
Ο ανδριάντας του Ελευθερίου Βενιζέλου αύξησε τη δημοτι
κότητα του Προέδρου της Βουλής κ. Γιάννη Αλευρά. Και του 
έδωσε την πρωτιά μεταξύ των πολιτικών μας στον πίνακα 
της δημοτικότητας. Ήταν μόνο ο ανδριάντας; Ασφαλώς 
έπαιξε το ρόλο της «η πολιτική της απόστασης» από την 
κυβέρνηση που τηρεί τον τελευταίο καιρό ο Πρόεδρος της
ΒουλήςΣτο εβδομαδιαίο γκάλοπ του «Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Υ » (που διενεργεί για λογαριασμό του η «ΔΗ- Μ ΕΛ») ο κ. Αλευράς έπιασε την προηγούμενη εβδομάδα το 37,84%, έναντι 34,62% που είχε στις 14-15 Μαρτίου υποσκελίζοντας και τον κ. Γεννηματά που πέρασε στη δεύτερη θέση (με 36,49%).Εκείνος που έχασε, ίσως λόγω των ισχυρισμών Μαντζουράνη, ήταν ο πρωθυπουργός: Έπεσε από το 24,14% στο 19,51%. Οι καταγγελίες Μαντζουράνη «έπια- σαν» και «χτύπησαν» εκτός από τον πρωθυπουργό και τον κ. Κου- τσόγιωργα: Έπεσε από το 8,20% στο 3,07%. Ο μεν κ. Α . Παπαν- δρέου εμφανίζεται να πέφτει κάτω κατά 4,63%, ενώ ο κ. Κουτσό- γιωργας κατά 5,13%. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι οι κ.κ. Α . Παπαν- 
δρέου και Α . Κουτσόγιωργας εί
ναι σχεδόν οι μόνοι που «χάνουν 
έδαφος» (δηλαδή δημοτικότητα) από το κυβερνητικό στρατόπεδο.Κερδίζουν όλοι οι άλλοι, εκτός των κ.κ. Αλευρά και Γεννηματά, ανέβηκαν οι κ.κ. Κ. Σημίτης (από 19,45% στο 21,91%), Γ. Χαραλα- 
μπόπουλος (από το 18,08% στο 20,01%), Κ. Λαλιώτης (από το 10,76% στο 14,84% ίσως γιατί πρωτοστάτησε κατά του Μένιου), 
Γ .Α . Παπανδρέου (από το 6,49% στο 9,94%, ίσως διότι παρέμεινε στην κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό), Α . Κακλαμάνης (από το 7,40% στο 9,46%), Στ. Τζου- 
μάκας (απότο4,14% στο 5,44%).Αυτά τα ποσοστά προκύπτουν από τις απαντήσεις στο σύνολο των ερωτηθέντων. Ενδιαφέρον ωστόσο έχουν και τα στοιχεία που αφορούν στις προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων του Π Α ΣΟ Κ .Ανάμεσα σ’ αυτούς ο κ. Γεννη- ματάς επανέκτησε την πρώτη θέ

ση (κι ανέβηκε από το 49,36% στο 50,48%) και υποσκέλισε και πάλι τον πρωθυπουργό (που έπεσε από το 49,79% στο 40,87%).Φυσικά (λόγω Μαντζουράνη) έπεσε και ο κ. Κουτσόγιωργας. Από το 15,88% στο 6,25%. Κι ανέβηκε ο κ. Λαλιώτης: Από το 11,59% στο 20,19%.
Η «πολιτική της απόστασης» (κι όχι βέβαια ο ανδριάντας του Βενιζέλου) λειτούργησε διαφορετικά για τον κ. Αλευρά στο χώρο των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ : Έπεσε από το 30,04% στο 27,88%.Στο χώρο της αντιπολίτευσηςπαρατηρούνται: Πρώτο ο κ. Μη- 

τσοτάκης δεν κέρδισε σε δημοτικότητα ούτε 1% (από το 29,38% πήγε στο 30,11%), παρά την όντως μεγάλη συγκέντρωση της Ν Δ στην πλατεία Συντάγματος. Αλλά φαίνεται ότι η συγκέντρωση δεν ήταν δική του, ήταν της Ν Δ. Ανέβηκε όμως ο «απών» κ. Καρα
μανλής χωρίς να είναι ο ομιλητής στη συγκέντρωση (από το 27,16% ανέβηκε στο 29,87%). Το ίδιο συνέβη και με τον κ. Ράλλη (που ανέβηκε από το 12,53% στο 18,10%).Παρατηρούνται εξάλλου εξελίξεις στη δημοτικότητα των πολιτικών προσώπων της Αριστερός. Ο κ. Κύρκος πήγε πιο ψηλά: Από το 27,08% στο 31,26%, ενώ ο κ. 
Φλωράκης έπεσε από το 30,23% στο 27,46% και μεταξύ των ψηφοφόρων του Κ Κ Ε  λειτουργεί το ίδιο φαινόμενο: Από το 50% στο 64,06% ο κ. Κύρκος, από το 86,76% στο 84,38% ο κ. Φλωράκης. Στο χώρο των ψηφοφόρων του ΚΚΕεσ. (των εκλογών του ’85) η σχέση εμφανίζεται με τα ποσοστά: Κύρκος από το 75% στο 77,27%, Φλωράκης από το 33,33% στο 31,82%).

Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω προσωπικότητες του κυβερνητικού χώρου θα 
θέλατε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον;
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Γ. Αλευράς 37,84 +3 ,22

Γ. Γεννήματος — 36,49 +0 ,86

Κ. Σημίτης 21,91 +2 ,46

Γ.Χαραλαμττόττουλος 20,01 +  1,93

Α.Γ. Παπανδρέου ψ 19,51 -4 ,6 3

Κ. Λαλιώτης 14,84 +4 ,08

Γ.Α. Παπανδρέου 9,94 +3 ,45

Α. Κακλαμάνης 9,46 +2 ,06

Δ. Τσοβόλας 6,72 +2 ,15

Θ. Πάγκαλος — 5,81 -0 ,5 2

Στ. Τζουμάκας 5,44 +1,31

Μ. Κουτσόγιωργας ψ 3,07 -5 ,1 3

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

Λ. Κύρκος 31,26 +4 ,18

Κ. Στεφανόπουλος ψ 30,99 -4 ,41

Κ. Μητσοτάκης — 30,11 +0 ,73

Κ. Καραμανλής 29,87 +2,71

X. Φλωράκης ψ 27,46 -2 ,7 7

Μ. Έβερτ V 20,34 -4 ,8 0

Γ. Ράλλης 18,10 +5 ,57

Α. Λάζαρης 16,69 +4 ,27

Μ. Ανδρουλάκης — 11,16 +0 ,59

Α. Ανδριανόπουλος ψ 10,13 -2 ,2 9

Γ. Μπανιάς ψ 5,97 -1 ,6 5

Ε. Αβέρωφ — 5,86 +0 ,44

Η ταυτότητα των ερωτηθέντων: Στα 600 άτομα του δείγματος το 44,60% είναι άνδρες, το 
55,40% γυναίκες. Το 44,60% είναι εργαζόμενοι, το 55,04% δεν εργάζονται, ενώ δεν απάντησε ένα 
0,36% (υπάλληλοι: 23.02%, εργάτες: 6,29%, ελεύθεροιεπαγγελματίες: 10,61%, ιδιοκτήτες επιχείρη
σης 3,06%, άλλοι: 1,44%). Γραμματικές γνώσεις: Δεν πήγαν σχολείο 2,88%, Δημοτικά 25,36%, 
Γυμνάσιο 11,87%, Λύκειο 31,83%, Επαγγελματική / Μέση σχολή 7,19%, φοιτητές / σπουδαστές 
7,01 %  και τελείωσαν ΑΕΙ / ΤΕ113,67%. Το μεγαλύτερο εισόδημα, 160.001 δρχ και άνω έχει το 15,11 % , 
130.001-160.000: 10,43%, 100.001-130.000: 14,75%, 70.001-100.000: 28,60%, μέχρι 70.000 δρχ. το 
26,26%, ενώ δεν απάντησε ένα 4,86%. Ηλικίες 18-21 ετών: 8,63%, 22-25 ετών: 8,45%, 26-29 ετών: 
9,71%, 30-39 ετών: 22,66%, 40-49 ετών: 16,01%, 50-54 ετών: 9,35%, 55-59 ετών: 8,09%, 60 και άνω: 
16,55%.


