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Από τον
Δ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟ

«ΑΝΤΕ ΡΕ 
ΜΑΝΩΛΗ!»
ΣΚΑΡΤΑ πενήντα χρόνια, 

περπάτησε η φωνή του τη 
ρωμιοσύνη. Αηδόνι, πανά
κριβο! Οι καλύτερες χαμηλές 
νότες που φύτεψε ποτέ ο 
θεός του τραγουδιού, στον 
τόπο μας. Παιδάκι μόλις, δε
καεφτάρης, πέταξε στον αέ
ρα όλο το καταπιεσμένο 
τσιγγάνικο ντέρτι, όλη την 
καμουφλαρισμένη απ' τα βά
σανα λευ τερ ιά  μιας α- 
προσκύνητης ράτσας.

Ο Μανώλης Αγγελόπου- 
λος, με τα σταυρωτά κου
στούμια, το καλοφορεμένο 
μουστάκι, τα πλούσια μαλλιά 
και τα παιδικά μάτια, ένας 
γνήσιος αριστοκράτης μάγ
κας, έδωσε και πήρε, τρα
γούδησε και ξανατραγούδη- 
σε και εδώ και λίγες ώρες 
κρέμασε το μπουζούκι του, 
όπως κρεμούσαν στον τοίχο 
τα παπούτσια τους οι παλιοί 
μπαλαδόροι της γενιάς του. 
Πέθανε πολύ νέος, ούτε μι
σό αιώνα δε χαρήκανε τα 
μάτια του το φως, αφήστε

που η ημέρα του υπήρξε 
πάντα η νύχτα. Η άγρια 
σκληρή μεταπολεμική νύχτα, 
με τις δικές της ορμήνειες 
και εφευρέσεις, τα δικά της 
σουσούμια και τερτίπια.

Ο Μανώλης, πέρασε σαν 
παράδοξο ξωτικό απ' αυτή 
την περίεργη κοινωνία των 
«αγίων αθλίων», τα 'δώσε 
όλα στη νύχτα, κι η νύχτα 
τον πήρε μαζί της, στα γρή
γορα...

Φεύγουνε ένας ένας οι 
μυθικοί ήρωες του κλασικού 
λαϊκού πολιτισμού της νεώ- 
τατης Ελλάδας. Τα παρατάνε 
και μπαίνουνε στη μαύρη 
βάρκα... Δεν αντέχουνε τον 
κομπιούτερ, το βίντεο, το 
Ράμπο, το αλαλούμ. Αυτοί 
λειτουργήσανε στο δικό 
τους ξωκλήσι, με δικούς τους 
άγραφτους νόμους. Ωραίοι, 
ελεύθεροι, μπεσαλήδες και 
μόρτες, γεννημένοι στην κα- 
ραφωτιά της Κατοχής, κά
νουνε τη μαγική βόλτα τους, 
ψέλνουνε τα τρυφερά τους 
απολυτίκια «μελαχροινή ο
μορφιά μου», «να 'ταν η θά
λασσα μελάνι, να 'ταν ο ου
ρανός χαρτί», «τα μαύρα μά
τια σου, όταν τα βλέπω με 
ζαλίζουνε» ή κι εκείνο το 
μεταφυσικό: «μη φύγεις», κι 
έπειτα κλείνουν το τετράδιο 
και πετάνε για πάντα απ' το 
παράθυρο.

Αντε ρε Μανώλη, ρε «μη 
φύγεις»... Κι έφυγες... Καλο
τάξιδος, άγιε μόρτη των ω
ραίων...

«ΤΙ ΘΑ κάνουν οι αναποφάσιστοι» και «ποια 
στοιχεία θα καθορίσουν τη στάση των 
ψηφοφόρων» είναι τα δύο ερωτήματα στα 
οποία απαντά σήμερα η δημοσκόπηση που 
έκανε η ICAP για λογαριασμό του «Εθνους» 
στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη 
Θεσσαλονίκη.
Στο αυριανό φύλλο θα δημοσιευτούν τα 
αποτελέσματα της δημοσκόπησης πάνω στα 
ερωτήματα που αφορούν τον πρωθυπουργό 
Ανδρέα Παπανδρέου και τη θέση του στην 
πολιτική ζωή της χώρας.
Και ειδικότερα στο κατά πόσο πέτυχε ως 
πρωθυπουργός, αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να

Τ

κατέβει με ή χωρίς αυτόν επικεφαλής στις 
εκλογές και ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος 
για διάδοχός του.
Η δημοσκόπηση έγινε από τη 1 ως τις 15 
Μαρτίου και ρωτήθηκαν για τις προθέσεις 
τους 1.421 άτομα στην Α' και Β' περιφέρεια 
της Αθήνας, 409 άτομα στην Α' και Β' 
περιφέρεια του Πειραιά και 645 άτομα στην 
Α' καιΒ'  περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Η 
επιλογή έγινε με τρόπο ώστε ν’ αποτελούν οι 
ερωτηθέντες αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
κατοίκων της κάθε περιοχής.
Το περιθώριο σφάλματος που υπάρχει σε κάθε

Υπεύθυνο
σφυγμομέτρηση προσδιορίζεται για τη 
συγκεκριμένη ως εξής:
Για την Αθήνα: απόκλιση 4 μονάδων για την 
Α' περιφέρεια και 3 μονάδων για τη Β'. 
Σύνολο για την περιοχή Αθήνας απόκλιση 
3%.
Για τον Πειραιά: απόκλιση 7 μονάδων για την 
Α' περιφέρεια και 7 μονάδων για τη Β '. 
Σύνολο για την περιοχή Πειραιά απόκλιση 
5%.
Για τη Θεσσαλονίκη: απόκλιση 5 μονάδων 
για την Α' περιφέρεια και 6 για τη Β'.  Σύνολο 
για την περιοχή Θεσσαλονίκης απόκλιση 4%., —■ ■■ ..... . ..Μ ■■■ , , , — ... ....—  Λ
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| ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1988 1989 1988 1989 1988 1989

% % % % % %

Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας 19 15 32 14 14 8

Η οικονομική κατάσταση της χώρας 48 31 42 30 52 31

Το ήθος των πολιτικών προσώπων 14 16 11 12 17 14

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, ομιλίες 1 1 - 1 1 1

Η αποχώρηση των Βάσεων 7 10 2

Η παραμονή των Βάσεων 2 - 2

Η γενική κατάσταση της χώρας
• 1 —

Η βελτίωση της παιδείας * - -

Οι ιδεολογικές αρχές του κόμματος « - -

Τα σκάνδαλα 7 9 7

Η ποιότητα ζωής 11 9 16

Υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον 12 17 7

Χωρίς απάντηση 9 9 5 8 11 15

Σύνολο 100 100 100 100 100 100

• Εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις έχουν σημειωθεί στα αίτια που θα καθορίσουν τη στάση των 
ψηφοφόρων στις προσεχείς εκλογές. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για 
πρώτη φορά ο ένας στους τέσσερις περίπου από τους ερωτηθέντες δήλωσε πως θ' αποφασίσει με 
βάση την ποιότητα ζωής και τις υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

▼

Δ ΥΟΜΙΣΙ μήνες πριν α
πό τις εκλογές, οι ανα
ποφάσιστοι παραμένουν 
σε εξαιρετικά υψηλά πο
σοστά και ενισχύουν τη 

βεβαιότητα ότι αυτοί θα κρίνουν 
τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα
του Ιουνίου.

Η δημοσκόπηση που έκανε η 
ICAP για λογαριασμό του «Ε
θνους» έδειξε ότι στην Αθήνα δεν 
έ^ουν αποφασίσει ακόμη ποιο 
κομμά θα ψηφίσουν το 30,4% 
των ψηφοφόρων, στον Πειραιά 
το 21,8% και η Θεσσαλονίκη το 
40,3%.

Σε σχέση με τη σφυγμομέτρηση 
που είχε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή η 
ίδια εταιρία, προέκυψε ότι στην Αθή
να οι αναποφάσιστοι μειώθηκαν κατά 
5,2 μονάδες και στον Πειραιά κατά 
10, ενώ στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν 
κατά 7,5%/.

Ωστόσο, μπορεί το κομμάτι αυτό 
των ψηφοφόρων να μην έχει αποφασί
σει ακόμη τι θα ψηφίσει, αλλά ένα 
σημαντικό μέρος του έχει ξεκαθαρίσει 
ήδη ποιο κόμμα δεν πρόκειται να ψηφί
σει κι αυτό επιτρέπει να βγουν κάποια 
συμπεράσματα για τις τάσεις του εκλο
γικού σώματος.

Με τη βεβαιότητα πως το ποσοστό 
των αναποφάσιστων θα παρέμενε εξαι
ρετικά υψηλό, το «Εθνος» πρόβλεψε 
ώστε να διερευνηθούν οι τάσεις αυτού 
του τμήματος των ψηφοφόρων και οι

Η ποιότητα ζωής 
και το μέλλον 
επηρεάζουν 
έναν στους 4

διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξε η 
ICAP είναι ότι:

— Στην Αθήνα το 31% των
αναποφάσιστων είχαν ψηφί
σει το 1985 το ΠΑΣΟΚ, το 
11% τη ΝΔ, το 2% το ΚΚΕ, 
το 2% το ΚΚΕ εσ., ενώ το 

41% αρνήθηκαν να δηλώσουν τι είχαν 
ψηφίσει και το 12% δεν είχαν ψηφίσει 
τότε.
— Στον Πειραιά το 39% των αναποφά
σιστων είναι παλιοί ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ, το 18% της ΝΔ, το 3% του / 
ΚΚΕ, το 41% αρνήθηκαν ν’ αποκαλύ- 
ψουν τι είχαν ψηφίσει το 1985 και το
11% δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμε
νες εκλογές.
— Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη εκείνοι 
που αρνήθηκαν να πουν ποιο κόμμα

είχαν ψηφίσει το 1985 ήταν το 61%, 
ενώ είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ το 20%, τη 
ΝΔ το 5% και το 13% δεν είχαν 
ψηφίσει τότε.

Το βασικότερο συμπέρασμα που 
βγαίνει από τα παραπάνω στοιχεία δεν 
είναι μόνον ότι οι αναποφάσιστοι είναι 
πολλοί, αλλά και ότι είναι, σε μεγάλο 
βαθμό, και διατακτικοί, αφού αρνούνται 
να πουν ακόμη και τι είχαν ψηφίσει το 
’85.

Ωστόσο, ενδιαφέρουν παρουσιάζουν 
οι διαπιστώσεις της ICAP σχετικά με τι 
δεν θα ψηφίσουν οι αναποφάσιστοι, αν 
και στην περίπτωση αυτή ήταν και πάλι 
μεγάλο το ποσοστό εκείνων που αρνή
θηκαν ν’ απαντήσουν.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:
•  Στην Αθήνα: το 17% εκείνων που 
δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιο κόμμα θα

ψηφίσουν, λένε ότι οπωσδήποτε δεν θα 
ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, το 19% ότι δεν θα 
ψηφίσει ΝΔ, το 13% ότι δεν θα ψηφίσει 
συνασπισμένη Αριστερά.

Από τους παλιούς ψηφοφόρους το 
23% εκείνων που δεν έχουν ξεκαθαρί
σει ποιο κόμμα θα ψηφίσουν τώρα, 
αλλά στις προηγούμενες εκλογές είχαν 
ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, αποκλείουν να το 
ξαναψηφίσουν και το 6% που είχε ψη
φίσει ΝΔ αποκλείει να την ξαναψηφί- 
σει.
•  Στον Πειραιά: το 12% εκείνων που 
δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιο κόμμα θα 
ψηφίσουν, λένε ότι οπωσδήποτε δεν θα 
ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, το 20% ότι δεν θα 
ψηφίσει ΝΔ, το 12% ότι δεν θα ψηφίσει 
συνασπισμένη Αριστερά.

Από τους παλιούς ψηφοφόρους το 
11% εκείνων που δεν έχουν ξεκαθαρί
σει ποιο κόμμα θα ψηφίσουν τώρα, 
αλλά στις προηγούμενες εκλογές είχαν 
ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, αποκλείουν να το 
ξαναψηφίσουν και το 24% που είχε 
ψηφίσει ΝΔ αποκλείει να την ξαναψη- 
φίσει.
•  Στη Θεσσαλονίκη: το 9% εκείνων 
που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιο κόμμα 
θα ψηφίσουν, λένε ότι οπωσδήποτε δεν 
θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, το 12% ότι δεν 
θα ψηφίσει ΝΔ, το 7% ότι δεν θα 
ψηφίσει συνασπισμένη Αριστερά.

Από τους παλιούς ψηφοφόρους, το 
14% εκείνων που δεν έχουν ξεκαθαρί
σει ποιο κόμμα θα ψηφίσουν τώρα, 
αλλά στις προηγούμενες εκλογές είχαν 
ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, αποκλείουν να το 
ξαναψηφίσουν και όλοι όλοι όσοι είχαν 
ψηφίσει ΝΔ δεν αποκλείουν να την 
ξαναψηφίσουν.

ΑΥΡΙΟ: Me ή χω ρίς Avôpéa;

αποκαλυπτικό

Ενας στους τέσσερις, που ρωτήθηκαν στο γκάλοπ τοπυ «Εθνους» ■ ICAP, θεωρεί την ποιότητα ζωής και το μέλλον βασικό κριτήριο για το ποιό Κόμμα θα επιλέξει να ψηφίσει.

ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΑΘΗΝΑΣ Β-ΑΘΗΝΑΣ Α + Β ΑΘΗΝΑΣ Α ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΠΕΙΡΑΙΑ Α+ Β ΠΕΙΡΑΙΑ Α-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α + 8 ΘΕΣ/ΚΗΣ

Βάση =  ψηφοφόροι κάθε ομάδας 562 859 1.421 196 213 409 401 244 645
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας 11% 17% 15% 10% 18% 14% 7% 12% 8%
Η οικονομική κατάσταση της χώρας 29% 32% 31% 41% 19% 30% 30% 33% 31%
Το ήθος των πολιτικών προσώπων 22% 12% 16% 9% 15% 12% 16% 11% 14%
Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ομιλίες • 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
Τα σκάνδαλα 6% 8% 7% 9% 9% 9% 6% 8% 7%
Η ποιότητα ζωής 12% 10% 11% 8% 10% 9% 19% 10% 16%
Οι υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον 10% 12% 12% 17% 17% 17% 8% 6% 7%
Δεν ξέρω 10% 8% 9% 6% 10% 8% 14% 18% 15%
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Αναλυτικός πίνακας των προβλημάτων που θα επηρεάσουν τη στάση των ψηφοφόρων στις 18 Ιουνίου. Κανείς δεν δείχνει να ενδιοφέρεται για τις βάσεις, ενώ μόλις το 1% δήλωσε άτι θα κρίνει με 
βάση τις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

/ ~^C \t a  Στις διαπιστώσεις αυτές θα 
/  Δ  πρέπει να ληψθεί υπόψη ότι

Έ  ψ  το σημαντικότερο κομμάτι 
_22__Γ των αναποφάσιστων είναι 

παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑ
ΣΟΚ και ένα σημαντικό ποσοστό αρνή- 
θηκε να δηλώσει τι είχε ψηφίσει το 

- 1985. Κι αυτό σημαίνει οτι δεν μπορεί 
κανείς να οδηγηθεί σε άλλο συμπέρα
σμα παρά μόνο στο ότι:
•  Εβδομήντα οκτώ μέρες πριν από τις 
εκλογές, ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφό
ρων αρνείται ν’ αποκαλύψει, όχι μόνο 
τις προθέσεις του αλλά και την προη
γούμενη πολιτική του τοποθέτηση.
•  Πολύ πιο ξεκαθαρισμένα είναι τα 
πράγματα για το εκλογικό σώμα όταν 
κλήθηκε να τοποθετηθεί απέναντι στα 
προβλήματα που θα καθορίσουν την 
ψήφο του.

Η διαπίστωση της ICAP είναι:
Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι 

παράγοντες «σκάνδαλα» και «ήθος των 
πολιτικών προσώπων», θα παίξουν στις 
επόμενες εκλογές ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο.

Οι δύο αυτοί παράγοντες μαζί παίρ
νουν την πρώτη, σε σημασία, θέση για 
το 23% των εκλογέων της Αθήνας, το 
21% του Πειραιά και το 21% της 
Θεσσαλονίκης.

Δηλαδή ο ένας στους πέντε ψηφοφό
ρους λέει ότι το θέμα που, πάνω από| 
όλα τα άλλα, θα διαμορφώσει την από
φασή του ποιον θα ψηφίσει, είναι το

θέμα της ηθικής στην πολιτική («σκάν
δαλα» και «ήθος των πολιτικών προσώ
πων»).

Μόνα τους τα σκάνδαλα συγκεντρώ
νουν το πρωταρχικό ενδιαφέρον μόνο 
ενός 7-9%.

Βέβαια, πρώτο-πρώτο σε σημασία 
θέμα πάντα μένει το οικονομικό («η 

•οικονομική κατάσταση του νοικοκυ
ριού» και «η οικονομική κατάσταση της 
χώρας») που αποτελεί τον πρώτιστο 
παράγοντα για τη διαμόρφωση της ε
κλογικής απόφασης του 46% των Αθη
ναίων, του 46% των Πειραιωτών και 
του 39% των Θεσσαλονικιών.

Η ποιότητα της ζωής και οι υποσχέ
σεις για ένα καλύτερο μέλλον έχουν 
πρωταρχική σημασία για το 23% των 
Αθηναίων, το 26% των Πειραιωτών και 
το 23% των Θεσσαλονικιών.

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις έ
χουν και στις τρεις πόλεις μηδαμινή 
σημασία (1%).

Αναλυτικότερα:
Στην Αθήνα:

Οι άντρες παίρνουν πιο σοβαρά τα 
θέματα της ηθικής από τις γυναίκες 
(28% με 18%). Κι αντίθετα οι γυναίκες 
βάζουν σε πιο σημαντική θέση τα οικο
νομικά θέματα (50% με 41%). Αντρες 
και γυναίκες δίνουν περίπου την ίδια 
σημασία στην ποιότητα ζωής και το 
καλύτερο μέλλον (22%).

Στους πολύ νεαρούς ψηφοφόρους ι 
(19-24 ετών) τα οικονομικά θέματα παί
ζουν πολύ μικρότερο ρόλο (38%), τα __

σκάνδαλα τους επηρεάζουν όπως το 
μέσο όρο (23%), αλλά η ποιότητα ζωής 
και το μέλλον ανεβαίνουν στο 34%. 
Καθώς παιρνούν τα χρόνια πέφτει το 
ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής κ.λπ. 
κι ανεβαίνει περισσότερο το ενδιαφέρον 
για τα οικονομικά.

Οσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό 
επίπεδο τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον 
των εκλογέων για τα θέματα ήθους — 
από 17% σε 31%.

Πρωταρχική σηρασία στα θέματα ή
θους δίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
και επιστήμονες (33%).
Στον Πειραιά:

Οι άντρες δίνουν το μεγαλύτερο βά
ρος στα οικονομικά (49%), μετά στα 
ηθικά θέματα (25%) και τελευταία στην 
ποιότητα ζωής κ.λπ. (18%). Αντίθετα, 
οι γυναίκες του Πειραιά δίνουν μεγαλύ
τερη σημασία στην ποιότητα ζωής 
κ.λπ. (47%), μετά στα οικονομικά 
(39%) και τελευταία στα ηθικά (14%).

Τις νεαρές ηλικίες (19-24 ετών) συγ- 
κινεί πολύ το θέμα της ηθικής (39%), 
κατά δεύτερο λόγο της οικονομίας 
(38%) και κατά τρίτο λόγο της ποιότη
τας ζωής κ.λπ. (22%). Με το πέρασμα 
του χρόνου ανεβαίνει η σημασία των 
οικονομικών θεμάτων.
Στη Θεσσαλονίκη:

Οι άντρες δίνουν λίγο παραπάνω 
βάρος στα οικονομικά από τις γυναίκες 
(41% με 38%). Και οι γυναίκες κάπως 
παραπάνω στην ποιότητα ζωής κ.λπ. 
(25% με 20%).

Οι πολύ νέοι επίσης δίνουν μεγάλη 
σημασία στην ποιότητα ζωής και τις 
υποσχέσεις για το μέλλον (31%).

Οσο ανεβαίνει η μόρφωση των εκλο
γέων, τόσο μεγαλύτερη σημασία δίνουν 

■ στα θέματα του ήθους στην πολιτική — 
από 18% ανεβαίνει στο 24%.

Σε σχέση με την αντίστοιχη 
δημοσκόπηση του 1988 της 
ίδιας εταιρείας παρατηρείται 
(όπως φαίνεται κι από το 
σχετικό πίνακα) ότι:

•  Μειώθηκαν εκείνοι που θα καθόρι
ζαν την ψήφο τους με βάση την οικονο
μική κατάσταση της χώρας ή την προ
σωπική τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 
μείωση εκείνων που θα ψήφιζαν με 
βάση την οικονομική κατάσταση της 
χώρας είναι θεαματική.
•  Δεν παρουσίασαν διακυμάνσεις τα 
ποσοστά εκείνων που θα καθορίσουν τη 
στάση τους με βάση το ήθος των πολι
τικών προσώπων.
•  «Εξαφανίστηκαν» εκείνοι που θα α
ποφάσιζαν με βάση την αποχώρηση ή 
την παραμονή των βάσεων.
•  Για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα 
ποσοστό 7-9% που θα ψηφίσει επηρεα
ζόμενο από τα σκάνδαλα.

Η σημαντικότερη ωστόσο διαπίστω
ση είναι πως εμφανίστηκε ένα ποσοστό 
23-26% που δήλωσε ότι θα ψηφίσει με ι 
βάση την ποιότητα ζωής και τις υ
ποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.
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rm e 
κρ/'vei pe 
βάση τα 
σκάνδαλα 
και το ήθος 
Φ 0 ι Βάσεις 
6ev παίζουν 
κανένα 
ρόλο ma!


