
ΓΚΑΛΟΠ
Στην περιοχή της πρωτεύουσας 22-23 Φεβρουαοίουμ

Γο «βαρόμετρο»
Γης δημοτικότητας 
Γων πολιτικών
Ιε εξαιρετική ευαισθησία αντιδρά η κοινή γνώμη σε 
εγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις της πολιτικής επι- 
ιιρότητας, όπως αποδεικνύει το νέο (τρίτο κατά σειρά) 
<άλοπ του «Ταχυδρόμου», που διενήργησε για λογαρια- 
μό του η ΔΗΜΕΛ. Κύρια στοιχεία αυτής της προτίμησης 
αξιολόγησης των ψηφοφόρων για τους πολιτικούς αφ’ 
/ός του χώρου της συμπολίτευσης και αφ1 ετέρου του 
ώρου της αντιπολίτευσης είναι:
•  Η νέα πτώση των πολιτικών 
ιοοπτικών για το μέλλον του κ. 
ων. Καραμανλή, μετά τις τελευ- 
:ίες δηλώσεις, με πρώτες εκείνες 
)νκ.κ. Μητσοτάκη, Π. Λαμπρία 
α Μ. Λιάπη, ότι δεν προβλέπε
ι  να επιστρέφει στην ενεργό πο- 
τική ζωή.
•  Η άνοδος της αποδοχής του 
)χηγού της ΝΔ κ. Κωνσταντίνου 
ητσοτάκη (λόγω της τηλεοπτι- 
|ς του εμφάνισης και του όλου 
υλ της), αλλά και του Δημάρ- 
>υ Αθηναίων κ. Μιλτιάδη 
Ιβερτ κατά πέντε μονάδες, που 
ιοέρχονται κατά βάση από το 
)ρο της Νέας Δημοκρατίας 
2,31% έναντι 38,93% της περα- 
ιένης εβδομάδας) και ίσως οφεί- 
>νται στην όλη στάση και προβο-

του στο θέμα της ελεύθερης 
ιδιοφωνίας.
•  Η αύξηση της αποδοχής του 
ιωθυπουργού κ. Ανδρέα Πα- 
ινδρέου (πιθανώς εν όψει της 
ινελλήνιας συγκέντρωσης της 
ρασμένης Κυριακής και της 
τεπίθεσης στις αποκαλύψεις 
ς περασμένης εβδομάδας στο 
,άνδαλο Κοσκωτά), η οποία 
►οέρχεται από το χώρο του ΠΑ- 
3Κ. Στον ίδιο χώρο αυξήθηκε, 
,λά μειώθηκε συνολικά η δημο- 
ώτητα του κ. Γ. Γεννηματά, 
ώ η συνολική αύξηση του Προέ- 
ιου της Βουλής κ. Γιάννη Αλευ- 
ι (με τη γνωστή στάση αποστα- 
οποίησής του απέναντι στην 
ιάλη) προέρχεται κατά ένα μι- 
ιό ποσοστό από το χώρο του 
ΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και κατά 
γαλύτερο από το χώρο της ΝΔ. 
ι Εντυπωσιακό δεδομένο της

νέας σφυγμομέτρησης είναι το 
υψηλό ποσοστό αποδοχής - προο
πτικών του πρώην υπουργού κ. 
Απόστολου Λάζαρη, ηγετικού 
στελέχους του «Συνασπισμού», 
που απηύθυνε χαιρετισμό στη με
γάλη συγκέντρωση της 20ης Φε
βρουάριου. Αν και περιελήφθη 
για πρώτη φορά στο ερωτηματο
λόγιο προσωπικοτήτων της αντι
πολίτευσης, ο κ. Λάζαρης εμφα
νίζεται με υψηλό ποσοστό 
21,58%.

Το ιδιαίτερο και αξιοσημείωτο 
χαρακτηριστικό αυτού του ποσο
στού είναι ότι ο κ. Λάζαρης εξα
κολουθεί να απολαμβάνει μεγάλο 
βαθμό θετικών προοπτικών για το 
μέλλον (30,58%).

•  Τέλος, ενώ όλοι οι ηγέτες της 
αριστερής αντιπολίτευσης κέρδι
σαν ποσοστά σε σχέση με την 
προηγούμεη εβδομάδα, έχασαν -  
για λόγους προφανείς, που συν
δέονται με τη «μάχιμη και αισιό
δοξη εικόνα» του κ. Μητσοτάκη 
και της ΝΔ -  οι κ.κ. Κ. Στεφανό- 
πουλος και Γ. Ράλλης. Τέλος, εί
ναι χαρακτηριστικό ότι έχασαν 
την περασμένη εβδομάδα σε θετι
κή αναγνώριση για το μέλλον στε
λέχη της αριστερής πτέρυγας του 
ΓΊΑΣΟΚ (Γ. Γεννηματάς, Κ. Λα- 
λιώτης, Θ. Πάγκαλος, Στ. Τζου- 
μάκας) προς όφελος μετριοπαθών 
και εκσυγχρονιστών, όπως οι κ.κ. 
Κ. Σημίτης, I. Χαραλαμπόπου- 
λος, Α. Τρίτσης και βεβαίως ο κ. 
I. Αλευράς. Η αύξηση των μελλο
ντικών προοπτικών για τον κ. 
Κουτσόγιωργα εξακολουθεί να 
παραμένει σε οριακά επίπεδα και 
οφείλεται σε ψηφοφόρους του 
Π ΑΣΟΚ του 1985.

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

2 2 -2 3
ΦεβρουαρΙου

Μεταβολή από 
την προηγούμε

νη εβδομάδα

Γ. Γεννηματάς ψ 30 ,69 - 1 , 1 0

1. Αλευράς Α 28 ,78 + 7 , 2 2

Α. Παπανδρέου 22 ,22 + 1 ,4 6

Κ. Σημίτης 22 ,15 +  1 ,8 5

Α. Τρίτσης — 20,24 + 0 ,6 2

Ι.Χαραλαμπόπουλος— 16,30 + 0 ,9 3

Κ. Λαλιώτης 11,25 - 1 , 4 6

Α. Κουτσόγιωργας 8 ,18 + 2 , 6 8

Γ.Α. Παπανδρέου — 7,60 + 0 , 8 6

Θ. Πάγκαλος — 4,80 - 0 , 4 3

Στ. Τζουμάκας 3,41 - 1 , 5 8

Γ. Πέτσος — 1,10 - 0 , 6 4

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 Α 27 ,86 + 2 , 9 7

Κ. Μητσοτάκης 27 ,23 + 2 ,2 8

Κ. Στεφανόπουλος 26 ,92 - 2 , 9 8

Κ. Καραμανλής 26 ,54 - 4 , 0 7

Μ. Έβερτ Α 25 ,67 + 4 ,1 8

X. Φλωράκης Α 25 ,30 +  1 ,2 0

Α. Λάζαρης 21 ,58 (για πρώτη φορά 
στο γκάλοπ)

Γ. Ράλλης * 13,76 - 3 , 7 9

Α. Ανδριανόπουλος 11,04 +  1 ,7 0

Μ. Ανδρουλάκης 10,38 - 2 , 6 3

Γ. Μπανιάς — 5,41 - 0 , 9 5

Ε. Αβέρωφ Ψ 3 ,67 - 1 , 0 5
Η ταυτότητα των ερωτηθέντων: Στα 600 άτομα του δείγματος το 47,06% είναι άνδρες, το 
52,94% γυναίκες. Το 40,29% είναι εργαζόμενοι (23,53% υπάλληλοι, 3,57% εργάτες, 9,09% ελεύθεροι 
επαγγελματίες, 3,03% επιχειρηματίες και 1,07% άλλα επαγγέλματα). Συνταξιούχοι είναι 19,25%, 
άνεργοι 5,17%, φοιτητές 9,45%, νοικοκυρές 22,99%, άλλα επαγγέλματα 3,92%. Γραμματικές γνώ
σεις: Στοιχειώδης εκπαίδευση 27,00%, Μέση εκπαίδευση 45,28% και Ανώτερη/Ανώτατη εκπαίδευση 
26,92%. Το μεγαλύτερο εισόδημα, 160.001 και άνω έχει το 16,76%, 70.001 -100.000 το 25,85% και 
μέχρι 70.000 δρχ το 21,03%. Ηλικίες 18-29 χρόνων 25,31%, 30-39: 21,39% 40-54: 23,89% και 55 
χρόνων και άνω το 28,80%.
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