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Το «βαρόμετρο» 
της δημοτικότητας 

των πολιτικών

Χάρη στην ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε η 
κυβέρνηση ανέβηκε η δημοτικότητα του 

πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου. (Ίσως και χάρη 
στην πυγμή που έδειξε στην περίπτωση των 

διαγραφών των κκ Μαγκάκη, Τρίτση, 
Κακλαμανάκη;). Πάντως στο γκάλοπ του 

«Ταχυδρόμου» (που διενήργησε για λογαριασμό 
του η ΔΗΜΕΛ) η δημοτικότητα του κ. Α. 

Παπανδρέου αυξήθηκε από 16,74% σε 24,14% στο 
σύνολο των ερωτηθέντων.

Αυτό στο σύνολο των ερωτηθέντων. Αλλά μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ  η άνοδος είναι ακόμα πιο σημαντική: Από το 35,8% στο 49,79%. Και υποσκέλισε για πρώτα φορά τον κ. Γεννή
ματα μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ , που εξασφάλισε ποσοστό 49,36%. Ωστόσο ο υπουργός Εργασίας διατηρεί την πρωτιά στο σύνολο των ερωτηθέντων (και αύξησε μάλιστα το ποσοστό του από το 33,19% στο 35,63%).Χάρη στην πρόταση δυσπιστίας ανέβηκε και η δημοτικότητα του κ. Μητσοτάκη. Από το 25,53% ανέβηκε στο 29,38% (στο σύνολο), ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν Δ ανέβηκε από το 59,48% στο 66,67%. Έπεσε όμως ο κ. Ράλληςαπό το 18,11% μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν Δ (από το 18,11% στο 8,70%!).Χάρη στη συζήτηση στη Βουλή 
ανέβηκε εκπληκτικά και η δημοτικότητα του κ. Στεφανόπουλου μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ: Από το 29,92% στο 39,86%(!). Ε ξ άλλου στο σύνολο των ερωτηθέ

ντων βελτίωσε τη θέση του: Από το 30,07% ανέβηκε στο 35,40%.Αλλά και ο γενικός γραμματέας του Κ Κ Ε  κ. Χαρίλαος Φλωράκης ανέβηκε χάρη στην παρουσία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Από το 25,45% ανέβηκε στο 30,23%. Ε ιδικότερα μεταξύ των ψηφοφόρων του Κ Κ Ε  η δημοτικότητά του έφτασε στο 86,76% (από το 79,25%).Λοιπόν κέρδισε και ο κ. Κου- 
τσόγιωργας από τη συζήτηση στη Βουλή. Ανέβηκε από το 5,49% στο 8,20% (στο σύνολο των ερωτηθέντων), ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του Π Α Σ Ο Κ  η θέση του ενισχύθηκε: Από το 10,70% ανέβηκε στο 15,88%.Αυτές είναι οι σημαντικές μεταβολές στον εβδομαδιαίο πίνακα της δημοτικότητας των πολιτικών μας και οι οποίες συσχετίζονται με τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Σημειώνουμε ότι το γκάλοπ έγινε αμέσως μετά τη συζήτηση αυτή (στις 14-15 Μαρτίου).

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. Γεννήματος 35,63 +2 ,44

Γ. Αλευράς 34,62 +  1,73

Α.Γ. Παπανδρέου 24,14 +7 ,40

Κ. Σημίτης ψ 19,45 - 8 , 6 6

Γ.Χαραλαμπόπουλος 18,08 +  1,55

Κ. Λαλιώτης — 10,76 +0,21

Μ. Κουτσόγιωργας 8,20 +2,71

Α. Κακλαμάνης ψ 7,40 -1 ,5 4

Γ.Α. Παπανδρέου Ϋ 6,49 -2 ,7 8

Θ. Πάγκαλος 6,33 +3 ,63

Δ. Τσοβόλας 4,57 για πρώτη φορά 
(σε γκάλοπ)

Στ. Τζουμάκας — 4,13 +0 ,83

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

Κ. Στεφανόπουλος 35,40 +5 ,33

X. Φλωράκης 30,23 +4 ,78

Κ. Μητσοτάκης 29,38 +3 ,85

Κ. Καραμανλής — 27,16 -0 ,8 2

Λ. Κύρκος Ϋ 27,08 -5 ,11

Μ. Έθερτ 25,14 +2 ,76

Γ. Ράλλης V 12,53 -7 ,0 5

Α. Ανδριανόπουλος 12,42 +  1,35

Α. Λάζαρης ψ 12,42 -4 ,6 7

Μ. Ανδρουλάκης — 10,57 -0 ,0 3

Γ. Μπανιάς — 7,62 +0 ,64

Ε. Αβέρωφ — 5,42 -0 ,01

Η ταυτότητα των ερωτηθέντων: Στα 600 άτομα του δείγματος το 46,78% είναι άνδρες, το 
53,22% γυναίκες. Το 40,85% είναι εργαζόμενοι, το 58,64% δεν εργάζονται, ενώ δεν απάντησε ένα 
0,51 %. Γραμματικές γνώσεις: Δεν πήγαν σχολείο 2,71 %, Δημοτικό 24,75%, Γυμνάσιο 12,03%, Λύκειο 
28,47%, Επαγγελματική / Μέση σχολή 8,14%, φοιτητές / σπουδαστές 5,93% και τελείωσαν ΑΕΙ / ΤΕΙ 
17,63%. Το μεγαλύτερο εισόδημα, 160,001 δρχ και άνω έχει το 10,17%, 130,001-160.000: 10,00%, 
100.001-130.000: 15,76%, 70.001-100.000: 30,51%, μέχρι 70.000 δρχ. το 25,25%, ενώ δεν απάντησε 
ένα 8,31%. Ηλικίες 18-21 ετών: 7,63%, 22-25 ετών: 9,66%, 26-29 ετών: 9,66%, 30-39 ετών: 22,2%, 
40-49 ετών: 15,42%, 50-54 ετών: 9,32%, 55-59 ετών: 9,66%, 60 και άνω: 16,27%.


