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Απηή ε Έξεπλα ηεο OPINION POLL πξαγκαηνπνηείηαη δύν αθξηβώο κήλεο 

κεηά ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηεο 7εο Ηνπιίνπ θαη ιίγεο ώξεο πξηλ ηελ Γ.Δ.Θ, ζην 

πιαίζην ηνπ Βαξόκεηξνπ ηεο OPINION POLL. Tα απνηειέζκαηά ηεο 

ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ε λίθε ηεο Ν.Γ ηνλ Ηνύιην απνηέιεζε απιά κηα 

αιιαγή θξνπξάο, αιιά ηελ είζνδν ζε κία λέα πνιηηηθή θάζε. 

ε απηή, θαίλεηαη όηη ε εηνηκόηεηα πνπ έδεημε ε Κπβέξλεζε, ε θηλεηηθόηεηά 

ηεο, νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο αιιά θαη γεληθόηεξα νη θηλήζεηο ηεο 

ζπλαληνύλ κεγάιε απνδνρή, ηεο δεκηνπξγνύλ πνιηηηθό θεθάιαην, εδξαηώλνπλ 

ηελ ζέζε ηεο θαη ηελ εληζρύνπλ. Σαπηόρξνλα δεκηνπξγνύλ έλα λέν θιίκα ζηελ 

θνηλσλία θαη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ. 

 

Είναι ταρακηηριζηικά μερικά αποηελέζμαηα ζηα ερωηήμαηα ποσ 

ηέθηκαν: 

-          Σν 53.27% δειώλεη πην αηζηόδνμν γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο θαη ηεο 

Οηθνλνκίαο, ελώ πην απαηζηόδνμν δειώλεη ην 24.48%. 

-          Σν 55.14% είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ Κπβέξλεζε έλαληη ελόο 

41.55% . 

-          Σν 61.5% είλαη ηθαλνπνηεκέλν από ηελ ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ Κ. Μεηζνηάθε έλαληη ελόο 34.52%, ελώ ν Πξσζππνπξγόο 

εκθαλίδεη πςειή δεκνθηιία ηεο ηάμεο ηνπ 61.3%. Δίλαη ν κόλνο πνιηηηθόο 

αξρεγόο πνπ παξνπζηάδεη ζεηηθό ηζνδύγην ζηηο απόςεηο γηα ην πξόζσπό ηνπ. 

-          Οη πνιίηεο ηεξαξρνύλ ηελ πνξεία ηεο Οηθνλνκίαο, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ηελ Αλάπηπμε σο ηα ηξία βαζηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πηαζηεί ε 

Κπβέξλεζε κε πνζνζηά 43.15%, 31.19% θαη 22.49% αληίζηνηρα. Αθνινπζνύλ 

ε θαηάζηαζε ζηνλ ρώξν ηεο Τγείαο, ε αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ / αληηκεηώπηζε 

ηεο αλνκίαο θαη ε κείσζε ησλ θόξσλ κε 20.32%, 17.97% θαη 17.47% 

αληίζηνηρα. 

-          Μεγάιε απήρεζε έρνπλ πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο όπσο ε 

θαηάξγεζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Αζύινπ κε 74.1%, ε κείσζε ηνπ ΔΝΦΗΑ θαη 

άιισλ θόξσλ κε 88.49%, νη επηρεηξήζεηο ηεο ΔΛΑ γηα ηελ αλαθαηάιεςε ησλ 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ρώξσλ από ην 83.82%. Δίλαη ζεκαληηθό όηη απηέο γηα 

παξάδεηγκα νη πξσηνβνπιίεο ζπλαληνύλ κεγάιε απήρεζε θαη αλάκεζα ζηνπο 

ςεθνθόξνπο ηνπ ΤΡΗΕΑ κε 48.73%, 75.13% θαη 70% αληίζηνηρα. 



-          Σαπηόρξνλα, ην 73.31% ζεσξεί όηη θέηνο ππήξρε κηα κεγαιύηεξε 

εηνηκόηεηα θαη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ, 

ελώ ην 58.5% θξίλεη όηη ε άξζε ησλ capital controls νθείιεηαη θαη ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππήξρε από ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

-          Ο Κ. Μεηζνηάθεο ζεσξείηαη κε 50.56% πην ηθαλόο γηα Πξσζππνπξγόο 

έλαληη 20.75% ηνπ Α. Σζίπξα θαη ηνλ θαλέλα από ηνπ δύν λα παίξλεη ηελ 

δεύηεξε ζέζε. 

Απένανηι ζηο πολύ θεηικό κλίμα ποσ έτει δημιοσργηθεί για ηον 

Πρωθσποσργό, ηην Κσβέρνηζη και ηις πρωηοβοσλίες ηοσς, οι δσνάμεις 

ηης Ανηιπολίηεσζης δεν πείθοσν για ηον ηρόπο ανηιπολίηεσζής 

ηοσς. Μόλν ην 17.59% είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ ηελ αληηπνιηηεπηηθή 

πνιηηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ, κε ην 35.68% κόλν ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ ΤΡΗΕΑ λα 

δειώλεη ηθαλνπνηεκέλν. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα άιια θόκκαηα πνπ 

εκθαλίδνπλ πνιύ ρακειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

αληηπνιηηεύνληαη. Δπίζεο, ρακειέο είλαη θαη νη δεκνθηιίεο όισλ ησλ πνιηηηθώλ 

αξρεγώλ ησλ θνκκάησλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο. 

 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο δείρλνπλ θπξίαξρν ηνπ πνιηηηθνύ παηρληδηνύ ηνλ 

Κ. Μεηζνηάθε θαη δείρλνπλ νξηαθέο αιιαγέο ζηνπο πνιηηηθνύο ζπζρεηηζκνύο 

κε ηελ Ν.Γ λα εληζρύεηαη, έζησ θαη ιίγν ζε ζρέζε κε ηηο Δθινγέο θαη ηνλ 

ΤΡΗΕΑ θαη ην ΚΗΝΑΛ λα εκθαλίδνπλ ζηνηρεία απνζπζπείξσζεο. 

 

Απηή είλαη ε εηθόλα απηή ηελ ζηηγκή. Ζ ηθαλόηεηα ηεο Κπβέξλεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο κεγάιεο θαη ζνβαξέο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη 

από ηελ κία θαη νη αιιαγέο ζηα θόκκαηα ηεο Αληηπνιίηεπζεο ώζηε λα κπνξνύλ 

λα εθθέξνπλ πνιηηηθό ιόγν πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ λέα πνιηηηθή θάζε πνπ 

δηεξρόκαζηε, ζα θξίλνπλ πνιιά. 

 


