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κ. Αλευράς έχει ποσοστό 81% και 
στο «Συνασπισμό» 53%.

-  Παρά τον αποκλεισμό του 
από την κυβέρνηση του Ξεν. Ζο- 
λώτα και τις αιρετικές απόψεις 
για ορισμένους κομματικούς χει
ρισμούς ο πρώην υπουργός κ. 
Μιλτιάδης Έβερτ γνωρίζει αύξη
ση της γενικής επιρροής του και 
αποτελεί σήμερα το δημοφιλέστε
ρο πολιτικό της Ν.Δ. Αύξησε το 
44% του περασμένου Οκτωβρίου 
και Αυγούστου σε 49% και κατά 
δέκα μονάδες την αποδοχή που 
είχε το 1987. Το ποσοστό του κ. 
Έβερτ μέσα στη Ν.Δ. είναι 82% 
και αποτελεί το υψηλότερο από 
κάθε ηγετικό στέλεχος της παρά
ταξης αμέσως μετά το 90% του κ. 
Μητσοτάκη και το 89% του κ. 
Τζαννετάκη. Όμως με το 26% 
στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Έβερτ

Η ταυτότητα 
της έρευνας

Η έρευνα αυτή έγινε από την 
Link Marketing Research μετα
ξύ 24-29/11/1989 σε ένα δείγμα 
600 ατόμων που κατοικούν στην 
περιοχή Αθήνας - Πειραιά - Πε
ριχώρων και έχουν επιλεγεί με 
τη μέθοδο των ποσοστώσεων 
(quotas) κατά φύλο, ηλικία, πε
ριοχή και εκλογική γεωγραφία, 
ώστε να αντιπροσωπεύονται 
αναλογικά όλες οι κατηγορίες 
του πληθυσμού.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΗΤΑΝ: « θ α  σας διαβάσω έναν κατάλογο πολιτικών. 
Για τον καθένα από αυτούς θα σας παρακαλέσω να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν δηλαδή έχετε 
πολύ καλή, αρκετά καλή, λίγο καλή ή καθόλου καλή γνώμη:

Οι απαντήσεις είναι το ποσοστό 
% όσων έχουν πολύ ή αρκετό 
καλή γνώμη

έχει την υψηλότερη δημοτικότητα 
- αποδοχή από κάθε άλλο πολιτι
κό της Ν.Δ. πληντουκ. Γ. Ράλλη, 
ενώ συγκριτικά ικανοποιητική εί
ναι η αποδοχή του από το «Συνα
σπισμό» με 25%. Ποσοστό χαμη
λότερο από εκείνο των κ.κ. Τζ.
Τζαννετάκη και-Γ. Ράλλη, αλλά 
κατά μία μονάδα υψηλότερο από 
εκείνο του κ. Κ. Μητσοτάκη.

-  Ο υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας κ. Γεώργιος Γεννηματάς έχει 
με γενικό ποσοστό αποδοχής το 
46% μια μάλλον στάσιμη ικανο
ποιητική εικόνα (έναντι του 47% 
τον περασμένο Οκτώβριο και Αύ
γουστο), αλλά το ίδιο ποσοστό εί
ναι αρκετές μονάδες κατώτερο σε 
σχέση με τα αποτελέσματα σφυγ
μομετρήσεων του 1988 και 1987. Παρατήρηση: Για τους παρακάτω

πολιτικούς υπήρξαν υψηλά ποσο-
Με μόλις 15% στη Ν.Δ. και μ ε^  στάμηαπαντώντων:Δίζη(49%),Ζο-

ΣΥΝΟΛΟ
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 

ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Κ. Κ αραμανλής 65 95 46 38

Μ . Δ αμανάκη 64 67 51 88

X . Σαρτξετάκης 59 46 75 58

Μ . Μερκούρη 58 33 87 58

Τξ. Τ ζαννετάκης 53 89 17 45

X . Φ λωράκης 51 52 37 80

Κ. Σημίτης 50 34 74 41

Γ. Α λευράς 49 23 81 43

Μ. Έ βερτ 49 82 26 25

Γ. Γεννηματάς 46 15 89 35

Κ. Μ ητσοτάκης 44 90 5 24

Γ. Ράλλης 44 65 31 28

Ξ. Ζολώτας 42 60 33 24

Κ. Στεφανόπουλος 42 33 57 35

Μ. Δρεττάκης 41 30 39 79

Λ . Κυρκος 40 55 17 60

Α . Α νδριανόπουλος 39 71 13 25

Α . Κ ακλαμάνης 37 14 69 25

Α . Π απανδρέου 36 6 85 9

Α θ. Τσαλδάρης 34 60 12 20

Γ. Σουφλιάς 33 55 16 20

Κ. Ααλιώτης 32 8 66 15

Μ. Θεοδωράκης 30 62 2 14

Δ . Τσοβόλας 26 2 60 16

Μ. Δ ίξη 25 20 25 39

Γ. Φ αράκος 23 16 17 59

Κ. Κ άππος 20 12 29 23

λώτας (38%), Σουφλιάς (33%), Φα- 
ράκος (31%), Κάππος (29%), Δρετ- 
τάκης (22%), Τσαλδάρης (21%), Αν-

δριανόπουλος (16%),· Κακλαμάνης 
(14%), Λαλιώτης (11%), Σημίτης 
( 11% ).



-  Κων. Καραμανλής, συνεχώς η δημοφιλέστερη πο
λιτική προσωπικότητα με αυξημένη επιρροή και 

στο ΠΑΣΟΚ.

-  Μιλτιάδης Έβερτ, 
αύξηση της γενικής του επιρροής, 

ακόμα και στη ΝΔ.

-  Μαρία Δαμανάκη, 
το δημοφιλέστερο

πρόσωπο της ενεργού πολιτικής ζωής.

-Χ ρ . Σαρτζετάκης, 
μικρή μείωση αλλά πάντοτε 

υψηλή αποδοχή.

-  Κώστας Σημίτης,
ο πιο δημοφιλής από τους πολιτικούς 

με ηγετικές προοπτικές.

◄ 35% στο «Συνασπισμό» ο κ. Γεν- 
νηματάς έχει τον υψηλότερο βαθ
μό αποδοχής - εμπιστοσύνης μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ από οποιονδήποτε 
πολιτικό του Κινήματος.

-  Ο πρόεδρος της «Νέας Δημο
κρατίας» κ. Κωνσταντίνος Μη- 
τσοτάκης έχει μεν μείωση του γε
νικού ποσοστού του κατά δύο μο
νάδες σε σχέση με το 46% του 
περασμένου Οκτωβρίου, αλλά 
αύξηση κατά μια μονάδα σε σχέση 
με τον Αύγουστο και κατά 10 -15 
μονάδες σε σχέση με σφυγμομε
τρήσεις του 1988 και του 1987. 
Υπάρχει μια συνεχής ανοδική πο
ρεία του κ. Μητσοτάκη τόσο στη 
γενική εμπιστοσύνη και επιρροή 
όσο και σε εκείνη μέσα στο κόμμα 
της Ν.Δ. Ο κ. Κ. Μητσοτάκης 
εξακολουθεί να παραμένει ο πο
λιτικός με τον μεγαλύτερο βαθμό 
εμπιστοσύνης στη Ν.Δ. Το ποσο
στό του ανεβαίνει στο 90%. Πρό
κειται για το μεγαλύτερο βαθμό 
αποδοχής που έχει πολιτικός αρ
χηγός μέσα στον κομματικό του 
χώρο. Ο κ. Φλωράκης έχει στο 
χώρο του «Συνασπισμού» 80%, ο 
κ. Κύρκρς 60% και ο κ. Α. Πα-
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Κ. Κ αραμανλής 65 67 * 63 70 68 66 65 66 60 58 56

X . Σαρτζετάκης 59 62 * 58 44 36 29 37 34 39 43 43

X . Φλωράκης 51 47 42 43 33 29 26 30 29 25 30 31

Μ. Έ βερτ 49 44 44 47 52 52 53 51 53 42 40 40

Γ. Γεννηματάς 46 47 47 50 55 50 53 55 53 57 53 63

Κ. Μ ητσοτάκης 44 46 43 33 36 29 28 30 28 28 30 30

Γ. Ράλλης 44 49 44 45 41 45 * * * 35 28 21

Κ. Στεφανόπουλος 42 43 49 47 60 44 33 47 39 35 42 31

Λ . Κυρκος 40 45 44 42 56 41 34 33 45 41 38 42

Α . Π απανδρέου 36 36 35 43 40 38 46 51 43 46 48 48

Συγκριπκός πίνακας της δημοτικότητας των αρχηγών των κομμάτων και ορισμένων άλλων πολιτικών κατά το διάστημα 
Φεβρουάριος ’87 - Νοέμβριος ’89.



-  Κων. Μητσοτάκης, 
με την υψηλότερη αποδοχή 

από κάθε άλλο στη ΝΔ.

-  Γεώργιος Γεννήματος, στασιμότητα στα πλαίσια 
μ α ς πτώσης μακροπρόθεσμα αλλά με το μεγαλύτε

ρο βαθμό εμπιστοσύνης μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

-  Ανδρέας Παπανδρέου, υψηλός βαθμός εμπιστο
σύνης, αποδοχής από το ΠΑΣΟΚ αλλά ανπστρόφως 

για τη ΝΔ και το «Συνασπισμό».

-  Μίκης Θεοδωράκης, 
ο αντιπαθέστερος πολιτικός για το 

χώρο του ΠΑΣΟΚ.

-  Δημήτρης Τσοβόλας, 
ο αντιπαθέστερος πολιτικός για 

τους οπαδούς και ψηφοφόρους της ΝΔ.

πανδρέου 85% στο χώρο του 
ΠΑΣΟΚ.

-  Ο πρώην πρωθυπουργός και 
βουλευτής Κέρκυρας κ. Γεώργιος 
Ράλλης με 44% έχει μείωση κατά 
πέντε μονάδες της γενικής αποδο
χής, αλλά σαφή βελτίωση της γε
νικής θέσης του κατά 15 - 20 μονά
δες σε σχέση με σφυγμομετρήσεις 
του 1988 και 1987. Η συγκυριακή 
απώλεια επιρροής οφείλεται στη 
μείωση των ποσοστών, κυρίως 
από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, και η 
μακροπρόθεσμη αύξηση στην 
άνοδο στο χώρο της Ν.Δ. κυρίως. 
Ακριβώς αντίστροφοι είναι οι λό
γοι της μείωσης της δημοτικότη
τας του κ. Κωστή Στεφανόπουλου 
σε γενικά ποσοστά τον τελευταίο 
χρόνο, όπως φαίνεται και από τη 
σφυγμομέτρηση που δημοσιεύε
ται. Ο πρόεδρος της ΔΗΑΝΑ έχει 
ποσοστό αποδοχής στη Ν.Δ. όσο 
περίπου και στο «Συνασπισμό»: 
(33%) έναντι του αντίστοιχου 
35% και 57% στο χώρο του 
ΠΑΣΟΚ.

-  Μειωμένη κατά εφτά μονάδες 
από το 48% του Οκτωβρίου είναι 
η γενική εμπιστοσύνη για τον

πρώην υπουργό και βουλευτή του 
«Συνασπισμού» κ. Μανώλη Δρετ- 
τάκη, ο οποίος μέσα στον κομμα
τικό του χώρο έχει σχεδόν το ίδιο 
ποσοστό με το 80% του κ. Χαρί
λαου Φλωράκη και κατά 19 ποσο
στιαίες μονάδες υψηλότερο από 
εκείνο του κ. Λεωνίδα Κύρκου. 
Προσωπικότητα ευρύτατης απο
δοχής και εμπιστοσύνης μέσα 
στον «Συνασπισμό» ο κ. Δρεττά- 
κης εκτιμάται μάλλον θετικά τόσο 
στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με 39% 
όσο και στο χώρο της Ν.Δ. με 
30%.

-  Ο Γραμματέας του «Συνασπι
σμού» και της ΕΑΡ κ. Λεωνίδας 
Κύρκος έχει κυμαινόμενη επιρ
ροή τα δύο τελευταία χρόνια, κυ
ρίως εξαιτίας των απόψεων που 
είχαν διαμορφωθεί, κατά και
ρούς, για τον ίδιο και τις γνωστές 
απροσχημάτιστα διατυπωμένες 
θέσεις του. Πάντως, κατά τη 
διάρκεια των δύο τελευταίων 
χρόνων ο κ. Κύρκος έχει μικρότε
ρο βαθμό γενικής αποδοχής, 
όπως τον Μάιο του 1987 και τον 
Ιούνιο και Οκτώβριο του 1988. 
Πάντως ο κ. Κύρκος έχει βελτιώ

σει το «κακό προφίλ» του στο 
ΠΑΣΟΚ, που εξακολουθεί να εί
ναι αρνητικό με 7%, έχει 60% στο 
«Συνασπισμό» και 55% ανάμεσα 
σε οπαδούς και ψηφοφόρους της 
Ν.Δ.

-  Με υψηλή επιρροή στους δι
κούς τους κομματικούς χώρους οι 
κ.κ. Α. Ανδριανόπουλος και 
Απόστολος Κακλαμάνης έχουν 
ίδιο ποσοστό αποδοχής στο «Συ
νασπισμό» (25%) και ίδιο ποσο
στό χαμηλής αποδοχής στον ακρι
βώς αντίθετο χώρο (13% με 14% 
αντίστοιχα). Πάντως η πτωτική 
τάση του κ. Α. Ανδριανόπουλου 
τα τελευταία δύο χρόνια είναι πο
λύ μεγαλύτερη από εκείνη του 
υπουργού Εργασίας.

-  Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και 
πρώην πρωθυπουργός κ. Αν
δρέας Παπανδρέου έχει κατά μία 
μονάδα βελτιώσει τη γενική εικό
να του σε σχέση με τον περασμένο 
Αύγουστο και διατηρεί το 36% σε 
σχέση με τον Οκτώβριο. Μεγάλης 
επιρροής στο χώρο του ΠΑΣΟΚ 
με ποσοστό 85% (το οποίο ξεπερ
νά με 89% μόνο ο κ. Γεώργιος 
Γεννηματάς) ο κ. Α. Παπανδρέου

έχει εξαιρετικά χαμηλό βαθμό 
αποδοχής - εμπιστοσύνης τόσο 
στη Ν.Δ. (μόλις 6%) όσο και στο 
«Συνασπισμό» (μόλις 9%) παρά 
το σχηματισμό της οικουμενικής.

Από τους υπόλοιπους πολιτι
κούς της ειδικής νέας σφυγμομέ
τρησης μπορεί να σημειώσει 
ιδιαίτερα κανείς ότι είναι κατ’ 
αρχήν ικανοποιητική η γενική ει
κόνα δύο νέων προσώπων του 
προσκηνίου (του Προέδρου της 
Βουλής κ. Αθ. Τσαλδάρη και του 
υπουργού Οικονομικών κ. Γ. 
Σουφλιά), ότι η εικόνα του ηγετι
κού στελέχους του ΠΑΣΟΚ κ. 
Κώστα Δαλιώτη χρειάζεται βελ
τίωση ακόμα και μέσα στο Κίνημα 
(παρά το 66%), ότι αντίστοιχα οι 
κ.κ. Δημ. Τσοβόλας και Μίκης 
θεοδωράκης αποτελούν τα 
«αντιπαθέστερα» πρόσωπα στη 
Ν. Δ . και το ΠΑΣΟΚ και ότι είναι 
μάλλον στάσιμη ή με μικρές απώ
λειες η γενική εικόνα του Γενικού 
Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Γρηγόρη 
Φαράκου, αν και μακροπρόθε
σμα προκύπτει σαφώς βελτιού- 
μενη.

-Χαρίλαος Φλωράκης, 
μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης 

από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.


