



30

51

16

28

50

18

Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Μηνιαία µεταβολή

∆ιάγραµµα 19

16

3

18

4

Γ. Παπανδρέου Κ. Καραµανλής Κανένας από
τους δύο

∆Γ/∆Α

Φεβρουάριος '07 Μάρτιος '07



43
39,5

Εκτίµηση εκλογικής επιρροής
Με βάση την πρόθεση ψήφου

Μάρτιος 2007

∆ιάγραµµα 20

7 4,5 3,5 2,5

Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ



43
39,5

43
39,5

Εκτίµηση εκλογικής επιρροής
Με βάση την πρόθεση ψήφου

Μηνιαία µεταβολή

∆ιάγραµµα 21

7,5
4 3,5 2,5

7 4,5 3,5 2,5

Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ

Φεβρουάριος '07 Μάρτιος '07


