
Συγκεκριμένα η εικόνα που δίνει το γκάλοπ είναι: Στο σύνολο των ερωτηθέντων ο κ. Α . Παπαν· 
δρέου έχει 21,54% (πριν 19,51%), ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ  42,15% (πριν 40,87%). Ο  κ. Γ. Γεννηματάς στο σύνολο των ερωτηθέντων 33,62% (πριν 36,49%) και μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ  45,74% (πριν 50,48%).Αυτή η διακύμανση σημειώνεται στις μέρες (28-29 Μαρτίου) οπότε ο μεν πρωθυπουργός δέχεται επιθέσεις από τον Τύπο λόγω των υποθέσεων αιχμής, ενώ ο υπουργός Εργασίας κάνει δημόσιες εμφανίσεις, μιλάει σε συγκεντρώσεις και έχει ευμενή μεταχείριση από τις εφημερίδες.Εκτός του κ. Γεννηματά πέφτει 
κι ο κ. Σημίτης, που επίσης είχε εμφανίσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς με συνεντεύξεις γύρω από καίρια θέματα, όπως η υπόθεση Κοσκωτά, η απλή αναλογική, η προοπτική των συμμαχικών κυβερνήσεων. Στο σύνολο των ερωτηθέντων «πιάνει» το 17% (πριν 21,91%), ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων Π Α Σ Ο Κ  έχει το 17,04% (πριν 18,27).

Πτώση εμφανίζει και ο κ. Λα- 
λιώτης που ωστόσο πρωτοστάτησε στις οργανωτικές προσπάθειες που συντελούνται στο Π Α Σ Ο Κ  και σ’ ορισμένα άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Στο σύνολο των ερωτηθέντων «πιάνει» το 11,69% (πριν 14,84%), ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων Π Α Σ Ο Κ  14,80% (πριν 20,19%).

Έπεσε κι ο κ. Αλευράς: Τώρα

Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω προσωπικότητες του κυβερνητικού χώρου £ 
θέλατε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον;

Κερδίζει έδαφος (από πλευράς δημοτικότητας) έναντι των 
συνεργατών του ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου.
Το γκάλοπ του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ»
(που διενήργησε για λογαριασμό του η «ΔΗΜΕΛ») 
τον εμφανίζει ανεβασμένο από την 
προηγούμενη εβδομάδα.
Ο «ανταγωνιστής» του κ. Γεννηματάς χάνει έδαφος.29,16% (πριν 37,84%) στο σύνολο των ερωτηθέντων και τώρα 21,97% (πριν 27,88%) μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ .Στο χώρο της αντιπολίτευσης σημαντική είναι η αύξηση της δημοτικότητας του αρχηγού της Δ Η Α Ν Α  κ. Στεφανόπουλου. Περνάει πολύ τον κ. Μητσοτάκη στο σύνολο των ερωτηθέντων: 33,14% αυτός, 25,20% ο άλλος, ενώ 30,18% έχει «ο τρίτος» (πρόκειται για τον κ. Καραμανλή).Μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν Δ οι τρεις άνδρες έχουν τα εξής ποσοστά: Μητσοτάκης 55,38%, Καραμανλής 53,85%, Στεφανό- πουλος 33,08%.

Στο χώρο της Αριστερός έχουμε 
πτώση και των δύο ηγετών της. Ο κ. X . Φλωράκης από 27,46% στο 
22,06% (στο σύνολο των ερωτηθέντων) και από 84,38% στο 79,71% (μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΚ Ε) και ο κ. Λ . Κύρκος από 
31,26% στο 27,16% (στο σύνολο των ερωτηθέντων) και από 
64,06% στο 52,17% (μεταξύ των ψηφοφόρων του Κ Κ Ε).Πτώση σημαντική παρουσιάζει μεταξύ των ψηφοφόρων του Κ Κ Ε  και ο κ. Αάζαρης: Από το 32,81% πέφτει στο 14,49%, ενώ στο σύνολο των ερωτηθέντων πιάνει 
10,20% (πριν 16,69).Γενικά συμπεράσματα: Ό λα παίζονται. Από εβδομάδα σ’ εβδομάδα οι διακυμάνσεις της κοινής γνώμης σ’ ό,τι αφορά τις προτιμήσεις της σε πολιτικά πρόσωπα είναι αξιοπαρατήρητες, γιατί είναι σημαντικές.

2 8 -2 9

Μ α ρ τ ίο υ

Μ ετα β ο λ ή  από  

τη ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε 

νη εβ δ ο μ ά δ α

Γ. Γεννηματάς ψ 33,62 -2 ,8 7

Γ. Αλευράς ψ 29,16 - 8 , 6 8

Α.Γ. Παπανδρέου 21,54 +2 ,03

Γ.Χαραλαμπόπουλος>|< 18,30 -1 ,71

Κ. Σημίτης 17,00 -4 ,91

Μ. Μερκούρη 13,94 για πρώτη φορά 
στο γκάλοπ

Κ. Λαλιώτης ψ 11,69 -3 ,1 5

Γ .Α. Παπανδρέου — 10,08 +0 ,14

Δ. Τσοβόλας 8,53 +1,81

Α. Κακλαμάνης ψ 6,99 -2 ,4 7

θ. Πάγκαλος ψ 4,26 -1 ,5 5

Στ. ΤζουμάκαςΎ 2,37 -3 ,0 7

Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω προσωπικότητες του χώρου της αντιπολίτευσηε 
θα θέλατε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον;

Κ. Στεφανόπουλος 33,14 +2 ,15

Κ. Καραμανλής — 30,18 +0,31

λ. Κύρκος ψ 27,16 -4 ,1 0

Κ. Μητσοτάκης ψ 25,20 -4 ,91

Μ. Έβερτ Α 24,88 +4 ,54

X. Φλωράκης ψ 22,06 -5 ,4 0

Γ. Ράλλης — 18,05 -0 ,0 5

Α. Ανδριανόπουλος 11,71 +1 ,58

Μ. Ανδρουλάκης — 11,52 +0 ,36

Α. Αάζαρης ψ 10,20 -6 ,4 9

Γ. Μπανιάς — 5,68 -0 ,2 9

Ε. Αβέρωφ — 4,92 - 0 ,9 4

Η ταυτότητα των ερωτηθέντων: Στα 600 άτομα του δείγματος το 48,61% είναι άνδρες, το 
51,39% γυναίκες. Το 44,34% είναι εργαζόμενοι, το 55,29% δεν εργάζονται, ενώ δεν απάντησε ένα 
0,37% (υπάλληλοι: 23,93%, εργάτες: 6,31 %, ελεύθεροι επαγγελματίες: 10,20%, ιδιοκτήτες επιχείρη
σης 3,71%, άλλοι: 0,19%). Γραμματικές γνώσεις: Δεν πήγαν σχολείο 2,97%, Δημοτικά 21,89%, 
Γυμνάσιο 12,24%, Λύκειο 29,50%, Επαγγελματική / Μέση σχολή 7,42%, φοιτητές / σπουδαστές 
5,57% και τελείωσαν ΑΕΙ / ΤΕ119,85%. Το μεγαλύτερο εισόδημα, 160.001 δρχ και άνω έχει το 13,73%, 
130.001-160.000: 9,09%, 100.001-130.000: 15,96%, 70,001-100,000: 33,21%, μέχρι 70.000 δρχ. το 
22,08%, ενώ δεν απάντησε ένα 5,94%. Ηλικίες 18-21 ετών: 6,31%, 22-25 ετών: 7,98%, 26-29 ετών: 
9,65%, 30-39 ετών: 22,26%, 40-49 ετών: 16,51%, 50-54 ετών: 11,13%, 55-59 ετών: 6,49%, 60 και άνω: 
19,48%.


