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Ερευνα ποσοτική - πανελλαδική.

ΔΕΙΓΜΑ

Η έρευνα (αυτή η μέτρηση) διεξήχθηκε ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες (50% - 50%) ηλικίας 18+ ετών,- ώστε να έχουν εκλο
γικό δικαίωμα και να κατοικούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα και 
Κρήτη.
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32.2 800 1.000 800

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.3 500 0.400 200
«ν ·ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 19.2 500 0.950 475

ΗΜΙΑΣΤ./ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 41.1 700 1.464 1.025
100.0% 2.500 2.500

Η δειγματοληψία ήταν τυχαία και έγινε από ερευνητές που χρησιμο
ποίησαν "συγκεκριμένα" ερωτηματολόγια στα σπίτια των ερωτωμένων.
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α. Διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ

Σε σχετική ερώτηση γιά το ποιος είναι πιό κατάλληλος να διαδεχ
θεί τον κ. Α.Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τις ακόλουθες απαντή
σεις που δείχνουν τον κ. Γ.Αλευρά να προηγείται ελαφρά του 
κ. Γ.Γεννηματά στο σύνολο των ψηφοφόρων, όμως τον κ. Γεννηματά 
να προηγείται του κ. Αλευρά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ :

- -
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦ.ΠΑΣΟΚ ΨΗΦ.ΠΑΣΟΚ

ΤΩΡΑ 1985
% % %

Γ.Αλευράς 18.3 17.3 .·· ' ; 17.9

Γ.Γεννηματάς 17.1 19.4 20.1

Γ .Χαραλαμπόπουλος 9.7 9.3 10.4
, - V V

Μ .Κουτσόγιωργας 8.3 16.7 12.9

Γ.Παπανδρέου 6.7 11.9 8.9

Κ.Σημίτης 6.6 4.5 6.3



Ο κ. Γεννηματάς προηγείται του χ. Αλευρά τόσο στους ψηφο
φόρους του ΠΑΣΟΚ του 1985 όσο χαι σ'αυτούς που δήλωσαν πως 
θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ τον Νοέμβριος, τους ψηφοφόρους αυτούς 
τον "σχληρό πυρήνα" ανεβαίνει εντυπωσιακά η δημοτικότητα 
τουκ. Κουτσόγιωργα φθάνοντας σχεδόν αυτήν του κ. Αλευρά.
Ομως από 16.7% που έχει ο χ. Κουτσόγιωργας στους ψηφοφόρους 
αυτούς, η δημοτιχότητά του πέφτει αρεχτά (στο 12.9%) όταν 
ερωτώνται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 1985.

Στις προηγούμενες ΤΑΣΕΙΣ χάνοντας μιά παρεμφερή μέτρηση 
είχαμε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ του 1985 να δίδουν 34.5% 
στον χ. Γεννηματά και 19.4% στον κ. Κουτσόγιωργα. Ομως 
στην μέτρηση εκείνη δεν είχαμε περιλάβει τον κ. Αλευρά που 
αλλάζει, πλέον όλο το σκηνικό, επισημαίνοντας λοιπόν πως 
την στιγμή αυτή δεν υπάρχει αδιαφιλονίκητος διάδοχος του 
κ. Α.Παπανδρέου.

Ειδικότερες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις είναι : Η απήχηση του 
κ.. Αλευρά στις ηλικίες 35-65+ και του κ. Γεννηματά στις χαμηλό 
τερες εισοδηματικές τάζεις, καθώς και στις αγροτικές περιοχές. 
Αντίθετα ο κ. Γεννηματάς υπερέχει στην Αθήνα και στις ανώτερες 
και μεσαίες εισοδηματικές τάζεις. Στους αυτοχαρακτηριζόμενους 
σαν. "Κεντρώους" υπερέχει με 1.5% ο κ. Γεννηματάς και με 4.4% 
στους σοσιαλιστές μη μαρζιστές. Στους αριστερούς ψηφοφόρους 
υπερέχει ο κ. Γεννηματάς και ο κ. Αλευράς σε "συντηρητικούς" 
και "φιλελεύθερους". Στους "απολιτικούς" υπερέχει εντυπωσιακά 
ο κ. Αλευράς με 21.0% έναντι 14.0% του κ. Γεννηματά.



Οι μεγάλες ηλικίες (ιδίως οι 65+) και οι χαμηλές εισοδηματι
κές τάξεις κυρίως υποστηρίζουν τον κ. Κουτσόγιωργα. Ετσι 
ενώ στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις η υποστήριξη του 
κ. Κουτσόγ ιωργα είναι 10.1%, το ποσοστό πέφτει στο 6.9% στην 
μεσαία τάξη και 5.7% στην ανώτερη. Στην Αθήνα ο κ. Κουτσόγιωρ- 
γας συγκεντρώνει 6.3% και στις αγροτικές περιοχές 10.8% .



Οσον αφορά την διαδοχή στην Ν.Δ ο κ. Εβερτ προηγείται με 
4.0% περίπου του κ. Στεφανόπουλου στο σύνολο των ψηφοφόρων 
και με πολύ μεγάλη διαφορά στους ψηφοφόρους της Ν.Δ, έχοντας 
σαφώς εδραιώσει την θέση του ως ευρύτερα αποδεκτού "διαδό
χου". Ετσι αντίθετα απ’ότι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ ο "Νο 2"
(με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι ο κ·. Χτεφανόπουλος είναι 
εκτός Ν.Δ) έχει σαφέστατα ξεχωρίσει, προηγούμενος με πολύ 
μεγάλη διαφορά από τον "εντός Ν.Δ" δεύτερο κ. Κούβελα.

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦ. Ν.Δ 
ΣΗΜΕΡΑ

ΨΗΦ. Ν 
1985

% % %

Μ.Εβερτ • ■ Υ

29.4 53.ΐ' 50.4

Κ.ΣτεφανόποϋλοςΛ 24.8 15.0 16.5

Γ.Ράλλης 11.0 6.0 6.0

Σ.Κούβελας 3.9 8.3 7.5

Α .Ανδριανόπουλος 2.8 2.3 2.5

Α .Σαμαράς 1.6 1.3 1.2

Γ .Βαρβιτσιώτης 1.0 1.3 α.2

Γ .Παλαιοκρασσάς 1.0 1.4 1.5



Επιτυχία του κ. Εβερτ είναι ότι έχει απήχηση περίπου αναλο
γική κατά περιοχές : .

%

Αθήνα 29.3

Θεσσαλονίκη 25.7

Αστικές 28.6

Αγροτικές 30.5

Αντίθετα ο κ. Κούβελας έχει κυρίως υποστήριξή στην Θεσσαλο
νίκη με 12.0%, ποσοστό όμως που και αυτό είναι χαμηλότερο 
του κ. Εβερτ στην ίδια πόλη. Ηλικιακά ο κ. Εβερτ έχει αναλο
γική υποστήριξη στις ηλικίες 25-64 (γύρω στο 30.0%) και πιό 
υψηλή στις ηλικίες 18-24 (36.2%). Υψηλότερη υποστήριξη έχει 
ο κ. Εβερτ στους "φιλελεύθερους" (43.0%), παρά στους "συντη
ρητικούς" (39,2%). Ως γνωστόν και στις προηγούμενες ΤΑΣΕΙΣ 
ο κ. Εβερτ προηγείτο και πάλι με υψηλά ποσοστά τα οποία όμως 
έχει αυξήσεμ κυρίως στο χώρο των ψηφοφόρων της Ν.Δ του 1985, 
από 43.5% σε 50.4% τώρα. Ετσι το ενδιαφέρον φαινόμενο είναι 
πως ενώ κάπως κάμφθηκε η δημοτικότητά του (μετά από πρωτοβου
λίες που πιθανώς να ενόχλησαν μιά μειοψηφία ψηφοφόρων της Ν.Δ) 
από την άλλη πλευρά περισσότεροι ψηφοφόροι της Ν.Δ τον θεωρούν
τώρα κατάλληλο γιά διάδοχο του κ. Μητσοτάκη.


