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Ποιους πολιτικούς προτιμούν οι Ελληνες για Πρωθυπουργό

Του /. Κ. Πρετεντέρη

Π ΕΝΤΕ (μόλις) μήνες πριν 
από την (τακτή) προθεσμία 

των προσεχών εκλογών και η δημο
τικότητα των πολιτικών αρχηγών 
παρουσιάζει αξιοσημείωτες αυξο
μειώσεις και εξελίξεις. Αυτό προ
κύπτει από σειρά δημοσκοπήσεων 
και ερευνών Κοινής Γνώμης, οι 
οποίες διεξήχθησαν τους δύο τε
λευταίους μήνες.

Οπως είναι ήδη γνωστό, μια 
πρώτη προσέγγιση του θέματος 
είδε το φως της δημοσιότητας στον 
«Ταχυδρόμο» της 12ης Ιανουά
ριου. Σύμφωνα με μια δημοσκόπη
ση της ΔΗΜΕΛ, οι σχέσεις του 
«τριπτύχου» Α. Παπανδρέου, Κ. 
Καραμανλής, Κ. Μητσοτάκης εξε
λίσσονται ως εξής:

*  Σε μια «αναμέτρηση» Κ. Καρα
μανλή - Α. Παπανδρέου: το
46,34% των ψηφοφόρων προτιμά 
για Πρωθυπουργό τον κ. Καρα
μανλή και το 34,95% τον κ. Πα
πανδρέου.

★  Σε μια «αναμέτρηση» Κ. Μη- 
τσοτάκη - Α. Παπανδρέου: ο κ.
Μητσοτάκης υπερέχει συγκεντρώ
νοντας το 37,85% των προτιμή
σεων έναντι 34,49% για τον κ. Α. 
Παπανδρέου.

Η έρευνα αυτή -  η οποία φέρει 
τον κ. Παπανδρέου να υστερεί και 
έναντι του κ. Καραμανλή και ένα
ντι του κ. Μητσοτάκη -  είναι 
πρόσφατη (έγινε το διάστημα 4-7 
Ιανουάριου) και αφορά τις τέσσε
ρις εκλογικές περιφέρειες Αθηνών 
και Πειραιώς.

Α ΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ερώτημα είχε 
θέσει στους ερωτώμενους η 

έρευνα OMNIBUS της εταιρείας 
METRIX, η οποία πραγματοποιή

θηκε το διάστημα 2 Νοεμβρίου έως 
9 Δεκεμβρίου. Η έρευνα αυτή κα
λύπτει γεωγραφικώς την Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα 
αστικά κέντρα με ένα δείγμα 1.400 
ατόμων. Σύμφωνα με την έρευνα 
αυτή, ο κ. Α. Παπανδρέου προη
γείται του κ. Κ. Μητσοτάκη με 37% 
των προτιμήσεων έναντι 27%. Αυ
τό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η 
έρευνα εξετάζει και τις περιπτώ
σεις αναμετρήσεων του κ. Κ. Μη
τσοτάκη για την πρωθυπουργία με 
άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Συνο
λικά έχουμε:

Α. Παπανδρέου 37%
Κ. Μητσοτάκης 27%

I. Αλευράς 45%
Κ. Μητσοτάκης 24%
Γ. Γεννηματάς 43%
Κ. Μητσοτάκης 26%

I. Χαραλαμπόπουλος 41%
Κ. Μητσοτάκης 27%

Α. Κουτσόγιωργας 27%
Κ. Μητσοτάκης 31%
Διπλό συμπέρασμα:

★  Ο κ. Κ. Μητσοτάκης δεν είναι 
ακριβώς αυτό που λέμε... «δημοφι
λής πολιτικός»! Από όλα τα στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ, μόνον του κ. 
Κουτσόγιωργα θεωρείται προτι
μότερος για την πρωθυπουργία!

★  Ο κ. Α. Παπανδρέου κρατάει το 
προβάδισμα έναντι του κ. Μητσο
τάκη, παρ’ όλο που άλλα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να προη
γούνται στις προτιμήσεις των ψη
φοφόρων.

Μικρή υποσημείωση: στους ανα
λυτικούς πίνακες της έρευνας, ο κ. 
Παπανδρέου φαίνεται να υποσκε
λίζεται σε «εκλογική επίδοση» 
ακόμη και στην κατηγορία «ψηφο

Αναλντιχά η διακύμανση της δημοτικότητας των πολιτικών 
αρχηγών και προσωπικοτήτων είναι η ακόλουθη:

Ν οέμβρ ιος ’88 Μ ά ιος ’88 Δεκέμβρ ιος ’87

% % %

Κ. Καραμανλής 43.3 49.9 50.5

Α. Παπανδρέου 39.7 47.4 42.0

Κ. Στεφ ανόπουλος 35.0 33.4 29.7

Λ. Κύρκος 34.4 38.Α 33.5

Μ. Έ β ε ρ τ 30.7 36.1 34.5
X. Φλωράκης 29.8 28.0 27.2

Γ. Ράλλης 27.6 35.4 32.0
X. Σαρτζετάκης 26.7 28.7 30.0

Κ. Μ ητσοτάκης 26.0 29.5 29.3

φόροι ΠΑΣΟΚ 1985». Με (μικρή) 
διαφορά έπεται των κκ. Αλευρά 
και Γεννήματα.

Ολα αυτά σαφώς υπονοοούν μια 
υποχώρηση της δημοτικότητας του 
Πρωθυπουργού αν και -  από τις 
δύο έρευνες που είδαμε -  προκύ
πτουν αντικρουόμενα συμπερά
σματα ως προς την έκβαση της 
«μονομαχίας» του με τον κ. Κ. 
Μητσοτάκη.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ των 
πολιτικών αρχηγών μάς επι

τρέπει να διερευνήσουμε πιο συ
γκεκριμένα η έρευνα «Τάσεις» της 
MRB Hellas. Η έρευνα αυτή πραγ
ματοποιήθηκε το διάστημα 31 
Οκτωβρίου-18 Νοεμβρίου και κά
λυψε ολόκληρη της χώρα (Πρωτεύ
ουσα, Θεσσαλονίκη, λοιπές αστι
κές περιοχές και ημιαστικές/ αγρο
τικές περιοχές) με ένα δείγμα 2.500 
ερωτηθέντων. Από την έρευνα αυ
τή προκύπτει ο πίνακας δημοτικό
τητας των πολιτικών αρχηγών που 
παραθέτουμε. Παρατίθενται ακό

μη οι δημοτικότητες των πολιτικών 
αρχηγών, όπως προκύπτουν από 
ομοειδείς έρευνες της ίδιας εται
ρείας σε παλαιότερα χρονικά δια
στήματα.

★  Υπάρχει εμφανής πτώση της 
δημοτικότητας του κ. Α. Παπαν
δρέου, όχι τόσο σε σχέση με τον 
Δεκέμβριο ’87 όσο με τον περασμέ
νο Μάιο. Υπενθυμίζουμε ότι σε 
αντίστοιχη έρευνα του Δεκεμβρίου 
’85 ο κ. Παπανδρέου είχε δημοτι
κότητα 44,2%. Παρ’ όλα αυτά 
παραμένει δεύτερος σε δημοτικό
τητα πολιτικός αρχηγός, μετά τον 
κ. Κ. Καραμανλή.

★  Σταθερή πτώση έχει και η δημο
τικότητα του κ. Καραμανλή, ο 
οποίος πάντως παραμένει πρώτος. 
Έχει χάσει περίπου 7 μονάδες 
δημοτικότητας μέσα σε έναν χρό
νο.

★  Ο κ. Κ. Μητσοτάκης όχι μόνο 
δεν επωφελείται από την κάμψη 
του «αιωνίου αντιπάλου» του, αλ
λά... χάνει κι αυτός! Τελευταίος

στον πίνακα, χάνει 3,5 μονάδες 
από τον Μάιο.

*  Από τους υπόλοιπους: σε στα
θερή άνοδο ο κ. Κ. Στεφανόπουλος 
και ο κ. X. Φλωράκης, σε σταθερή 
πτώση ο κ. X. Σαρτζετάκης και με 
σκαμπανεβάσματα οι κκ. Λ. Κύρ- 
κος, Μ. Έβερτ και Γ. Ράλλης. Ας 
σημειωθεί ότι ο κ. Κύρκος υπερτε
ρεί σε δημοτικότητα του κ. X. 
Φλωράκη. Αυτό επιβεβαιώνεται 
κι από την έρευνα της ΔΗΜΕΛ 
που προαναφέραμε, σύμφωνα με 
την οποία το 42,21% των ψηφοφό
ρων προτιμά ως «αρχηγό της Αρι
στερός στις εκλογές του ’89» τον κ. 
Λ. Κύρκο και το 30,67% τον κ. X. 
Φλωράκη.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 
36,7% των ψηφοφόρων θεωρούν 
τον κ. Α. Παπανδρέου ως τον 
«ικανότερο ηγέτη που διαθέτει ο 
τόπος», ενώ το 47% έχει αντίθετη 
άποψη. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
τον Μάιο ήταν 39,6 και 43,7. Αντι- 
θέτως, το 47,5% των ψηφοφόρων 
θεωρεί ότι «δεν μπορεί να οδηγήσει 
τη χώρα στο μέλλον» (43% τον 
Μάιο). Πάντως: το 40,9% εξακο
λουθεί να πιστεύει ότι ο κ. Παπαν
δρέου μπορεί «ως Πρωθυπουργός 
να αντιμετωπίσει την οικονομική 
κρίση» (43,9% τον Μάιο).

Γενικότερα, πάντως, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ακόμη κι αν 
«ραγίζει» η πολιτική εικόνα του κ. 
Παπανδρέου, παραμένει κατά πο
λύ καλύτερη από αυτήν του κ. Κ. 
Μητσοτάκη. Μόνο το 18,8% των 
ψηφοφόρων χαρακτηρίζει τον αρ
χηγό της ΝΔ ως «ικανότερο ηγέτη 
που διαθέτει ο τόπος» και το 53,1 % 
πιστεύει ότι «δεν μπορεί να οδηγή
σει τη χώρα στο μέλλον».

Τον χαρακτηρισμό «είναι τίμιο 
πρόσωπο, ικανός να τον εμπιστευ
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ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ και ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 9

14 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ '89
10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΩΣ 9 ΒΡΑΔΥ
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'Porta 'Ανώια,
ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΑ 
WEEK ENDS (Παρασκευή - Κυριακή)
* Ιππασία με καθηγητή

* 6 τερραίν Τέννις

* ' Ολα τα καθιερωμένα τουρνουά

* Πιάνο - Τζάκι και η γνωστή σας 

, φιλική ατμόσφαιρα του Porto Hydra

Πληροφορίες - Κρατήσεις:'
Τ σακάλωφ 2 - Κολωνάκι - Τηλ. 3606447 - 3605875 - 3619464

και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
15 ΜΕΡΕΣ
A N A X D P H I E I I :
1 4  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  
11  Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ

ΜΠΑΛΙ 
X' Κ0ΝΓΚ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
• ΝΤΑΜΝΕΡΝΙΑΝΤ0ΥΑΚ
• ΟΚΕΑΝΕΙΟ ΠΑΡΚΟ
• ΜΠΕΖΑΚΙΧ ΤΑΙΓΚΕΡ
• ΜΠΑΛΜ
• ΛΟΦΟΙ ΦΑΜΠΕΡ
• ΝΗΙΟΙΕΕΝΤ0ΖΑ Λ
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Travel Plan
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: IX )li( A S TOURS · ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ · Τηλ.: 269984 7 · 276071

θείς» αποδίδουν στον κ. Παπαν
δρέου το 33% των ψηφοφόρων 
(38,5% τον Μάιο) και στον κ. 
Μητσοτάκη το 24% των ψηφοφό
ρων (24,2% τον Μάιο)!

Τ Ι ΕΙΝΑΙ, όμως, αυτό που 
πλήττει την πολιτική εικόνα 

του κ. Παπανδρέου τους τελευταί
ους μήνες; Ασφαλώς και το μαντέ
ψατε: Κοσκωτάς, «προσωπικό θέ
μα», υγεία...

*  Σύμφωνα με την έρευνα «Τά
σεις» και σε ερώτηση εάν ο κ. 
Παπανδρέου ευθύνεται για το 
σκάνδαλο Κοσκωτά, οι απαντή
σεις είναι:

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
23,6%

Εχει κάποια σχετική ευθύνη 
52,6%

Δεν έχει καμία ευθύνη 15,4%

*  Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της 
κυρίας Δήμητρας Λιάνη. Σε ερώ
τηση αν μετά τις εξελίξεις στην 
προσωπική ζωή του Πρωθυπουρ
γού , οι ψηφοφόροι έχουν καλύτερη 
ή χειρότερη γνώμη γι’ αυτόν, οι 
απαντήσεις είναι:

Εχω την ίδια γνώμη που είχα και 
πριν 40,9%

Εχω χειρότερη γνώμη 56,0% 
Εχω καλύτερη γνώμη 1,8%

Για το ίδιο θέμα: το 3,2% των 
ψηφοφόρων πιστεύει ότι θα ωφε
λήσει τον κ. Παπανδρέου, το 
69,2% ότι θα τον βλάψει, ενώ το 
25,6% πιστεύει ότι δεν θα συμβεί 
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Περιττό 
να σημειώσουμε ότι οι ιδιαίτερα 
αρνητικές αντιδράσεις γι’ αυτή την 
υπόθεση προέρχονται από τις γυ
ναίκες (το 61,1% των γυναικών 
δηλώνει ότι έχει τώρα χειρότερη 
γνώμη για τον κ. Παπανδρέου από 
πριν).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥ- ι 
ΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣ- | 
ΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ !
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 1 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχα-" 
νιας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπενθυ
μίζει την προκήρυξη της πλήρωσης των 
παρακάτω θέσεων του Εθνικού Κέντρου 
θαλασσίων Ερευνών:
1. Μίας θέσης Διευθυντή του Κέντρου.
2. Μίας θέσης Διευθυντή Ινστιτούτου 
Ωκεανογραφίας.
3. Μίας θέσης Διευθυντή Ινστιτούτου 
θαλασσίων Βιολογικών Πόρων.
4. Μίας θέσης Διευθυντή Ινστιτούτου j  
Εσωτερικών Υδάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
Επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικεί 

τική πείρα και ερευνητική δραστηριότιί 
τα σχετική με τα ερευνητικά αντικείμενΐ 
των Ινστιτούτων του ΕΚΘΕ. Να έχου ί 
δηλαδή τεκμηριωμένη ικανότητα να ανα-^ 
πτύσσουν την έρευνα σε νέους τομείς,: 
να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευ
ρύτερα πεδία έρευνας, να συμβάλλουν , 
στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής, να 
έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμ
βολή τους σε επιστημονικούς τομείς της 
ειδικότητάς τους και να έχουν πλούσιο 
συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δη
μοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς ανα
γνωρισμένου κύρους.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρο- 
νται στις προηγούμενες προκηρύξεις, 
και πληροφορίες στην κ. Σκουνάκη, τηλ. 
77.13.772.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη 
ΓΓΕΤ (Μεσογείων 14-18, Διεύθυνση 
Ερευνητικών Φορέων, Αθήνα 11510) για 
μεν τους Διεθυντές των Ινστιτούτων 
μέχρι 31.1.89 για δε τον Διευθυντή του 
Κέντρου μέχρι 10.2.89.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

OIKOVOIIIKOS
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