
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993,<Γ\β

I Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί
Σε πτώση Μητσοχάκης, Σαμαράς. Πρώτος ο Γεννηματάς, σταθερός από τη Ν.Δ. ο Εβερτ, σύμφωνα με στοιχεία της ΜΙίΒ
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ΠΗΓΗ: «Τάσεις» Ιουνίου '93, MRB HELLAS (Βάση: 2.000 άτομα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΓ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ 1989 -1993
Αθροισμα των απαντήσεων «Είναι από τους καλύτερους» 

και «Εχω ευνοϊκή γνώμη» στην ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον/την...»
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Μικρές μεταβολές, σε σχέση με το Νοέμβριο, εμφανίζει η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών.
Τη μεγαλύτερη κάμψη εμφανίζει η δημοτικότητα της κ. Δαμανάκη, που περιορίζεται στο 33,2%
(ήταν σχεδόν διπλάσια πριν από 2 χρονιά). Ελαφρά κάμψη (κατά 1,1 % ) εμφανίζει και η δημοτικότητα 
του κ. Μητσοτάκη (27,3%), η οποία συνεχίζει την κατιούσα-με τάσεις σταθεροποίησης -πορεία 
των τελευταίων 18 μηνών. Αντιθέτως, συνεχίζεται η ανοδική πορεία της δημοτικότητος του 
κ. Α. Παπανδρέου (43,6%), (είχε φθάσει στο κατώτατο σημείο της, τον Ιούνιο του '90 ενώ τώρα 
προηγείται). Τέλος, για πρώτη φορά σημαντική αύξηση (2,8%) εμφανίζει και η δημοτικότητα 
της κ. Παπαρήγα (12,8%).

_____ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ.
(ανάμεσα στους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει τη Ν.Δ. τον Απρίλιο του 1990)
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Η δημοτικότητα των πολιτικών υπο
λογίζεται ως το άθροισμα των θε
τικών /ευνοϊκών γνωμών προς έ
ναν/ μια πολιτικό και εκφράζει α
πλώς, έναν γενικό δείκτη αποδο

χής από το εκλογικό σώμα. Επομένως, με βά
ση αποκλειστικά και μόνον αυτή την ένδειξη, 
δεν μπορεί να εξαχθούν ευρύτερα συμπερά
σματα, που να αφορούν την αναγνώριση ηγετι
κών προσόντων, τη διαδοχή των ηγεσιών, ή, 
πολύ περισσότερο, το μέλλον νέων κομματι
κών σχηματισμών.

Στο διάγραμμα 1, δίδεται η δημοτικότητα 
των Ελλήνων πολιτικών, στο σύνολο του εκλο
γικού σώματος, όπως αυτή προκύπτει από την

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ*

τελευταία μέτρηση (Ιούνιος 1993) της έρευνας 
των «Τάσεων» και στο διάγραμμα 2 η δημοτι
κότητα των πολιτικών αρχηγών διαχρονικά. Τα 
σημαντικότερα ευρήματα μπορούν να συνοψι- 
σθούν στα εξής:

1 Η πλειοψηφία των πολιτικών εμφανίζει 
κάμψη δημοτικότητας στο τελευταίο εξάμηνο. 
Η ένδειξη αυτή αποτελεί σαφέστατη επιβεβαί
ωση της δυσαρέσκειας προς το πολιτικό σύ
στημα που διαρκώς διευρύνεται.

2 Στην πρώτη θέση δημοτικότητας με ποσο
στό 72,5%, παραμένει σταθερά ο κ. Γεννημα
τάς, διατηρώντας, μάλιστα, μεγάλη διαφορά α
πό το δεύτερο. Η απήχηση του κ. Γεννηματά 
δεν αφορά μόνο το χώρο των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ (όπου είναι καθολική - 94,1 %), αλλά και 
το χώρο της συντηρητικής παρατάξεως (διά
γραμμα 5): μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ., η 
δημοτικότητα του κ. Γεννηματά κυμαίνεται σε 
υψηλότερα επίπεδα (52%) από εκείνη σημαντι
κών στελεχών του κόμματος, όπως των κ.κ. 
Κοντογιαννόπουλου, Δήμα, Μάνου και Ανδρια- 
νόπουλου.

3 Οπως ήταν αναμενόμενο, η δημοτικότητα 
| του κ. Σαμαρά εμφανίζει θεαματική κάμψη πε-

ριοριζόμενη στο 43,8% από 68,4% το Νοέμ
βριο (η μείωση κατά 24,6 μονάδες είναι με δια
φορά η μεγαλύτερη που παρατηρείται), ενώ 
στη σειρά κατάταξης ο κ. Σαμαράς μεταπήδη
σε από τη 2η στην 6η θέση (διάγραμμα 1). Ετσι, 
επιστρέφει στα («φυσιολογικά») επίπεδα δημο
τικότητας που κατείχε πριν από την αποχώρη
σή του από το υπουργείο Εξωτερικών. Οπως 
είχε επισημανθεί και παλαιότερα, η εκτίναξη 
της δημοτικότητάς του σε ποσοστό της τάξης

ΑΥΡΙΟ: Ποια προβλήματα 
θεωρούν σημαντικά οι ψηφοφόροι.

του 68%, σε μεγάλο βαθμό προήρχετο από 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Η προοπτική δημι
ουργίας νέου κόμματος και η εξαγγελία υπέρ
βασης τους δικομματισμού (η μέτρηση αφορά 

ι την περίοδο αμέσως πριν από την ανακοίνωση 
της ίδρυσης της Πολιτικής Ανοιξης), είναι 

! φυσικό να «πολώσει» εναντίον του πρώην 
υπουργού σημαντική μερίδα ψηφοφόρων, τό
σο του κυβερνώντος κόμματος, όσο και του 
ΠΑΣΟΚ. Η παρατηρούμενη κάμψη, όμως, όπως 
και πριν η παρατηρούμενη υπέρμετρη αύξηση 
δεν θα πρέπει να συνδεθεί σε καμιά περίπτω
ση ευθύγραμμα με την τύχη του νέου κόμμα
τος.

4  Μετά την αποχώρηση του κ. Σαμαρά, και 
παρά την κάμψη που εμφανίζει (-3,3% σε σύ
γκριση με το Νοέμβριο), από τους πολιτικούς 
της Ν.Δ. πρώτος σε δημοτικότητα στο σύνολο 
του εκλογικού σώματος εμφανίζεται ο κ. Εβερτ 
(με ποσοστό 39,5%). Ας σημειωθεί, επιπρόσθε
τα, ότι ο κ._ Εβερτ είναι ο μόνος πολιτικός της 
συντηρητικής παρατάξεως που συγκαταλέγεται 
στη δεκάδα των δημοφιλέστερων Ελλήνων πολι
τικών (διάγραμμα 1).

Μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της Ν.Δ. 
(του εναπομείναντος «σκληρού πυρήνα»), ο κ. 
Εβερτ ακολουθεί κατά πόδας τον κ. Μητσοτάκη 
(συγκεντρώνει ποσοστό 78,7%, έναντι 82,4% 
του δεύτερου - διάγραμμα 5). Δεν συμβαίνει, ό
μως, το ίδιο και στο χώρο των ψηφοφόρων της

Ν.Δ. του 1990. Εδώ ο κ. Εβερτ προηγείται αισθη
τά του κ. Μητσοτάκη (διάγραμμα 3), συγκεντρώ
νοντας ποσοστό 68,5%. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλι
στα, έχει υποσκελιστή ελαφρώς και από τον κ. 
Βαρβιτσιώτη, ο οποίος καταλαμβάνει τη δεύτε
ρη θέση (59,4%). Τέλος, ο κ. Βαρβιτσιώτης ε
κτός από τη βελτίωση της δημοτιτκότητάς του 
μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 1990 και 
των σημερινών ψηφοφόρων του κόμματος, είναι 
το μόνο στέλεχος του κόμματος η δημοτικότητα 
του οποίου εμφανίζει ελαφρά αύξηση (0,5%) και 
στο σύνολο του εκλογικού σώματος.

5 Από το χώρο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με
τά τον κ. Γεννηματά, πλέον δημοφιλείς πολιτικοί 
στο σύνολο του εκλογικού σώματος αναδει-

κνύονται: ο κ. Σημίτης (συγκεντρώνει ποσοστό 
55,2%), ο κ. Αρσένης (47,8%) και η κ. Βάσω Πα
πανδρέου (46,8%) (διάγραμμα 1). Η αποδοχή του 
κ. Σημίτη και της κ. Βάσως Παπανδρέου είναι με
γαλύτερη εκτός του ΠΑΣΟΚ παρά εντός. Η δια
φορά των δύο είναι ότι η εικόνα του κ. Σημίτη εί
ναι περισσότερο βελτιωμένη στο χώρο της Ν.Δ., 
ενώ της κ. Β. Παπανδρέου στην Αριστερά. Στο 
χώρο των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ο 
κ. Αρσένης προηγείται του κ. Σημίτη και της κ. 
Βάσως Παπανδρέου με ποσοστό 87,9%, έναντι 
78,0% και 64,4% αντιστοίχως (διάγραμμα 4).

Το αντίστροφο συμβαίνει στους σημερινούς 
ψηφοφόρους της Ν.Δ. και του ΣΥΝ: στον μεν χώ
ρο της Ν.Δ. ο κ. Σημίτης προηγείται του κ. Αρσέ-

νη με υπερδιπλάσιο ποσοστό (45% έναντι 
19,9%) και της κ. Β. Παπανδρέου, που έρχεται 
δεύτερη με ποσοστό 34,8% αντίστοιχα, στο χώ
ρο του ΣΥΝ, ο κ. Σημίτης προηγείται της κ. Β. 
Παπανδρέου και του κ. Αρσένη με ποσοστά 
64,8%, έναντι 57,3% και 40,9%. Τέλος, μεταξύ 
Νοεμβρίου ’92 και Ιουνίου ’93, από το χώρο του 
ΠΑΣΟΚ τις σημαντικότερες αυξήσεις δημοτικό
τητας (στο σύνολο του εκλογικού σώματος) εμ
φανίζουν ο κ. Θ. Πάγκαλος(+2,8 μονάδες), ο ο
ποίος εντάσσεται πλέον στη 10άδα των δημοφι
λέστερων πολιτικών, ο κ. Γ. Αρσένης (+2,2), ο κ. 
Κ. Λαλιώτης (+2,1) και η κ. Β. Παπανδρέου (+1,3).

*(Ό  Γ. Μαυρής είναι πολιτικός επιστήμονας).


