
Όλοι έπεσαν από πλευράς δημοτικότητας τη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Αυτό αφορά τα «κεφάλια» του ΠΑΣΟΚ. 
Αντίθετα, στη «Νέα Δημοκρατία» είχαμε άνοδοΜέσα σε μια εβδομάδα έπεσαν: Ο  κ. Α . Παπανδρέου από το 25,60% στο 21,77%, ο κ. Γεννήματος από το 34,29% στο 32,62%, ο κ. Αλευράς από το 26,66% στο 24,25%, ο κ. Σημίτης από το 17,29% στο 13,84%, ο κ. Λαλιώ- της από το 14,04% στο 10,66%, ο κ. Χαραλαμπόπουλος από το 18,66% στο 16,14%, η κυρία Μελίνα Μερκούρη από το 12,10% στο 8,70%, ο κ. Τσοχατζόπουλος από το 8,36% στο 7,05% και ο κ. Κουτσόγιωργας από το 2,02% στο... 0,78%(!).Μικρή άνοδο είχαν μόνο οι κ.κ. Γ .Α . Παπανδρέου (από το 8,43% στο 9,52%), Κακλαμάνης (από το 7,95% στο 8,07%) και Τσοβόλας (από το 6,69% στο 7,35%).Αυτά τα στοιχεία (που προέρχονται από το εβδομαδιαίο γκάλοπ του «Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Υ », που διενεργεί η εταιρία «ΔΗ Μ ΕΛ») αφορούν το σύνολο των ερωτηθέ- ντων. Στην περίπτωση των ψηφο
φόρων του Π Α ΣΟ Κ  η εικόνα δεν αλλάζει αισθητά. Και σε αυτό το χώρο πέφτουν: Ο  πρωθυπουργός από το 52,11% στο 45,24%, ο κ. 
Γεννηματάς από το 54,93% στο 47,62%, ο κ. Αλευράς από το 26,29% στο 23,81%, ο κ. Σημίτης από το 15,49% στο 11,31%, ο κ. 
Λαλιώτης από το 16,90% στο 16,07%, ο κ. Τσοχατζόπουλος από το 13,62 στο 13,10%, η κυρία 
Μελίνα Μερκούρη από το 16,43% στο 16,07% , ο κ. Γ .Α . Παπαν
δρέου από το 15,02% στο 14,29%.Και πέφτει (φυσικά) και ο κ. 
Κουτσόγιωργας (από το 3,76% στο 1,79%!). Ούτε το Π Α Σ Ο Κ  τον θέλει...

Μικρή άνοδο στη δημοτικότητά τους μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ  είχαν μόνο οι κ.κ. Χαρα
λαμπόπουλος (από το 24,88% στο 25,60%), Τσοβόλας (από το 10,33% στο 13,10%) και Κακλα
μάνης (από το 11,27% στο 13,10%).Γιατί έπεσαν τα «κεφάλια» του Π Α Σ Ο Κ ; Ισως οι εμφανίσεις τους τη Μεγάλη Εβδομάδα να μην

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

ήταν τόσο εντυπωσιακές για να ελκύσουν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων. Ίσως και ορισμένες εμφανίσεις (όπως του πρωθυπουργού στην Κω) να είχαν αρνητική απόδοση.Το γκάλοπ έγινε στις 3-4 Μαΐου (πριν από τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και κασετών). Η  εικόνα στη Ν Δ είναι διαφορετική, συμβαίνουν άλλα πράγματα. Ανε
βαίνουν ο κ. Καραμανλής (από το 26,95% στο 30,98%), ο κ. Ράλλης (από το 15,19% στο 18,64%) και ο κ. Μητσοτάκης από το 26% σίο 26,69%. Αυτά στο σύνολο των ερωτηθέντων. Αλλά και μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν Δ εμφανίζονται ανεβασμένοι (και μάλιστα όλοι) οι κ.κ. Μητσοτάκης (από το 63,78% στο 64,86%), Καραμανλής (από το 55,12% στο 57,66%), Ράλλης (από το 19,69% στο 28,88%) και Έβερτ (από το 48,82% στο 50,46%). Φαίνεται πως η Ν Δ τους θέλει όλους. Ακόμα και τον κ. Ράλλη, που δεν θέλει τον κ. Μητσοτάκη.Έ νας άλλος πολιτικός του συντηρητικού χώρου, ο κ. Στεφανό- 
πουλος, έπεσε στο 24,43% από 30,55% στο σύνολο των ερωτηθέντων, αλλά ανέβηκε από το 23,62% στο 24,32% μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν Δ ...Ο ι ηγέτες της Αριστερός πα
ρουσιάζουν πτώση. Ο κ. Φλωρά- 
κης από το 22,76% στο 19,92% και ο κ.Κύρκος από το 25,11% στο 24,74%. Αυτά στο σύνολο των ερωτηθέντων. Αλλά μεταξύ των ψηφοφόρων του Κ Κ Ε  η εικόνα είναι: Ανεβαίνει ο κ. Φλωράκης από το 75% στο 79,07% και πέφτει ο κ. Κύρκος από το 59,72% στο 51,16%. Αξιοπρόσεκτη είναι η άνοδος του κ. Ανδρουλάκη. Από το 11,31% στο 14,99% (στο σύνολο των ερωτηθέντων) και από το 36,11% στο 53,49% (μεταξύ των ψηφοφόρων του Κ Κ Ε). Αλλά πέφτει από το 42,86% στο 33,33% μεταξύ των ψηφοφόρων που ψήφισαν το ΚΚΕεσ.
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Γ. Γεννηματάς y 32,62 -1 ,6 7

Γ. Αλευράς y 24,25 -2 ,41

Α.Γ. Παπανδρέου y 21,77 -3 ,8 3

Γ. Χα ραλα μττόπουλος y 16,14 -2 ,5 2

Κ. Σημίτης ψ 13,84 -3 ,4 5

Κ. Λαλιώτης y 10,66 -3 ,3 8

Γ.Α. Παπανδρέου Α 9,52 +  1,09 1

Μ. Μερκούρη y 8,70 -3 ,4 0

Α. Κακλαμάνης — 8,07 +0 ,12

Δ. Τσοβόλας — 7,35 +0 ,66

Α. Τσοχατζόπουλος y 7,05 -1 ,3 1

Μ. Κουτσόγιωργας y 0,78 -1 ,2 4

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

Κ. Καραμανλής Α 30,98 +4 ,03

Κ. Μητσοτάκης — 26,69 +0 ,69

Λ. Κύρκος — 24,74 -0 ,3 7

Κ. Στεφανόττουλος y 24,43 -6 ,1 2

Μ. Έβερτ — 23,54 +0 ,27

X. Φλωράκης y 19,92 -2 ,8 4

Γ. Ράλλης Α 18,64 +3 ,45

Α. Ανδριανόπουλος Α 15,55 +  1,89

Μ. Ανδρουλάκης Α 14,99 +3 ,68

Α. Λάζαρης y 11,19 - 1 ,8 0

Α. Τρίτσης y 10,16 -3 ,0 9

Γ. Μπανιάς — 5,56 -0 ,5 3
Η ταυτότητα των ερωτηθέντων: Στα 600 άτομα του δείγματος, το 43.83% είναι άνδρες και το 
56,17% γυναίκες. Το 43,83% είναι εργαζόμενοι, (υπάλληλοι: 24,90%, εργάτες: 4,53%, ελεύθεροι 
επαγγελματίες: 9,88%, ιδιοκτήτες επιχείρησης: 2,26%, άλλοι: 2,26%, δεν απάντησε: 56,17%) και δεν 
εργάζεται το 56,17%. Γραμματικές γνώσεις: Δεν πήγαν σχολείο: 1,23%, Δημοτικό: 27,16%, Γυμνά- 
σιο: 10,91%, Λύκειο: 28,60%, Επαγγελματική / Μέση σχολή: 8,85%, φοιτητές / σπουδαστές: 8,85%, 
τελείωσαν ΑΕΙ / ΤΕΙ: 14,20%, ενώ δεν απάντησε το 0,21 % . Το μεγαλύτερο εισόδημα: 160.001 δρχ. και 
άνω έχει το 9,26%, 130.001 -160.000:10,29%, 100.001 -130.000:15,02%, 70.001 -100.000:30,66%, μέχρι 
70.000 δρχ. το 22,43%, ενώ δεν απάντησε ένα 12,35%. Ηλικίες: 18-21 ετών: 9,26%, 22-25 ετών: 9,88%, 
26-29ετών: 9,67%, 30-39 ετών: 20,99%, 40-49 ετών: 15,43%, 50-54 ετών: 6,58%, 55-59 ετών: 9,47%, 
60 και άνω: 18,31 %, δεν απάντησε το 0,41%.


