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ΓΚΑΛΟΠ: 800 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ, ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ, ΤΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας και 
μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, 
περνά εντυπωσιακά μπρο
στά, παίρνοντας για πρώτη 
φορά την πρώτη θέση στα 
σχετικά γκάλοπ και μάλιστα 
με το πολύ ψηλό ποσοστό 
αποδοχής 60,4%. Αρνητική 
γνώμη για τον Κ. Σημίτη έχει 
μόνον το 28,6%, ενώ 88 ά
τομα, δηλαδή το 11,1% δεν 
απαντούν στο σχετικό ερώ- 

. τημα.

Ο ΕΤΕΡΟΣ υπουργός και 
μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, 
βρίσκεται πολύ ψηλά σε πο
σοστό αποδοχής με 57,8%, 
παρά το ότι πέφτει για πρώ
τη φορά κάτω από τον Κ. 
Σημίτη. Εχει λίγο υψηλότερο 
ποσοστό αρνητικών γνω
μών, 32,7%, από το συνά
δελφό του υπουργό Παιδεί
ας και 76 πολίτες, το 9,5%, 
δεν θέλουν ν’ απαντήσουν 

. στη σχετική ερώτηση.

ΤΡΙΤΟΣ, με πολύ υψηλό πο
σοστό (54,1%) και πρώτος 
από τους νεοδημοκράτες, ο 
νεαρός υπουργός Εξωτερι
κών. Εχει μάλιστα ξεπερά- 
σει ακόμα και τον μέχρι σή
μερα διεκδικόντα τα πρω
τεία Μ. Εβερτ. Μόλις το 32% 
(το μικρότερο ποσοστό ε
κτός του Κ. Σημίτη) έχει αρ
νητική γνώμη γι’ αυτόν, ενώ 
112 άτομα, το 13,9%, δεν α
παντούν.V ___________ 4

Ο ΠΡΩΗΝ υπουργός βρί
σκεται στην τέταρτη θέση 
από πλευράς αποδοχής και 
για πρώτη φορά κάτω από 
νεοδημοκράτη πολιτικό.

Πάντως, διατηρεί υψηλό 
ποσοστό αποδοχής, το 52% 
έχουν θετική γνώμη, παράλ
ληλα όμως, ένα μεγάλο πο
σοστό, το 40,1% έχει αρ- 
νηπκή γνώμη γι’ αυτόν. Ε- 
ξηντατρείς πολίτες, το 
7,8%, δεν απαντούν στην ε
ρώτηση.

ΕΚΠΛΗΞΗ το ποσοστό του 
πρώην υπουργού, που 
μπαίνει στην πρώτη πεν
τάδα με 44,7% θετική γνώ
μη γι’ αυτόν. Εχει βέβαια και 
αυτός αρκετά μεγάλο ποσο
στό με αρνητική γνώμη, 
37,4%, ενώ 143 άτομα, ένα 
ποσοστό 17,9%, δεν εκφρά
ζουν τη γνώμη τους γι’ αυ- 
τόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εργασίας 
πάντα είχε μεγάλη δημσπ- 
κότητα, πράγμα που απο- 
δεικνύεται για μια ακόμα 
φορά. Το 44,7% των ερωτη- 
θέντων έχει θετική γνώμη 
γι’ αυτόν, όμως ένα μεγάλο 
ποσοστό, το 40,1% έχει αρ
νητική. Εκατόν εικοσιένα ά
τομα, το 15,1% δεν εκ- 

_ φέρουν γνώμη. 
ν  ^

Του ΠΕΤΡΟΥ ΤΡ0ΥΠΙΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας και μέλος του Ε
κτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ Κ. 
Σημίτης και ο υπουργός Εξωτερικών 
Αντώνης Σαμαράς, είναι οι πρώτοι σε 

δημοτικότητα πολιτικοί από το ΠΑΣΟΚ και 
τη Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα, ενώ βρί
σκονται στην πρώτη και την τρίτη θέση (αν
τίστοιχα) σε δημοτικότητα, 
ανάμεσα στα στελέχη των 
δύο κομμάτων.

Το εντυπωσιακό αυτό 
στοιχείο, μια και είναι η 
πρώτη φορά που ο Κ. Σημί
της περνά σε δημοτικότητα 
τον Γ. Γεννηματά και έρ
χεται πρώτος από το ΠΑ
ΣΟΚ και ο Α. Σαμαράς περ
νά σε δημοτικότητα τον Μ.
Εβερτ και έρχεται πρώτος 
από το κόμμα του, βγαίνει 
από δημοσκόπηση που 
πραγματοποίησε την τελευ
ταία εβδομάδα του Ιανου
άριου στην Αττική, η εται
ρεία ΑίΟΟ, για λογαρια
σμό πολιτικού κόμματος.

Εντυπωσιακό επίσης από 
τη σφυγμομέτρηση, που απο
καλύπτει σήμερα το «Εθνος 
της Κυριακής», είναι ότι οι 
αρχηγοί και των δύο κομ
μάτων βρίσκονται σε χαμηλό
τερες θέσεις από αρκετά στε
λέχη τους. Ο κ. Μητσοτάκης 
στην όγδοη θέση, μετά από 
τους κ.κ. Σαμαρά και Εβερτ 
και ο κ. Παπανδρέου στη δω
δέκατη θέση, μετά τους κ.κ.
Σημίτη, Γεννηματά, Αρσένη,
Κακλαμάνη, Λαλιώτη και το 
γιο του Γιώργο.

Ποιοι έχαβαν9
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗι ΠΟΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ;

ΦΥΛΟ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 3 4  ( 4 ,3 % ) 15 (3,8%) 19 (4,6%)

ΚΑΛΗ 2 3 8  ( 2 9 ,8 % ) 113 (29,0%) 125 (30,5%)

ΑΡΚΕΤΑ  ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΗ 2 7 1  ( 3 3 ,8 % ) 154 (39,5%) 1 1 7 (2 8 ,5 % )

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 1 2 8  ( 1 6 ,0 % ) 50 (12,9%) 78 (18,9%)

ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 8 4  ( 1 0 ,5 % ) 41 (10,5%) 44 (10,6%)

ΔΕΝ  ΞΕΡΩ 3 5  ( 4 ,4 % ) 14 (3,5%) 22 (5,3%)

ΔΕΝ  ΑΠΑΝΤΩ 1 0  ( 1 ,2 % ) 3 (0,7%) 7 (1,7%)

★  ΑΡΚΕΤΑ διατακτική θεωρεί την 
Οικουμενική κυβέρνηση, μεγάλο 
τμήμα των ερωτηθέντων, το 

33,8%, ενώ μόνον το 4,3% τη θεωρεί 
πολύ καλή.

Υψηλό βέβαια είναι και το ποσοστό, 
29,8%, που τη θεωρεί πολύ καλή, αν 
μάλιστα συγκριθεί με το ποσοστό 
10,5%, που τη θεωρεί τελείως αποτυ
χημένη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 40% περί

που (39,5%) των αντρών θεωρεί αρ
κετά διατακτική την κυβέρνηση, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών 
είναι δέκα περίπου μονάδες λιγότερο 
(28,5%).

Από άποψη ηλικίας το 42,1% των α
τόμων από 25 έως 34 ετών τη θεωρεί 
αρκετά διστακτική, όπως και το 46,5% 
των ατόμων που ανήκουν σε ανώτερη 
κοινωνική τάξη.

Οι αρχηγοί
Και οι δύο αρχηγοί, έχουν 

σημαντικότατο ποσοστό αρ
νητικών ψήφων, ο κ. Μητσο
τάκης 46,9% και ο κ. Παπαν
δρέου 56,3%, που ξεπερνάει 
και στους δύο το ποσοστό 
των θετικών ψήφων, με μεγά
λη διαφορά, 21% περίπου, 
αυτές του προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ.

Από το ερώτημα για τη 
γνώμη για τους τρεις αρ
χηγούς, τα στοιχεία είναι αρ
νητικά για τους κ.κ. Μητσο- 
τάκη και Παπανδρέου, που 
εμφανίζονται να χάνουν σε 
δημοτικότητα κατά 1% περί
που, ενο'ι, θετικά για τον 
πρόεδρο του Συνασπισμού X. 
Φλωράκη, ο οποίος εμφανίζε

ται με κατά 5% περίπου αυξη
μένη δημοτικότητα.

Για τους κ.κ. Παπανδρέου 
και Φλωράκη πρέπει να επί
σημα νθεί ότι το ποσοστό των 
ψηφοφόρων των οποίων η 
γνώμη παραμένει αρνητική, 
είναι αρκετά μεγαλύτερο αυ
τών, που η γνώμη τους παρα
μένει θετική.

Ενα άλλο ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικό επίσης στοιχείο 
του κλίματος που επικρατεί 
στην κοινή γνώμη της πρω
τεύουσας είναι και οι από-' 
ψεις των ψηφοφόρων, για το 
τι κυβέρνηση θέλουν.

Κυβέρνηση ΝΔ θέλει ο έ
νας στους τρεις μόνο Αθηναί
ους, ενώ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
μόνον οι 12 στους εκατό.

Το σενάριο κυβέρνησης 
συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
δεν φαίνεται να βρίσκει πρό
σφορο έδαφος στους Αθηναί
ους, αφού το θέλει μόνο το 
1,5% των Ελλήνων, ενώ το
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πείραμα της κυβέρνησης 
Τζαννετάκη δεν φαίνεται να 
έπεισε τους ψηφοφόρους, α
φού μόνο ο ένας στους Εκατό 
Αθηναίους θέλει κυβέρνηση 
συνεργασίας ΝΔ-Συνασπι- 
σμού.

Αντίθετα, εντυπωσιακό, σε 
σύγκριση με τα άλλα, είναι 
το ποσοστό που θέλει κυβέρ
νηση συνεργασίας όλων των

ΦΥΛΟ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΥΤΟ ΔΥΝΑΜ Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.Δ. 2 4 2  ( 3 0 ,3 % ) 1 1 4 (2 9 ,4 % ) 128 (31,1%)

ΑΥΤΟ ΔΥΝ ΑΜ Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΠΑΣΟΚ 9 8  ( 1 2 ,2 % ) 45 (11,5%) 53 (12,9%)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ν .Δ .-Π Α Σ0Κ 1 1  ( 1 ,4 % ) 7 (1,7%) 4 (1,0%)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Π Α Σ 0Κ -Σ Υ Ν Α ΣΠ ΙΣΜ 0 Υ 1 0 1  ( 1 2 ,6 % ) 53 (13,6%) 48 (11,6%)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ν .Δ.-ΣΥΝΑΣΠ ΙΣΜ Ο Υ 8  ( 1 ,0 % ) 5 (1 ,4 % ) 3 (0,7%)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟ Μ Μ ΑΤΩ Ν 1 3 3  ( 1 6 ,7 % ) 69 (17,8%) 64 (15,6%)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΟΧΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 5 2  ( 6 ,5 % ) 27 (7,0%) 24 (6,0%)

ΚΑ Μ ΙΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 8 3  ( 1 0 ,4 % ) 33 (8,4%) 50 (12,3%)

ΔΕΝ  ΞΕΡΩ 4 6  ( 5 ,8 % ) 22 (5,6%) 24 (6,0%)

ΔΕΝ  ΑΠΑΝΤΩ 2 6  ( 3 ,2 % ) 14 (3,5%) 12 (3,0%)

★  Αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ. 
θέλουν οι τριάντα στους εκατό Α
θηναίοι, ενώ αυτοδύναμη κυβέρ

νηση ΠΑΣΟΚ οι δώδεκα στους εκατό.
Από το γκάλοπ για το ποια κυβέρ

νηση θέλετε, μπορούν να γίνουν και 
μερικές σημαντικές παρατηρήσεις, ό
πως ότι μόνο το 1,4% θέλει κυβέρνηση 
συνεργασίας των δύο μεγάλων κομ
μάτων και το 1%  κυβέρνηση Ν .Δ.-Συ
νασπισμού.

Αντίθετα, ένα 12,6 θέλει κυβέρνηση 
συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού.

Μεγάλο είναι το ποσοστό 16,7% που 
θέλει κυβέρνηση συνεργασίας όλων 
των κομμάτων, ενώ εντυπωσιακό είναι 
το ότι 10 στους 100 Ελληνες δεν θέ

λουν καμία κυβέρνηση.
Τόσο η Ν.Δ. όσο και το ΠΑΣΟΚ έ

χουν αυξημένο ποσοστό προτίμησης 
αυτοδυναμίας στις γυναίκες απο τους 
άντρες.

Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει 
πως αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ. 
προτιμούν σε μεγάλα ποσοστά οι ηλι
κίες από 45-54 (43,3%) και 55-64 
(42,7%), ενώ το ΠΑΣΟΚ αυτοδύναμο 
προτιμούν σε μεγάλο ποσοστό οι από 
65 και πάνω (24,1%).

Αντίθετα στις μεταξύ 35-44 ηλικίες 
μεγάλη προτίμηση υπάρχει στην κυ
βέρνηση ΠΑΣΟΚ —Συνασπισμού 
(21,7%).

κομμάτων, 16,7%, καθώς και 
το ποσοστό που επιδιώκει κυ
βέρνηση ΠΑΣΟΚ-Συνασπι- 
σμού
(12,6 %). Ποσοστό, που είναι 
και το πρώτο σε προτίμηση 
των ψηφοφόρων για τα κυ
βερνητικά σχήματα συνερ
γασίας — πλην της Οικουμε
νικής.

Στον ίδιο πίνακα πρέπει να

προσέξουμε ιδιαίτερα και το 
υψηλό ποσοστό αυτών που 
δεν θέλουν καμιά κυβέρνηση, 
10%. Δηλαδή, ένας στους δέ
κα Αθηναίους, έχει απογοη
τευτεί τόσο από τους πολιτι
κούς, την πολιτική και τις κυ
βερνήσεις, που αρνείται ο- 
ποιονδήποτε να τον κυβερ
νήσει. Στο ίδιο ποσοστό και 
στο θέμα που αφορά την απο

γοήτευση απο τα κόμματα και 
τους πολιτικούς, θα πρέπει 
να προστεθεί και το 6,5% των 
ψηφοφόρων, που θέλουν κυ
βέρνηση η οποία όμως δεν θα 
έχει πολιτικούς ως μέλη 
της...

Η πλειοψηφία των Αθηναί
ων φαίνεται πως δεν έχει α- 
πορρίψει την Οικουμενική, 
δεν νομίζει δηλαδή ότι απέ-

ΙΟ Ι Π ΡΩ Τ Ο Ι: Σημίτης από το ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς από τη ΝΔι
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Ο ΝΕΑΡΟΣ άτυπος γραμ
ματέας του ΠΑΣΟΚ, έχει 
ένα ρεκόρ. Οσοι έχουν θε
τική γνώμη γι’ αυτόν 44,7%, 
άλλοι τόσοι έχουν αρνητική 
44,7%. Ενώ μόνον 84, το 
10,5%, δεν εκφέρει καμιά 
γνώμη.

Είναι πάντως πολύ ψηλά 
στον πίνακα των προτιμή
σεων και χωρίς να κατέχει 
υπουργική θέση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ν.Δ. συ
γκεντρώνει ποσοστό απο
δοχής κάτω από το 50%, 
(έχει 44,4%), ενώ παράλ
ληλα είναι λίγο μεγαλύτερο 
το ποσοστό αυτών που έ
χουν αρνητική γνώμη για το 
πρόσωπό του, το 46,9%. Ε- 
ηντα εννέα άνθρωποι, το 

8,7%, δεν απαντούν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι 

ο πρόεδρος της Ν.Δ. είναι 
τρίτος μεταξύ των πολιτι
κών της παράταξής του.

Ο ΠΡΩΗΝ δήμαρχος, παρά 
την εκτός κυβέρνησης το
ποθέτησή του, βρίσκεται 
αρκετά ψηλά με ποσοστό α
ποδοχής 43,2% και αρνητι
κές γνώμες σχετικά λίγες 
34,4%. Ομως, εκατόν ο
γδόντα άτομα, αρκετά μεγά
λο ποσοστό 22,4%, δεν θέ
λουν να εκφράσουν γνώμη 
γι’ αυτόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εμπορίου, 
τον τελευταίο καιρό, μπαίνει 
πάντα στις πρώτες θέσεις 
των γκάλοπ. Ετσι και τώρα 
έχει ποσοστό αποδοχής 
35,4%, όμως έχει πολύ με
γάλο ποσοστό με αρνητική 
γνώμη γι’ αυτόν, 43%, ενώ 
173 ψηφοφόροι (21,6%) 
δεν εκφράζουν γνώμη.

Ο ΥΙΟΣ Παπανδρέου έχει 
καταφέρει κι αυτός ένα ρε
κόρ. Εχει ακριβώς το ίδιο 
ποσοστό αποδοχής, 35%, 
με τον πατέρα του. Μόνο 
που αυτός έχει μικρότερο 
ποσοστό μη αποδοχής, που 
όμως είναι αρκετό ψηλό α
φού φτάνει το 50,3%. Εκατό 
δέκα επτά άτομα, 14,6%, 
δεν θέλουν να απαντήσουν 

-γ ια  τον Γ. Παπανδρέου.

κέρδισαν
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ;

Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Φ Λ Ω Ρ Α Κ Η Σ
Π Α Ρ Α Μ Ε Ν Ε Ι  Θ Ε Τ ΙΚ Η 3 1 8  (3 9 ,8 % ) 2 1 8 ( 2 7 ,2 % ) 1 7 8  (2 2 ,3 % )
Π Α Ρ Α Μ Ε Ν Ε Ι  Α Ρ Ν Η Τ ΙΚ Η 2 8 2  (3 5 ,2 % ) 355 ( 4 4 ,4 % ) 2 4 6  (3 0 ,8 % )
Μ Ε Τ Α Β Λ Η Θ Η Κ Ε  Θ Ε Τ ΙΚ Α 63 ( 7 ,8 % ) 7 8  ( 9 ,7 % ) 1 5 6  ( 1 9 ,6 % )
Μ Ε Τ Α Β Λ Η Θ Η Κ Ε  Α Ρ Ν Η Τ ΙΚ Α 68 (8 ,5 % ) 86 ( 1 0 ,7 % ) 1 1 6 ( 1 4 ,5 % )
Δ Ε Ν  Ξ Ε Ρ Ο 39 ( 4 ,9 % ) 35 ( 4 ,4 % ) 65 (8 ,2 % )
Δ Ε Ν  Α Π Α Ν Τ Ο 30 ( 3 ,7 % ) 2 9  (3 ,6 % ) 38 (4 ,8 % )

★  ΠΤΩΣΗ δημοτικότητας κατά 1% περίπου 
παρουσιάζουν και οι δύο πρόεδροι, της 
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα ο X. 

Φλωράκης παρουσιάζει αύξηση της δημοτικό- 
τητάς του κατα 5,1%.

Συγκεκριμένα, αν συγκριθούν οι θετικές και 
αρνητικές γνώμες για τον καθέναν από τους 
τρεις πολιτικούς αρχήγούς, ο Κ. Μητσοτάκης 

μια μείωση της τάξης του 0,7% (8,5 -  7,8

= 0,7), ο Α. Παπανδρέου μείωση 1% και ο X. 
Φλωράκης αύξηση κατά 5,1%.

Τη μεγαλύτερη αποδοχή (θετική γνώμη) έχει 
ο πρόεδρος της Ν.Δ., Κ. Μητσοτάκης, με 
39,8%, δεύτερος έρχεται ο Α. Παπανδρέου με 
27,2% και τρίτος ο X. Φλωράκης με 22,3%.

Αντίθετα, αρνητική γνώμη έχει για τον Α. Πα
πανδρέου το 44,4%, για τον Κ. Μητσοτάκη το 
35,2% και για τον X. Φλωράκη το 30,8%.

τυχε, εχει όμως την άποψη 
ότι είναι αρκετά διατακτική 
(33%), πράγμα βέβαια που α
ποτελεί και αναντίρρητο γε
γονός, άσχετα από τα προ
βλήματα που την ανάγκασαν 
να είναι τέτοια.

Παράλληλα, μόνο το 16% 
τη θεωρεί αποτυχημένη ενώ, 
αντίθετα, καλή τη θεωρεί πο
λύ μεγαλύτερο ποσοστό 
(29,8%).

Από τη μελέτη του πρώτου 
πίνακα, που αφορά τις θετι
κές και αρνητικές γνώμες για 
τους πολιτικούς της ΝΔ και 
του ΠΑΣΟΚ, βγαίνουν μια 
σειρά από ενδιαφέροντα συ
μπεράσματα.
•  Οι δύο αρχηγοί, παρότι 
βρίσκονται συνεχώς στη δη
μοσιότητα, δεν έχουν ποσο
στά θετικών ψήφων μεγαλύ
τερα από τα κομματικά τους 
στελέχη.
•  Ο Κ. Σημίτης, που είναι 
πρώτος με το εντυπωσιακό 
60%, κινείται τον τελευταίο 
καιρό σε χαμηλούς τόνους, έ
χει καλή συνεργασία με το 
συνάδελφό του στο υπουρ
γείο Νεοδημοκράτη Β. Κον-

τογιαννόπουλο και έχει δεί
ξει στην κοινή γνώμη το πρό
σωπο ένος σοβαρού, μετρημέ
νου και διαλλακτικού πολιτι
κού, που ξέρει να μάχεται για 
τις θέσεις του μέσα στο κοι
νωνικό πλαίσιο που υπάρχει. 
•  Ο Α. Σαμαράς, έχει κατα- 
κόρυφη άνοδο, μια και εκ
φράζει τη νέα, δυναμική γε
νιά των πολιτικών που έχει 
γνώσεις, άποψη και γνώμη, 
την οποία και δεν αρνείται να 
πει και να παλέψει για τις θέ
σεις του, έστω κι αν αυτό θα 
προκαλέσει

Η  πρωτιά

Κοινό χαρακτηριστικό και 
των δύο είναι ότι έχουν τα μι
κρότερα ποσοστά αρνητικών 
ψήφων.

Δυο άλλα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα είναι αυτά 
που αφορούν τους κ.κ. Γεν
νήματα και Εβερτ.

Ο κ. Γεννηματάς, εμφανί
ζεται σε κάμψη σε σχέση με 
τον Κ. Σημίτη, από τον οποίο 
χάνει και την πρωτιά στο

ΠΑΣΟΚ, ίσως και λόγω της 
αντικειμενικά «αντιπαθητι
κής θέσης» που έχει στην κυ
βέρνηση.

Ο κ. Εβερτ, χάνει για πρώ
τη φορά την πρωτοκαθεδρία 
στη δημοτικότητα μεταξύ των 
στελεχών της ΝΔ και μάλι
στα, από τον «αντίπαλό του» 
Αντώνη Σαμαρά, κυρίως για
τί τον τελευταίο καιρό εμ
φανίζεται «σκληρός» και επι
τίθεται συνεχώς κατά της Οι
κουμενικής Κυβέρνησης και 
έτσι κατά της συνεργασίας, 
κάτι το οποίο φαίνεται ότι οι 
Αθηναίοι δεν το εγκρίνουν.

Από τα άλλα πρόσωπα, θα 
πρέπει απλώς να επισημάνου- 
με την υψηλή θέση που κατέ
χει ο Γ. Αρσένης, παρότι δεν 
είναι υπουργός και δεν έχετ 
τις καλύτερες των σχέσεων 
με τον κομματικό μηχανισμό 
του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο πο
σοστό αρνητικών ψήφων που 
έχει ο Γιάννης Μπούτος, το 
υψηλό ποσοστό του υπουρ
γού Εργασίας Απόστολου 
Κακλαμάνη, καθώς και του 
μέλους του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ 
Κ. Λαλιώτη.

ν  r

ΔΕΚΑΤΟΣ έκτος στον πίνα
κα, ο βουλευτής και συνεκ- 
δότης της «Αυριανής» με το 
μικρότερο ποσοστό αποδο
χής (15,6%). Ομως, κατέχει 
την πρώτη θέση στις αρ
νητικές γνώμες με το ποσο
στό του 67,5%, ενώ 135 ψη
φοφόροι, το 16,8%, δεν θέ
λουν να εκφραστούν.

ΥΠΕΡ 161
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Γ. ΜΠΟΥΤΟΣ

ΚΑΤΑ 454

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ και μέλος 
της Δημοκρατικής Συμπα
ράταξης έχει 20,1% ποσο
στό αποδοχής, αλλά ένα τε
ράστιο ποσοστό ανθρώπων 
με αρνητική γνώμη γι’ αυ
τόν, 56,8%. Παράλληλα, 185 
άτομα (το 23,1%) αρνούνται 
να εκφραστούν.

Ο ΠΡΩΗΝ πρωθυπουργός 
είναι μόλις στη 12η θέση 
από πλευράς θετικών γνω
μών γι’ αυτόν, 35%, αλλά έ
χει και πολύ υψηλό ποσο
στό ανθρώπων με αρνητική 
νώμη που ξεπερνάει τον 
να στους δυο, 56,3%. Ε

ξήντα εννιά πολίτες, το 
8,7%, δεν θέλουν να εκφρά
σουν τη γνώμη τους. .

Ο ΠΡΩΗΝ υπουργός Οικο
νομικών φαίνεται πως είναι 
αρκετό δημοφιλής στο Λε
κανοπέδιο, αφού συγκεν
τρώνει ποσοστό αποδοχής 
34,9%. Βέβαια, έχει και αρ
κετά υψηλό ποσοστό μη α
ποδοχής 55,4%, ενώ 78 ψη
φοφόροι, το 9,7%, αρνούν- 
ται να πουν τη γνώμη τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πολιτισμού, 
παρότι εκ Θεσσαλονίκης, έ
χει στην Αθήνα τον έναν 
από τους τρεις υπέρ του 
(ποσοστό 34,75%). Αντίθε
τα ο ένας στους δύο (50%) 
έχει αρνητική γνώμη γι' αυ
τόν, ενώ 122 ερωτηθέντες 
(15,3%) αρνούνται να πουν 
τη γνώμη τους.


