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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο κτώ στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΖΟΚ 
πιστεύουν πλέον ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου 
πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του 

πρωθυπουργού. Αυτό προκύπτει με ενάργεια από τη 
δημοσκόπηση που διενηργησε για λογαριασμό της 
«Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» η εταιρεία ALKO 
μεταξύ 6 και 7 Δεκεμβρίου, χρησιμοποιώντας δείγμα 
1.000 ψηφοφόρων από το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η σφυγμομέτρηση έγινε 
με τον πλέον ενδεδειγμένο 
επιστημονικά τρόπο (κάλ
πη) και μάλιστα σε μία πε
ρίοδο κατά την οποία τα ση
μάδια βελτίωσης της υγείας 
του πρωθυπουργού ήταν ο
ρατά.

Από την ίδια έρευνα εξά
γονται επίσης τα ακόλουθα 
σημαίνοντα συμπεράσματα:
•  Η μάχη της διαδοχής φαί
νεται πως θα κριθεί ανάμε
σα στους Γερ. Αρσένη και 
Κώστα Σημίτη.
•  Ο υπουργός Αμυνας εμφα
νίζεται να έχει καθαρό προ
βάδισμα έναντι του αντιπά
λου του στους σημερινούς 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
•  Ο Κώστας Σημίτης όμως 
προηγείται στο σύνολο του 
εκλογικού σώματος. Εντυ
πωσιακή είναι επίσης η επί
δοσή του ανάμεσα στους ψη
φοφόρους της Ν.Δ. και του 
ΣΥΝ.
•Ο  πρώην υπουργός Βιομη
χανίας είναι επίσης μακράν 
πρώτος σε εκείνους τους πο
λίτες που το 1993 ψήφισαν 
ΠΑΣΟΚ αλλά σήμερα εγ- 
γράφονται στην κατηγορία 
των αναποφάσιστων ή επι
λέγουν το «λευκό».
•  Οι υπόλοιποι τρεις υποψή
φιοι (Τσοχατζόπουλος, Κα- 
κλαμάνης, Χαραλαμπόπου
λος) βρίσκονται πολύ πίσω 
και στο σύνολο του εκλογι
κού σώματος και στους ψη
φοφόρους του ΠΑΣΟΚ. 
Πρέπει όμως να σημειωθεί 
ότι ο Α. Τσοχατζόπουλος 
στην ουσία παίζει εκτός έ
δρας, αφού είναι γνωστό ότι 
η εκλογική του περιφέρεια 
είναι η Α ' Θεσσαλονίκης. 
Παρά το «ντεζαβαντάζ» αυ
τό, ο υπερυπουργός Εσωτε
ρικών και Δημόσιας Διοίκη
σης «ακουμπάει» νούμερα
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που ποτέ στο παρελθόν δεν 
είχε πλησιάσει. Η ψαλίδα ό
μως μεταξύ αυτού και των 
άλλων δύο (Σημίτη - Αρσέ
νη) έχει πολύ μεγάλο άνοιγ
μα.

Πάντως, πρέπει να ανα
φερθεί ότι την απόφαση για 
την εκλογή νέου πρωθυ
πουργού δεν θα την πάρουν 
οι ψηφοφόροι, ούτε καν ο 
κομματικός μηχανισμός του 
ΠΑΣΟΚ. Ανήκει στις αρμο
διότητες της κοινοβουλευτι
κής ομάδας, η οποία βεβαί
ως θα σταθμίσει και τις τά
σεις του εκλογικού σώματος, 
αλλά και τις προϋποθέσεις 
για τη διατήρηση της ενότη
τας του κινήματος.

Τα αναλυτικά 
συμπεράσματα

Ειδικότερα, τα συμπερά
σματα από τη μελέτη του 
γκάλοπ έχουν ως εξής:

Π Είναι καθαρά πλειοψη
φούσα στο σύνολο των 

πολιτών η άποψη που θεω
ρεί ότι ο Ανδρέας Παπαν
δρέου πρέπει να παραιτηθεί 
από πρωθυπουργός και πρό
εδρος του κόμματός του 
(64,9%). Το ποσοστό αυτό 
πέφτει όταν απαντούν οι ση
μερινοί ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ (36%). Εντυπωσια
κό, όμως, είναι ότι μεγάλος 
αριθμός οπαδών του κυβερ- 
νώντος κόμματος σήμερα 
(42,8%) προτείνει να εγκα
ταλείψει την πρωθυπουργία, 
να παραμείνει όμως ο Α. 
Παπανδρέου στη μαχόμενη 
πολιτική, κρατώντας μόνο τη 
θέση του προέδρου του κινή
ματος. Είναι προφανές ότι 
στους ψηφοφόρους αυτής 
της κατηγορίας πρυτανεύει 
το ένστικτο της αυτοσυντή
ρησης και εκτιμούν ότι οι ε
ξελίξεις στην παράταξη θα 
είναι ομαλότερες αν ο Α. 
Παπανδρέου εγγυηθείτην ε
νότητα διά της παρουσίας 
του στην αρχηγία του 
ΠΑΣΟΚ. Τέλος, σχετικά μι
κρή είναι η ομάδα των πολι
τών που «θέλουν» τον Α. 
Παπανδρέου και στους δύο 
ρόλους: 6,9% στο σύνολο 
των εκλογέων, 12,2% στους 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
του ’93 και 18,2% στους ψη
φοφόρους του ΠΑΣΟΚ του 
’95.

0  Καταλληλότερος όλων 
για να διαδεχθεί τον 

Ανδρέα Παπανδρέου κρίνε- 
ται από την πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων ο Κώστας Ση
μίτης (37,1%). Δεύτερος, 
αλλά σε απόσταση, έρχεται 
ο Γ. Αρσένης (22,3%), τρίτος 
ο Γ. Χαραλαμπόπουλος 
(9,7%), ενώ στην τέταρτη και 
πέμπτη θέση ευρίσκονται α
ντιστοίχους ο Α. Κακλαμάνης 
(6,2%) και ο Α. Τσοχατζό
πουλος (5,1%).

Απομάκρυνση 
του Ανδρέα 

Παπανδρέου από 
τη θέση του 

πρωθυπουργού 
προτιμά το 
89,4% των 

πολιτών. Στην 
κούρσα της 
διαδοχής, 

απέναντι στο 
Μιλτιάδη Εβερτ, 
προηγούνται ο 

Γεράσιμος 
Αρσένης και ο 

Κώστας Σημίτης.
«Κλειδί», οι 

αναποφάσιστοι

«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 0 ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΕΧΘΕΙ ΤΟΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ; (ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΣΟΚ
3 i t _ 4 ä _ _

ΚΚΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΑΝ/ΣΤ0Ι π * * *  ^ ΑΝ/ται

ΑΡΣΕΝΗΣ 22,3 36,9 15,6 20,0 19,7 20,3 18,7 23,0
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 6 ,2 7,8 6,1 8 ,8 4,9 3,9 5,1 6,9
ΣΗΜΙΤΗΣ 37,1 24,3 46,6 39,2 28,8 44,6 44,2 37,9
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5,1 9,9 2,2 12,4 4,9 3,6 2,7 2,3
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 9,7 7,7 9,8 17,5 16,9 9,5 8,1 9,2
ΑΛΛΟΣ 5,1 5.7 4.4 - 7,2 9,0 5,4

]■ 20,7ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 14,5 7,7 15,3 2,1 17,6 9,1 15,8

Πρώτος ο Γερ. Αρσένης στο σημερινό κόσμο του ΠΑΣΟΚ (36,9%), πρώτος ο Κ. Σημίτης στις άλλες κατηγορίες. Μεταξύ 
αυτών -  στην τελευταία στήλη - και στους απογοητευμένους του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα είναι αναποφάσιστοι (37,9%).

«ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 0 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ»

ΣΥΝΟΛΟ «95 ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΑΡΣΕΝΗ

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΣΗΜΙΤΗ

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΤΣ0Χ/Π0ΥΛ0

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ
ΧΑΡ/Π0ΥΛ0

Να παραιτηθεί από 
πρωθυπουργός και 
πρόεδρος κ>υ ΠΑΣΟΚ 
Να παραιτηθεί από 
πρωθυπουργός και 
να μείνει πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ 
Να συνεχίσει και ως 
πρωθυπουργός και ως 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

64,9

24,5

6.9

3,7

36,0

42,8

18,2

3,0

33.0 

47,9

15.1 

4,0

19.2

71.3

9,6

0,0

53.1

36.2

9,2

1,5

32,9

33,8

33,3

0,0

33,7

38,5

23,0

4,8

Η κοινή γνώμη εξέδωσε το «πολιτικό ανακοινωθέν» της για την απομάκρυνση του Α. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία και την 
προεδρία του ΠΑΣΟΚ (64,9%). Πολλοί οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, όμως, τον θέλουν πρόεδρο - εγγυητή της ενότητάς τους (42,8%).

•ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ Ν.Δ. ΤΟΥ Μ. ΕΒΕΡΤ;» (ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ πκεοκ
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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ
ΑΝ/ΣΤ0Ι ^ΑΝ/Τ0Ι

ΠΑΣΟ Κ V

ΑΡΣΕΝΗΣ 23,7 39,4 15,4 30,7 22,1 20,1 19,0 24,1
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 5,3 5,2 6,1 6,2 4,9 6,0 4,7 6,9
ΣΗΜΙΤΗΣ 33,6 23,5 42,6 21,2 26,4 40,0 41,8 35,6
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5,2 11,0 1,2 8,2 4,9 - 3,8 4,6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 7,1 6,0 5,7 14,8 14,4 8,0 6,4 5,7
ΑΛΛΟΣ 5,3 4,6 5,0 1,8 7,2 7,0 6.8 1
ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 13,3 8,9 12,5 17,1 11,6 14,2 13,2 > 23,1
ΚΑΝΕΝΑΣ 6,6 1,4 11,5 2,2 8,5 4,6 4,3 J

Κ .
Ποιον φοβάται ο Μιλτιάδης Εβερτ; Αλλιώς απαντούν στο ερώτημα οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ και της ΠΟΛ.ΑΝ. (Αρσένης) 

και αλλιώς οι οπαδοί της Ν.Δ., των κομμάτων της αριστερός και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι (Σημίτης).

Οι υισοί ακριβώς 
από τους πολλούς 
ψηφοφόρους που 
σήμερα δηλώνουν 

αναποφάσιστοι είναι 
πολίτες οι οποίοι 
στις εκλογές του 
Οκτωβρίου 1993 
είχαν δώσει την 
ψήφο τους στο 

ΠΑΣΟΚ.
Στην κατηγορία 

αυτών των 
ψηφοφόρων, τα 

ποσοστά 
προτίμησης προς 
τον Κώστα Σημίτη 
φτάνουν το 37,9% 

έναντι 23% που 
συγκεντρώνει 

μεταξύ των πολιτών 
της ίδιας 

κατηγορίας ο 
Γεράσιμος Αρσένης.

m

σο στην κεντροδεξιά και την 
κεντροαριστερά, αλλά και 
στην κρίσιμη (λόγω ειδικού 
εκλογικού βάρους) ομάδα 
των αναποφάσιστων. Είναι 
άλλωστε γνωστό απ’ όλες τις 
δημοσκοπήσεις, πως τη μάζα 
των αναποφάσιστων τροφο
δοτούν κυρίως απογοητευμέ
νοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ 
(περίπου στο 50%).

Η κατάσταση ανατρέπε
ι ται όταν στο ερώτημα πε

ρί διαδοχής απαντούν οι πο
λίτες που ψηφίζουν σήμερα 
ΠΑΣΟΚ. Εδώ ο Γερ. Αρσέ- 
νης διατηρεί σαφές προβάδι
σμα (36,9%). Αρκετά πίσω α
κολουθεί ο Κ. Σημίτης με 
24,3%. Κάπως ανεβασμένος 
εμφανίζεται ο Α. Τσοχατζό
πουλος (9,9%), ο οποίος πλα
σάρεται ως η «τρίτη λύση». 
Ποσοστά ήττας συγκεντρώ
νουν οι άλλοι δύο: Χαραλα
μπόπουλος 7,7%, Κακλαμά
νης 7,8%.

Σαφέστατη είναι η εικόνα, 
σε ό,τι αφορά την επιρροή 
των πέντε υποψηφίων, σε ει
δικές κατηγορίες ψηφοφό
ρων. Ενώ στους πολίτες που 
επέλεξαν ΠΑΣΟΚ το 1993 
Αρσένης - Σημίτης είναι πε
ρίπου ισούναμοι (31,5% ο 
πρώτος, 30,2% ο δεύτερος), η 
ψαλίδα μεγαλώνει υπέρ του 
κ. Αρσένη όταν καλούνται να 
διαλέξουν οι σημερινοί ψη
φο

φόροι του ΠΑΣΟΚ (Αρσένης 
36,9%, Σημίτης 24,3%). Με 
άλλα λόγια, καταλληλότερος 
να διαδεχθεί τον Α. Παπαν
δρέου κρίνεται από το σημε
ρινό ΠΑΣΟΚ ο Γερ. Αρσέ
νης.

Αρσένης στο 
Π Α ΣΟ Κ 95

Τελείως αντίθετα είναι τα 
ποσοστά στους πρώην ψηφο
φόρους του ΠΑΣΟΚ που τώ
ρα εντάσσονται στην κατηγο
ρία των αναποφάσιστων, και 
των «λευκών», αλλά και στο 
σύνολο των αναποφάσιστων: 
Στην πρώτη περίπτωση η σχέ
ση Σημίτη - Αρσένη είναι 
37,9% - 23%, ενώ στη δεύτε
ρη περίπτωση το άνοιγμα δι
ευρύνεται σε 44,2% -18,7%.

Συμπερασματικά, στο ση
μερινό ΠΑΣΟΚ (συρρικνω- 
μένο σύμφωνα με την εσω
κομματική αντιπολίτευση, 
αλλά και με όλες της πρό
σφατες δημοσκοπήσεις προ
βάδισμα ασφαλέστατα έχει ο 
υπουργός Αμυνας.

Οι παλαιοί 
ψηφοφόροι

Τα δεδομένα αλλάζουν ό
μως όταν εξετάζουμε την ευ
ρύτερη παράταξη στην οποία 
ανήκουν τόσο οι ψηφοφόροι 
του 1995 όσο και οι οπαδοί 
του ΠΑΣΟΚτων προηγούμε
νων εκλογικών αναμετρήσε
ων. Εδώ το πολιτικό εκτόπι
σμα του Κ. Σημίτη μεγαλώ

νει. Επιπλέον, ο πρώην υ
πουργός Βιομηχανίας εμ
φανίζεται πιο αξιόπιστος 

συνομιλητής με το εθνι
κό ακροατήριο, πεδίο 

Β§| στο οποίο ο Γ. Αρσένης 
συναντά πολλά εμπό
δια.

Ακης Τσοχατζόπουλος, Απόστολος Κακλαμάνης, Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, συγκεντρώνουν 
ποσοστά από 5,1% έως 9,7% στην κοινή γνώμη, σε απόσταση από τους Γερ. Αρσένη, Κ. Σημίτη.

□ Πρωτιά «χτυπάει» 
ο Κώστας Σημί
της και στο κρίσιμο ε

ρώτημα που είναι λογικό 
να απασχολεί τους ψηφο

φόρους του κυβερνώντος

Πολύ ψηλά στις προτιμή
σεις των οπαδών των άλλων 
κομμάτων είναι και πάλι ο 
πρώην υπουργός Βιομηχα
νίας: Στη Ν.Δ. 46,6%, στην 
ΠΟΛ.ΑΝ. 39,2%, στον ΣΥΝ 
44,6% και στο ΚΚΕ 28,8%.

Δύναμη στους 
αναποφάσιστους

Το μεγάλο όμως πλεονέ
κτημα του Κ. Σημίτη είναι η 
απήχησή του στις τάξεις των 
πολιτών που δηλώνουν ανα
ποφάσιστοι.

Εκεί αγγίζει το 44,2%, ένα
ντι μόλις 18,7% του Γερ. 
Αρσένη. Κοντολογίς, επιβε
βαιώνεται η περιρρέουσα 
αντίληψη πως η υποψη
φιότητα Σημίτη έχει μεγά
λη διεισδυτικότητα, τό-

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Προέλευση αναποφάσιστων ψηφοφόρων

ΠΑΣΟΚ 50%

ΛΕΥΚΟ 7%  

4%

ΝΕΟΙ 6%

• —  ΑΛΛΟ 8%

ΚΚΕ 2%  
ΠΟΛ.ΑΝ. 6% 
Ν.Δ. 17%

κόμματος. Οι περισσότεροι 
πολίτες (33,6%) θεωρούν ότι 
έχει τις μεγαλύτερες πιθανό
τητες έναντι όλων των άλλων 
συνυποψήφιων του να κερδί
σει το Μ. Εβερτ. Προηγείται 
στους ψηφοφόρους όλων των 
κομμάτων (ακόμη και το 42% 
των οπαδών της Ν.Δ. τον θε
ωρούν αποτελεσματικό αντί
παλο), στους αναποφάσι
στους που προέρχονται από 
το ΠΑΣΟΚ (35,6%) και ακό
μη στο σύνολο των αναποφά
σιστων (41,8%).

Η μόνη (αλλά κρισιμότατη, 
βεβαίως) κατηγορία πολιτών 
όπου ο Γερ. Αρσένης κατα
λαμβάνει την κορυφαία θέση 
είναι αυτή των σημερινών 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ 
(33,7% έναντι 28,5% του Κ. 
Σημίτη). Καθίσταται σαφές 
ότι με στενά κομματικά κρι
τήρια πιο αξιόμαχος εμφανί
ζεται ο Γ. Αρσένης. Ομως οι 
εκλογικές μάχες, όπως είναι 
γνωστό, δεν κερδίζονται μό
νο από το σκληρό πυρήνα των 
ψηφοφόρων ενός κόμματος. 
Προϋπόθεση για μια νικηφό
ρα πορεία είναι η δυνατότη
τα να αντλείς ψήφους από τις 
δεξαμενές των παράπλευρων 
σχηματισμών.

Αύριο στην 
Ελευθεροτυπία
το δεύτερο μέρος της 
μεγάλης
δημοσκόπησης της 
Α ίΚ Ο  με κάλπη στις 
περιοχές Α ’ και Β ’ 
Αθηνών και Πειραιώς:

★ Τι ψηφίζουν σήμερα οι 
πολίτες στο 
λεκανοπέδιο.
★ Ποιος είναι ο βαθμός 
συνοχής όλων των 
κομμάτων. Κέρδη και 
απώλειες.
★ Ποιες είναι οι 
προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων για τη 
διαδοχή, στο δεύτερο 
γύρο στην
κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

VL

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Λ1Χ0 
ΤΥΠΟΣ: Ποσοτική με χρήση 
ερωτηματολογίου και 
κάλπης (προσωπικές 
συνεντεύξεις στα σπίτια 
των ερωτωμένων).
ΔΕΙΓΜΑ: 1 .0 0 0  ψηφοφόροι , 
50%  άνδρες, 5 07 . γυναίκες 
, ηλικίας 18+ ετών, στο 
λεκανοπέδιο Αττικής, 
αναλογικά κατανεμημένοι με 
βάση τον πληάυσμο.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Το
δείγμα ήταν σταθμισμένο με 
βάση την πραγματική 
σύνδεση του πληδυσμού ως 
προς την περιοχή κατοικίας, 
το φύλο και την ηλικία των 
ερωτώμενων. Η επιλογή 
των ατόμων στο  εσωτερικό 
κάδε περιοχής ήταν τυχαία. 
Για τη διεξαγωγή 
εργάστηκαν 4 4  ερευνητές. 
ΧΡΟΝΟΣ: 6 -7  Δεκεμβρίου Λ 
1995


