
Μάλλον θα 

∆Γ/∆Α

14%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ
Τον τελευταίο καιρό έγινε πολύ συζήτηση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήµια.Τον τελευταίο καιρό έγινε πολύ συζήτηση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήµια.
Τι είναι πιο πιθανό να συµβεί το φθινόπωρο; Οι καταλήψεις στα ΠανεπιστήµιαΤι είναι πιο πιθανό να συµβεί το φθινόπωρο; Οι καταλήψεις στα Πανεπιστήµια

µάλλον θα συνεχιστούν, ή µάλλον δεν θα συνεχιστούν;µάλλον θα συνεχιστούν, ή µάλλον δεν θα συνεχιστούν;

Διάγραμμα 1

Μάλλον δεν θα 

συνεχιστούν

21%

Μάλλον θα 

συνεχιστούν

65%



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ
Τον τελευταίο καιρό έγινε πολύ συζήτηση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήµια.Τον τελευταίο καιρό έγινε πολύ συζήτηση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήµια.
Τι είναι πιο πιθανό να συµβεί το φθινόπωρο; Οι καταλήψεις στα ΠανεπιστήµιαΤι είναι πιο πιθανό να συµβεί το φθινόπωρο; Οι καταλήψεις στα Πανεπιστήµια

µάλλον θα συνεχιστούν, ή µάλλον δεν θα συνεχιστούν; µάλλον θα συνεχιστούν, ή µάλλον δεν θα συνεχιστούν; 
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαρτίου 2004)

Μάλλον θα 

συνεχιστούν

Μάλλον δεν θα 

συνεχιστούν
∆Γ/∆Α

Ν∆ 58 26 16

Διάγραμμα 2
* Ενδεικτικά στοιχεία λόγω µικρής αριθµητικής βάσης

ΠΑΣΟΚ 70 21 8

ΚΚΕ(*) 73 9 18

ΣΥΝ(*) 86 9 6

ΛΑΟΣ(*) 60 25 15



54

44

68

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση,Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση,

ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,
που θα γίνουν φέτος τον Οκτώβριο;που θα γίνουν φέτος τον Οκτώβριο;

Διάγραμμα 3

31

Ναι, έτυχε να ακούσουν Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν

6-7/04/2006 6-7/07/2006



72
7674

64
67

50

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση,Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση,

ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,
που θα γίνουν φέτος τον Οκτώβριο;που θα γίνουν φέτος τον Οκτώβριο;

(Κατά ηλικιακή κατηγορία)(Κατά ηλικιακή κατηγορία)

Διάγραμμα 4

48

28
2325

3336

18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω

Ναι, έτυχε να ακούσουν Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν



47
5255

45

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές, που θα γίνουν τον Οκτώβριο, σας ενδιαφέρουν …Οι ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές, που θα γίνουν τον Οκτώβριο, σας ενδιαφέρουν …

Διάγραμμα 5

Σχεδόν καθόλου / Λίγο Αρκετά / Πολύ

6-7/04/2006 6-7/07/2006



Μάλλον δεν 

∆Γ/∆Α

25%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Με αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων απόΜε αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων από

τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;

Διάγραμμα 6

Μάλλον 

πρέπει

28%

Μάλλον δεν 

πρέπει

47%



56

39
33

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Με αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων απόΜε αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων από

τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;
(Κατά φύλο)(Κατά φύλο)

Διάγραμμα 7

28

16

29
33

Μάλλον πρέπει Μάλλον δεν πρέπει ∆Γ/∆Α

Άνδρες Γυναίκες



ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Με αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων απόΜε αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων από

τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;

((Κατά επίπεδο εκπαίδευσης)Κατά επίπεδο εκπαίδευσης)

53
48

34

Διάγραμμα 8

31
2828

Κατώτερη Μέση Ανώτερη

Μάλλον πρέπει Μάλλον δεν πρέπει



Μάλλον πρέπει Μάλλον δεν πρέπει ∆Γ/∆Α

Ν∆ 35 39 26

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Με αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων απόΜε αφορµή την απόφαση της ΦΙΦΑ για τον αποκλεισµό των ελληνικών οµάδων από

τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.τις διεθνείς συναντήσεις, γίνεται συζήτηση για το ρόλο του κράτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;Το κράτος µάλλον πρέπει, ή µάλλον δεν πρέπει να παρεµβαίνει στη διοίκηση του ποδοσφαίρου;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαρτίου 2004)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαρτίου 2004)

Διάγραμμα 9
* Ενδεικτικά στοιχεία λόγω µικρής αριθµητικής βάσης

ΠΑΣΟΚ 22 59 19

ΚΚΕ(*) 27 47 27

ΣΥΝ(*) 31 57 11

ΛΑΟΣ(*) 15 55 30



∆Γ/∆Α

2%
Ναι, πήγα 

διακοπές

4%

Ναι, θα πάω Όχι, δεν πήγα / 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

Διάγραμμα 10

Ναι, θα πάω 

διακοπές

45%

Όχι, δεν πήγα / 

δεν θα πάω

49%



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

(Κατά ηλικιακή κατηγορία)(Κατά ηλικιακή κατηγορία)

5354
59 585558

4141

Διάγραμμα 11

56
3

9

1 3

363737

4141

28

18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω

Ναι, πήγα διακοπές Ναι, θα πάω διακοπές Όχι, δεν πήγα / δεν θα πάω



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

((Κατά επίπεδο εκπαίδευσης)Κατά επίπεδο εκπαίδευσης)

59

45

74

48

Διάγραμμα 12

33

553

45

22

Κατώτερη Μέση Ανώτερη

Ναι, πήγα διακοπές Ναι, θα πάω διακοπές Όχι, δεν πήγα / δεν θα πάω



Ναι, πήγα 

διακοπές

Ναι, θα πάω 

διακοπές

Όχι, δεν πήγα / 

δεν θα πάω
∆Γ/∆Α

Αστικά 3 53 41 3

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

(Κατά αστικότητα)(Κατά αστικότητα)

Διάγραμμα 13

Αστικά 3 53 41 3

Ηµιαστικά 7 40 52 1

Αγροτικά 6 27 66 1



Ναι, πήγα 

διακοπές

Ναι, θα πάω 

διακοπές

Όχι, δεν πήγα / 

δεν θα πάω
∆Γ/∆Α

Εργοδ.-

Αυτ/µενοι
1 43 53 3

Μισθωτοί ∆.Τ. 4 57 38 1

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

(Κατά θέση στην απασχόληση)(Κατά θέση στην απασχόληση)

Διάγραμμα 14

Μισθωτοί ∆.Τ. 4 57 38 1

Μισθωτοί Ι.Τ. 3 53 41 2

Άνεργοι 14 30 52 5

Συνταξιούχοι 7 35 57 1

Νοικοκυρές 4 35 59 2

Φοιτητές 8 66 22 5



Ναι, πήγα 

διακοπές

Ναι, θα πάω 

διακοπές

Όχι, δεν πήγα 

/ δεν θα πάω
∆Γ/∆Α

Υπάρχει µεγάλη

δυσκολία
4 25 69 2

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

(Κατά υποκειµενική παράσταση εισοδήµατος)(Κατά υποκειµενική παράσταση εισοδήµατος)

Διάγραμμα 15

δυσκολία
4 25 69 2

Υπάρχει  

δυσκολία
3 45 50 3

Τα καταφέρνουν 6 52 39 3

Ζουν άνετα 5 78 16 1



Ναι, πήγα 

διακοπές

Ναι, θα πάω 

διακοπές

Όχι, δεν πήγα 

/ δεν θα πάω
∆Γ/∆Α

Ν∆ 4 51 42 2

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαρτίου 2004)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαρτίου 2004)

Διάγραμμα 16

ΠΑΣΟΚ 4 43 49 3

ΚΚΕ(*) 7 33 56 4

ΣΥΝ(*) 3 60 37 0

ΛΑΟΣ(*) 0 40 55 5

* Ενδεικτικά στοιχεία λόγω µικρής αριθµητικής βάσης



Ναι

∆Γ/∆Α

3%

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΦΕΤΟΣ
Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;Φέτος το καλοκαίρι πήγατε, ή θα πάτε διακοπές;

Διάγραμμα 17

Ναι

49%Όχι

48%



∆Γ/∆Α

3%

Περισσότερες 

µέρες

14%Περίπου οι ίδιες

ΗΜΕΡΕΣ ΦΕΤΙΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙΗΜΕΡΕΣ ΦΕΤΙΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
Οι διακοπές που πήγατε / που θα πάτε είναι περισσότερες µέρες, λιγότερες,Οι διακοπές που πήγατε / που θα πάτε είναι περισσότερες µέρες, λιγότερες,

ή περίπου ίδιες µε πέρυσι;ή περίπου ίδιες µε πέρυσι;
(Απαντούν όσοι πήγαν, ή θα πάνε φέτος το καλοκαίρι διακοπές)(Απαντούν όσοι πήγαν, ή θα πάνε φέτος το καλοκαίρι διακοπές)

Διάγραμμα 18

14%

Λιγότερες µέρες

20%

Περίπου οι ίδιες

63%



Περισσότερες 

µέρες

Λιγότερες 

µέρες

Περίπου οι 

ίδιες
∆Γ/∆Α

Υπάρχει µεγάλη

δυσκολία
14 30 51 5

ΗΜΕΡΕΣ ΦΕΤΙΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙΗΜΕΡΕΣ ΦΕΤΙΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
Οι διακοπές που πήγατε / που θα πάτε είναι περισσότερες µέρες, λιγότερες,Οι διακοπές που πήγατε / που θα πάτε είναι περισσότερες µέρες, λιγότερες,

ή περίπου ίδιες µε πέρυσι;ή περίπου ίδιες µε πέρυσι;
(Απαντούν όσοι πήγαν, ή θα πάνε φέτος το καλοκαίρι διακοπές, κατά υποκειµενική παράσταση εισοδήµατος)(Απαντούν όσοι πήγαν, ή θα πάνε φέτος το καλοκαίρι διακοπές, κατά υποκειµενική παράσταση εισοδήµατος)

Διάγραμμα 19

δυσκολία
14 30 51 5

Υπάρχει  

δυσκολία
11 24 63 1

Τα καταφέρνουν 14 18 65 3

Ζουν άνετα 20 7 69 4



ΝαιΌχι

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΠΕΡΥΣΙΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΠΕΡΥΣΙ
Πέρυσι το καλοκαίρι πήγατε διακοπές;Πέρυσι το καλοκαίρι πήγατε διακοπές;

Διάγραμμα 20

Ναι

63%
Όχι

37%



44

19

Και πέρυσι και φέτος

Πέρυσι, όχι φέτος

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Διάγραμμα 21

19

5

32

Φέτος, όχι πέρυσι

Ούτε πέρυσι ούτε

φέτος



16

37

Μάλλον η σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας

Μάλλον η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –– ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για την κακή κατάσταση της οικονοµίας ποια κυβέρνηση από τις δύο έχει µεγαλύτερες ευθύνες; Για την κακή κατάσταση της οικονοµίας ποια κυβέρνηση από τις δύο έχει µεγαλύτερες ευθύνες; 

Μάλλον η σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας, ή µάλλον η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ;Μάλλον η σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας, ή µάλλον η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ;

Διάγραμμα 22

5

40

2

Και οι δύο

Καµία από τις δύο / Ούτε-ούτε

∆Γ/∆Α



16

45

16

37

Μάλλον η σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας

Μάλλον η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –– ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για την κακή κατάσταση της οικονοµίας ποια κυβέρνηση από τις δύο έχει µεγαλύτερες ευθύνες; Για την κακή κατάσταση της οικονοµίας ποια κυβέρνηση από τις δύο έχει µεγαλύτερες ευθύνες; 

Μάλλον η σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας, ή µάλλον η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ;Μάλλον η σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας, ή µάλλον η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ;

Διάγραμμα 23

33

2

4

5

40

2

Και οι δύο

Καµία από τις δύο / Ούτε-ούτε

∆Γ/∆Α
6-7/04/2006 6-7/07/2006



Νέα ∆ηµοκρατία

Συνασπισµός

Ιούλιος 2006

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

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

41

3748

50

Μάιος 2006

42

4043

48

Διάγραμμα 24

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΛΑΟΣ

33

31

2259

55

57

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ

43

33

2455

52

47

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, εάν είχατε να επιλέξετεΑνεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, εάν είχατε να επιλέξετε

για Πρωθυπουργό της χώρας, ανάµεσα στον κ. Γ. Παπανδρέου και στον κ. Κ. Καραµανλή,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;ποιος θα λέγατε ότι είναι ο καταλληλότερος, ο κ. Κ. Καραµανλής, ή ο κ. Γ. Παπανδρέου;

45

Διάγραμμα 25

22

28

5

Γ. Παπανδρέου Κ. Καραµανλής Κανένας από τους δύο ∆Γ/∆Α



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, εάν είχατε να επιλέξετεΑνεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, εάν είχατε να επιλέξετε

για Πρωθυπουργό της χώρας, ανάµεσα στον κ. Γ. Παπανδρέου και στον κ. Κ. Καραµανλή,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;ποιος θα λέγατε ότι είναι ο καταλληλότερος, ο κ. Κ. Καραµανλής, ή ο κ. Γ. Παπανδρέου;

27

49
45

28

Διάγραμμα 26

20

5

27
22

28

5

Γ. Παπανδρέου Κ. Καραµανλής Κανένας από τους δύο ∆Γ/∆Α

1-2/06/06 6-7/07/06



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Με βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφουΜε βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφου

Ιούλιος 2006Ιούλιος 2006

42,0
38,0

Διάγραμμα 27

8,5
4,5 4,5 2,5

Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ



41,5
38,5

42,0
38,0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Με βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφουΜε βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφου

Μεταβολή Ιουνίου / Ιουλίου 2006Μεταβολή Ιουνίου / Ιουλίου 2006

Διάγραμμα 28

8,5
4,5 4,5

2,5

8,5
4,5 4,5

2,5

Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ

1-2/06/06 6-7/07/06


