
Πανελλαδική 

Ερευνα 

Τ άσεων

Αθήνα, Φεβρουάριος 1999



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΤΑΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ FIELD 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πανελλαδική Ερευνα Τάσεων 

Ε.Γ. ΠΑΣΟΚ

Ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις και χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου και κάλπης.

Το μέγεθος του δείγματος ήταν 1.999 άτομα ηλικίας 18 ετών και 
άνω.

Ακολουθήθηκε η τεχνική της τρισταδιακής δειγματοληψίας.
Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν οι Δήμοι ή οι Κοινότητες 
διεξαγωγής της έρευνας και ο αριθμός των οικοδομικών 
τετραγώνων μέσα σε κάθε περιοχή, αναλογικά του πληθυσμού 
(proportional to size sampling) βάσει του αρχείου απογραφής 1991 
της ΕΣΥΕ στην τριτοβάθμια κλίμακα αστικότητας. Στο δεύτερο 
στάδιο με συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling), μέσα 
σε κάθε επιλεγείσα περιοχή επελέγησαν τα νοικοκυριά διεξαγωγής 
της έρευνας. Τέλος στο τρίτο στάδιο, με απλή τυχαία 
δειγματοληψία επελέγησαν οι ερωτώμενοι μέσα στο νοικοκυριό. 
Ετσι εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του 
δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού 
πληθυσμού.

Η περιοχή έρευνας ήταν το σύνολο της χώρας
συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αιγαίου και Ιονίου.

Προκειμένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες μεροληψίας 
το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την 
ηλικία και την προηγούμενη εκλογική συμπεριφορά των 
ερωτώμενων (Βουλευτικές εκλογές 1996) σε επίπεδο αστικότητας 
(Αστικά, Ημιαστικά και Αγροτικά).

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε από 25 Ιανουάριου έως 3 
Φεβρουάριου 1999

Για την πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου εργάστηκαν 9 
επόπτες και 64 ερευνητές.

Στους πίνακες που ακολουθούν, όπου οι βάσεις είναι μικρότερες 
των 60 ερωτηθέντων, τα στοιχεία είναι τελείως ενδεικτικά.
Σε περίπτωση ανακοίνωσης ή δημοσίευσης άλλων σχολίων ή 
συμπερασμάτων πέραν αυτών που ακολουθούν στην έκθεση 
αποτελεσμάτων της Metron-Analysis, θα πρέπει να διευκρινίζεται 
ότι η ανάλυση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος 
και όχι της Metron-Analysis.
Επίσης σε περίπτωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, θα 
πρέπει να δημοσιευτεί εμφανώς η ταυτότητα της έρευνας καθώς 
και οι αστάθμιστες και σταθμισμένες βάσεις των πινάκων.

Αν ο πελάτης θέλει να δημοσιεύσει ή να δώσει σε οποιουσδήποτε 
τρίτους μέρος ή το σύνολο των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να 
συμφωνήσει προηγουμένως τη μορφή και τον τρόπο με την 
METRON-ANALYSIS.
Η METRON ANALYSIS είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ 
και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και 
επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.

Η πρόθεση ψήφου δεν αποτελεί πρόβλεψη του εκλογικού 
αποτελέσματος.



Η προηγούμενη πολιτική συγκυρία (1)
Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας πεδίου, συνέπεσε με την περίοδο των καταλήψεων και την κρίση στο χώρο της 
Παιδείας. Οπως καταγράφεται στους αναλυτικούς δείκτες του Κυβερνητικού έργου, η παρατεταμένη κρίση στην Παιδεία 
είχε αρνητικές επιπτώσεις μειώνοντας σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα την αξιολόγηση του Κυβερνητικού έργου στον 
τομέα της Παιδείας.
Ταυτόχρονα μία άλλη, αντίστροφη πορεία από αυτή της Παιδείας, ακολούθησαν οι δείκτες που αφορούν στην Οικονομία. 
Οπως θα δούμε στη συνέχεια οι δείκτες για την Οικονομία σημειώνουν τιμές-ρεκόρ για την τελευταία διετία-τριετία.
Μέχρι σήμερα όμως, οι απανωτές και πολύμηνες κρίσεις σε ανοικτά μέτωπα, δεν επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να 
κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τα θετικά αποτελέσματα στην Οικονομία. Εκτός όμως από αυτό, οι παρατεταμένες κρίσεις 
επιβαρύνουν και την εικόνα της, στην πλέον κρίσιμη για τη γνώμη των πολιτών πλευρά της αξιολόγησής της: την 
αποτελεσματικότητα.
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Το γενικό πολιτικό κλίμα - Η πορεία της χώρας
Κάμψη εμφανίζει ο γενικός δείκτης αισιοδοξίας των πολιτών για την πορεία της χώρας ο οποίος -αν εξαιρεθεί η περίοδος 
ανάληψης των Ολυμπιακών αγώνων από τη χώρα μας- είχε σημειώσει την υψηλότερη τιμή του στο πρώτο δεκαήμερο 
του περασμένου Νοεμβρίου.
Στο 22,1% κινείται σήμερα ο γενικός δείκτης “της αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας” παρουσιάζοντας πτώση 
(24,0% το Νοέμβριο). Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η κάμψη δεν είναι ισόρροπη και νενικευυένη. Οι ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται σήμερα αισιόδοξοι σε ποσοστό 36,8% (36,1% το Νοέμβριο, 33,7% τον Ιούνιο). Αντίθετα οι 
ψηφοφόροι της ΝΔ εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι σήμερα για το μέλλον της χώρας (11,5% έναντι ποσοστού 16,2% το 
Νοέμβριο). Ιδιαίτερα σε όσους τοποθετούνται στο χώρο της Κεντροδεξιάς η πτώση είναι σημαντική αφού από το 24,7% 
του Νοεμβρίου, σήμερα κινείται στο 15,9%. Η σημαντική αυτή διαφοροποίηση αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και τις 
εξελίξεις στο χώρο αυτό (συνθήκες σύγκρουσης Αβραμόπουλου-Καραμανλή) στον οποίο ο κ. Αβραμόπουλος κυριαρχεί 
απολύτως.
Οι Νοικοκυρές εμφανίζονται σταθερά στο χαμηλότερο σημείο αισιοδοξίας με ποσοστό 16,3% (17,2% το Νοέμβριο και 
14,0% τον Ιούνιο).
Η ανάκαμψη που εμφανίζει ο δείκτης εκτίμησης της οικονομικής κατάστασης της χώρας “σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν” 
συνεχίζεται και σημειώνει την υψηλότερη τιμή της τελευταίας τριετίας με 20,4%. Ειδικά μεταξύ των ανδρών το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 26,7%.
Παράλληλα το ποσοστό όσων θεωρούν ότι σήμερα είναι χειρότερη, εμφανίζει περαιτέρω πτώση (49,1% σήμερα, 53,5% 
το Νοέμβριο, 62,1% τον Ιούνιο, 72,0% τον Απρίλιο). Για πρώτη φορά στην τελευταία τριετία, το ποσοστό όσων θεωρούν 
ότι η οικονομία πηγαίνει χειρότερα πέφτει κάτω από το 50,0%.
Στα ίδια επίπεδα με το Νοέμβριο κινείται η εικόνα της γενικής πολιτικής κατάστασης της χώρας με το 10,7% των 
ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι “είναι καλύτερη συγκριτικά με πέρυσι” έναντι ποσοστού 10,5% το Νοέμβριο.
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Βαθμός αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας

Καθόλου
37,4%

Αρκετά
Οχι και τόσο 19,1%

38,9%
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Βαθμός αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας
Δείκτης:(Πολύ/Αρκετά)

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ «μ τ &ο ν



Η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας 
σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν

Δείκτης: (Καλύτερη)

Η οικονομική κατάσταση — Η πολιτική κατάσταση
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Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στην αυθόρμητη αναφορά των προβλημάτων της χώρας, αντανακλώντας 
και την προηγούμενη συγκυρία.
Το 34,0% (ένας στους τρεις ερωτηθέντες) ανέφεραν αυθόρμητα ως πρώτο πρόβλημα της χώρας την ανεργία η οποία 
συνεχίζει να είναι το πρώτο πρόβλημα και κινείται στα ποσοστά του Νοεμβρίου (33,3%).
Ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι αυθόρμητες αναφορές για τα οικονομικά προβλήμα, οι οποίες ανέρχονται στο 26,5% 
εμφανίζοντας σαφή μείωση έναντι του Νοεμβρίου (31,9%).
Στην τρίτη θέση με ποσοστό 17,4% βρίσκεται το θέμα της παιδείας σημειώνοντας άλμα. Σημειώνουμε ότι το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου πριν την περίοδο της κρίσης στην Παιδεία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 3,1%.
Ειδικά μεταξύ των Φοιτητών/Σπουδαστών το θέμα της Παιδείας είναι πρώτο πρόβλημα με ποσοστό αυθόρμητων 
αναφορών 39,5%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκονται τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με ποσοστό 7,7% (8,1% το Νοέμβριο). Μεταξύ των 
ανδρών το ποσοστό όσων ιεραρχούν στην πρώτη θέση τα θέματα αυτά, ανέρχεται στο 11,6%  ενώ μεταξύ των γυναικών 
μόλις στο 4,0%.
Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η αυθόρμητη αναφορά για το πρόβλημα της εγκληματικότητας/αλλοδαπών με 3,4%. Οι 
αυθόρμητες αναφορές στο πρόβλημα της εγκληματικότητας παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση λόγω κυρίως της 
έντασης των θεμάτων της παιδείας και όχι γιατί έχει αποκατασταθεί εικόνα ασφάλειας στη χώρα.
Στην έκτη θέση των αυθόρμητων αναφορών βρίσκονται τα θέματα της υγείας/πρόνοιας με ποσοστό 1,7%. Ακολουθούν 
στην έβδομη θέση οι αναφορές στην έλλειψη οργάνωσης του κράτους με ποσοστό 1,2%
Αυτές οι επτά θεματικές περιοχές συγκροτούν το “σώμα” των σημαντικότερων προβλημάτων της χώρας.

Ιεράρχηση των προβλημάτων της χώρας
(αυθόρμητες αναφορές)
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Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κυριότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας;

(αυθόρμητες αναφορές)

Ανεργία 

Οικονομία 

Παιδεία

Εθνικά Θέματα/Εξωτερική πολιτική 

Εγκληματικότητα/ Αλλοδαποί 

Υγεία/Πρόνοια 

Ελλειψη οργάνωσης του κράτους

Αλλα 

Κανένα 

ΔΓ/ΔΑ

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

□ Φεβ-99 □ Νοε-98
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Η πορεία προς την Ο.Ν.Ε
Η αποδοχή του στόχου της συμμετοχής στην ΟΝΕ ανέρχεται σήμερα στο 72,1% (74,0% το Νοέμβριο, 70,1% τον Ιούνιο). 
Ειδικά μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 79,8% τάσσεται υπέρ της συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ (81,8% το 
Νοέμβριο), ενώ μόλις το 10,0% τάσσεται κατά (9,4% το Νοέμβριο). Μόνο οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ τάσσονται κατά της 
συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ σε ποσοστό 54,2%.
Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η χώρα σίγουρα θα καταφέρει να ενταχθεί στην ΟΝΕ συνεχίζει να αυξάνεται. Ενώ τον 
Απρίλιο μόνο το 16,5% δήλωνε απόλυτα σίγουρο για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 24,9% 
τον Ιούνιο, το Νοέμβριο ανήλθε στο 32,5% και σήμερα βρίσκεται στο 37,3%.
Παράλληλα μειώνεται συνεχώς το ποσοστό όσων πίστευαν ότι η χώρα δεν θα τα καταφέρει να ενταχθεί στην ΟΝΕ (από 
27,4% τον Απρίλιο και 18,6% τον Ιούνιο, 15,2% το Νοέμβριο και 10,6% σήμερα).
Οπως είχε επισημανθεί ήδη από το Νοέμβριο, ο στόχος της συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ έχει σπάσει πλέον το φράγμα 
της αποδοχής των 2/3 της κοινωνίας (κινείται σήμερα στο 72,1%). Σε συνδιασμό με την αυξημένη εμπιστοσύνη για την 
επίτευξή του, δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει μεγαλύτερη δυνατότητα χειρισμών αλλά και μεγαλύτερες 
υποχρεώσεις για την επιτυχία του. Η ομαλή εξέλιξη και η διαρκώς διευρυνόμενη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα εισόδου της 
χώρας στην ΟΝΕ αποτυπώνει την σταθερή εξέλιξη προς την επίτευξη των στόχων της χώρας που αποτυπώνεται στην κοινή 
γνώμη.
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Αποδοχή της συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ
(υπέρ και μάλλον υπέρ)
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Πιστεύετε ότι η χώρα μας θα καταφέρει τελικά να συμμετάσχει στην ΟΝΕ;

Σίγουρα ναι και μάλλον ναι —α—Σίγουρα όχι και μάλλον όχι
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Μία πρώτη αποτύπωση της εικόνας της πορείας
του Χρηματιστηρίου

Για πρώτη φορά επιχειρείται η αποτύπωση του μεγέθους και του προφίλ των μετόχων-φυσικών προσώπων του 
Χρηματιστηρίου.
Το 10,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κάποιο (ή κάποια) μέλη της οικογένειας τους συμμετέχουν στο Χρηματιστήριο. 
Ειδικά μεταξύ των νοικοκυριών που δηλώνουν μηνιαία εισοδήματα μεγαλύτερα των 600 χιλιάδων, το 25,8% των 
ερωτηθέντων δηλώνουν ότι κάποιο μέλος του νοικοκυριού τους συμμετέχει στο Χρηματιστήριο.
Η τελευταία χρονιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών θεωρείται “χρονιά ανάπτυξης και κερδών” από το 46,3%, το 19,1% έχει την 
εντύπωση ότι η τελευταία χρονιά ήταν για το Χρηματιστήριο Αθηνών "χρονιά στασιμότητας ή πτώσης”, ενώ ένας περίπου 
στους τρεις ερωτηθέντες (34,2%) δεν έχει γνώμη για το θέμα. Είναι φανερό ότι οι εξελίξεις στο Χρηματιστήριο απασχολούν 
ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% του πληθυσμού. Το υπόλοιπο 50% είτε δεν έχει γνώμη για το 
θέμα είτε έχει στρεβλή άποψη.
Η γνώση των εξελίξεων στο Χρηματιστήριο είναι άμεσα συσχετισμένη με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Στους 
αποφοίτους ΤΕΙ/ΑΕΙ και άνω το 67,4% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι η τελευταία χρονιά ήταν θετική για το Χρηματιστήριο 
ενώ σε όσους έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο μέχρι και αποφοίτου Δημοτικού το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 31,6%.
Τέλος από όσους συμμετέχουν στο Χρηματιστήριο, το 74,0% δηλώνει ότι ήταν στους κερδισμένους της περυσινής χρονιάς, το 
7,9% από τους χαμένους ενώ το 14,9% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν ήταν ούτε από τους κερδισμένους ούτε από τους 
χαμένους.
Σημειώνουμε ότι από τις επιμέρους αναλύσεις δεν προκύπτει ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση της εκλογικής συμπεριφοράς με τη 
συμμετοχή ή μη των ερωτηθέντων στο Χρηματιστήριο.
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Πώς κρίνετε την τελευταία χρονιά του Χρηματιστηρίου;

Χρονιά ανάπτυξης 
και κερδών 

46,3%

Χρονιά
στασιμότητας και 

πτώσης 
19,1%

ΔΓ/ΔΑ
34,6%
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Αξιολόγηση του τελευταίου χρόνου του Χρηματιστηρίου 
ως χρόνου ανάπτυξης και κερδών κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο
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Είσαστε από τους κερδισμένους ή από τους χαμένους της
προηγούμενης χρονιάς στο Χρηματιστήριο;

Από τους 
κερδισμένους 

74,0% Από τους 
χαμένους 

7,9%

ΔΓ/ΔΑ
3,2% Ούτε κερδισμένοι 

ούτε χαμένοι 
(αυθ.)
14,9%

Βάση: Οσοι δήλωσαν ότι συμμετείχαν (οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους) στο 
Χρηματιστήριο (199 άτομα)
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Δημοτικότητα Κυβέρνησης - Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
Ο βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση ακολουθούσε συνεχή πτωτική τάση από τον Απρίλιο 1997. Από τον Ιούνιο 
μέχρι και σήμερα δείχνει στοιχεία ανάκαμψης και ανέρχεται πλέον στο 20,8%. Στους ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ ο βαθμός 
ικανοποίησης από την Κυβέρνηση κινείται σήμερα στο 43,0% ενώ το Νοέμβριο ήταν 39,6%, τον Ιούνιο ήταν 35,1% και 
τον Απρίλιο ήταν 30,6%.
Ο βαθμός ικανοποίησης από την Αξιωματική Αντιπολίτευση βρίσκεται σήμερα στο 17,0% έναντι ποσοστού 18,4% το 
Νοέμβριο, 13,8% τον Ιούνιο και 10,9% τον Απρίλιο.
Στους ψηφοφόρους της ΝΔ ο βαθμός ικανοποίησης από την Αξιωματική Αντιπολίτευση μετά τη σημαντική άνοδο που 
είχε εμφανίσει το Νοέμβριο φθάνοντας το 37,7% εμφανίζει στασιμότητα (για την ακρίβεια μικρή κάμψη) και κινείται στο 
34,9%.
Ο βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση σημειώνει άνοδο ανεξαρτήτως της αστικότητας του τόπου κατοικίας (21,0% 
στις αστικές περιοχές, 21,5% στις ημιαστικές και 19,8% στις αγροτικές), ενώ για την Αξιωματική Αντιπολίτευση τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 16,3% στις αστικές περιοχές, 17,2% στις ημιαστικές και 18,3% στις αγροτικές.
Ο βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση σε όσους αυτοτοποθετούνται στο Κέντρο (29,0% του εκλογικού σώματος) 
ανέρχεται στο 39,4% ενώ σε όσους αυτοτοποθετούνται στην Κεντροαριστερά (11,4% του εκλογικού σώματος) στο 
34,2%.
Ο βαθμός ικανοποίησης από την Αξιωματική αντιπολίτευση σε όσους αυτοτοποθετούνται στη Δεξιά (22,7% του 
εκλογικού σώματος) ανέρχεται στο 39,3% και σε όσους αυτοτοποθετούνται στην Κεντροδεξιά (12,3% του εκλογικού 
σώματος) στο 24,9%.
Στο κρίσιμο τμήμα του εκλογικού σώματος που αποστασιοποιείται από την κλίμακα της Αριστερός - Δεξιάς (το 11,8% του 
εκλογικού σώματος) ο βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση ανέρχεται στο 9,0% ενώ από την Αξιωματική 
αντιπολίτευση στο 8,7%.
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Βαθμός Ικανοποίησης από Κυβέρνηση-Αξ. Αντιπολίτευση

■  Βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση ■  Βαθμός ικανοποίησης από την Αξ. Αντιπολίτευση
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Βαθμός Ικανοποίησης από Κυβέρνηση-Αξ. Αντιπολίτευση

Από την Κυβέρνηση —»—Από την Αξ.Αντιπολίτευση
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Δείκτες του Κυβερνητικού έργου
Στους περισσότερους δείκτες του Κυβερνητικού έργου καταγράφεται στασιμότητα στα επίπεδα του Νοεμβρίου όποτε και 
είχε σημειωθεί ευδιάκριτη άνοδος.
Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει για δύο περιοχές του Κυβερνητικού έργου: την Παιδεία και τις Τιμές και τον 
Πληθωρισμό όπου παρατηρείται αντίστροφη κίνηση των δεικτών.
Στην Παιδεία, ο δείκτης από το 49,1% του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου έπεσε στο 41,4% σημειώνοντας 
σημαντική πτώση.
Στις Τιμές και τον Πληθωρισμό, ο σχετικός δείκτης κινείται στο 63,2% σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή της 

τελευταίας τριετίας.
Στον τομέα της Εγκληματικότητας καταγράφεται ελαφρά βελτίωση (41,1% σήμερα έναντι ποσοστού 37,6% το 
Νοέμβριο) χωρίς όμως να ξεφεύγει από τις χαμηλές τιμές.
Οι δείκτες για την εγκληματικότητα, την ανεργία, την παιδεία αλλά και την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
σημειώνουν τιμές οι οποίες, ανεξάρτητα από τις τάσεις που καταγράφονται, συνεχίζουν να κινούνται σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα (κάτω του 50%).
Πρέπει να επισημάνουμε ότι ειδικά στα τρία μείζονα θέματα, αυτά της ανεργίας, της εγκληματικότητας και της παιδείας, 
είναι τέτοια η εικόνα ώστε η ΝΔ να θεωρείται ικανότερη για την αντιμετώπισή τους από ότι το ΠΑΣΟΚ αν και αυτό που 
κυριαρχεί είναι η αίσθηση ότι καμμία Κυβέρνηση, κανενός κόμματος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά.
Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να θεωρείται ικανότερο από τη ΝΔ σε βασικά θέματα διακυβέρνησης (εξωτερική πολιτική, οικονομία 
της χώρας, ανάπτυξη της περιφέρειας).
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Δείκτες αξιολόγησης του Κυβερνητικού Εργου

Θεματολογία
Σειρά κατάταξης βάσει 

της σημασίας
Νοε-96 Απρ-97 Ιουν-97 Νοε-97 Απρ-98 Ιουν-98 Νοε-98 Φεβ·99

Σύγκλιση 15 69,2% 71,5% 66,9% 70,6% 64,0% 12,Wo 76,6% 75,3%
Μεγάλα έργα 13 - 65,7% 61,5% 64,6% 58,5% 65,5% 71,1% 68,1%
Διεθνής εικόνα της χώρας 8 61,4% 64,2% 60,9% 64,8% 59,3% 60,9% 67,4% 65,7%
Αμυνα της χώρας 5 62,5% 65,8% 61,3% 65,1% 60,4% 63,4% 66,0% 65,1%
Φοροδιαφυγή 14 58,2% 63,1% 57,9% 57,5% 54,0% 56,9% 65,2% 65,1%
Τιμές και Πληθωρισμός 7 52,5% 63,1% 56,7% 56,2% 49,0% 53,4% 61,9% 63,2%
Ελληνοτουρκικά 6 57,3% 57,7% 53,7% 58,0% 52,6% 57,3% 60,1% 58,3%
Σκοπιανό 11 55,3% 58,1% 54,1% 56,6% 50,9% 55,0% 58,5% 60,2%
Δαπάνες του κράτους 10 55,5% 56,8% 53,7% 54,4% 49,5% 51,3% 57,7% 59,6%
Καθημερινά προβλήματα των πολιτών δ 50,5% 51,4% 49,6% 49,9% 46,1% 48,6% 53,7% 55,2%
Προβλήματα των αγροτών 12 46,9% 48,2% 46,4% 46,0% 42,9% 46,9% 51,0% 51,4%
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 4 51,5% 51,5% 47,8% 48,4% 41,7% 45,1% 51,0% 49,0%
Εκπαίδευση 3 49,4% 45,9% 44,9% 45,9% 40,9% 43,1% 49,1% 41,4%
Ανεργία 1 40,1% 40,7% 39,1% 38,3% 33,9% 36,6% 39,1% 40,7%
Εγκληματικότητα 2 - - - - 36,6% 42,1% 37,6% 41,1%
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Δείκτες αξιολόγησης του Κυβερνητικού έργου βάσει της σημασίας τους
(αριστερά το πιο σημαντικό, δεξιά το λιγότερο)
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα
τα θέματα της οικονομίας της χώρας;
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα
τα θέματα εξωτερικής πολιτικής;
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα
την ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας;
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ανεργία;
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την εγκληματικότητα;
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα της παιδείας;
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Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα ...
(Ποσοστά αναφορών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ)

ΠΑΣΟΚ —a— ΝΔ
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Δείκτες εικόνας και λειτουργίας της Κυβέρνησης
Και στους δείκτες λειτουργίας της Κυβέρνησης εμφανίζονται οριακές διαφοροποιήσεις, με εξαίρεση δύο τομείς:

-  την εικόνα ενότηταο της Κυβέρνησης η οποία σημειώνει σημαντική άνοδο (από 59,8% το Νοέμβριο στο 65,2% 
σήμερα) και η οποία ενδεχομένως να οφείλεται στην υποστήριξη που περεσχέθη στον κ. Αρσένη κατά τη διάρκεια 
της κρίσης στην παιδεία.

-  τη δημόσια εικόνα των Υπουργών η οποία σημειώνει διακριτή πτώση (από 67,9% το Νοέμβριο στο 62,2% 
σήμερα).

Στον πλέον σημαντικό τομέα αξιολόγησης της Κυβέρνησης (την αποτελεσματικότητα) σημειώνεται μικρή πτώση και 
κινείται σήμερα στο 51,9% έναντι ποσοστού 53,6% το Νοέμβριο.
Η παρατεταμένη περίοδος των καταλήψεων και της αναταραχής στην παιδεία (προς το τέλος της οποίας διεξήχθη και η 
έρευνα πεδίου), είχε επιπτώσεις στην εικόνα της λειτουργίας της Κυβέρνησης, χωρίς όμως να κινούνται όλες προς την 
αρνητική κατεύθυνση.
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Δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας της Κυβέρνησης

Θ εματολογία
Σειρά κατάταξης  

βάσει της σημασίας
Νοε-96 Α π ρ -97 Ιουν-97 Νοε-97 Α π ρ -98 Ιουν-98 Νοε-98 Φεβ-99

Δημόσια εικόνα Πρωθυπουργού 8 71,7% 74,7% 71,6% 72,2% 69,3% 68,4% 76,0% 74,4%
Δημόσια εικόνα Υπουργών 9 64,7% 65,1% 61,5% 63,2% 60,7% 58,8% 67,9% 62,2%
Ενότητα της Κυβέρνησης 6 62,7% 60,9% 58,0% 59,0% 54,8% 55,0% 59,8% 65,2%
Τεκμηριωμένες αποφάσεις 2 57,4% 56,2% 52,5% 53,4% 47,0% 50,7% 56,8% 54,3%
Διαφάνεια στις αποφάσεις 5 56,4% 55,5% 52,4% 53,2% 47,1% 49,4% 56,3% 55,7%
Επιδίωξη συνεργασιών 7 54,8% 54,0% 51,2% 53,2% 47,1% 47,6% 55,0% 53,8%
Αποτελεσματικότητα 1 53,9% 52,6% 50,1% 50,7% 45,1% 49,0% 53,6% 51,9%
Ενημέρωση των πολιτών 4 52,4% 51,1% 47,9% 49,0% 45,4% 48,1% 53,3% 54,8%
Ενδιαφέρον για τη γνώμη των πολιτών 3 50,3% 47,1% 46,0% 44,8% 40,7% 42,8% 49,0% 49,4%
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Δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας της Κυβέρνησης βάσει της σημασίας τους
(αριστερά το πιο σημαντικό, δεξιά το λιγότερο)



Δημοτικότητες Πολιτικών Αρχηγών
Ο κ. Κωνσταντόπουλος παραμένει στην πρώτη θέση της δημοτικότητας μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, συνεχίζοντας 
όμως την πτωτική πορεία που εξελίσσεται εδώ και ενάμισυ χρόνο. Η δημοτικότητα του κινείται πλέον στο 54,1% έναντι 
δημοτικότητας 57,6% το Νοέμβριο, παρουσιάζοντας πτώση 3,5%.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κ. Καραμανλής με 53,1% ο οποίος εμφανίζει περαιτέρω άνοδο της δημοτικότητάς του κατά 
2,7%.
Η δημοτικότητα του κ. Τσοβόλα εμφανίζει οριακή πτώση (49,0% έναντι 50,4% το Νοέμβριο) κατά 1,4%.
Ειδικά σημειώνουμε ότι μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ η πτώση της δημοτικότητας του κ. Τσοβόλα ανέρχεται σε 
3,2% ποσοστιαίες μονάδες (60,3% σήμερα έναντι 63,5% το Νοέμβριο και 70,4% τον Ιούνιο).
Ακολουθεί ο κ. Σημίτης με δημοτικότητα 44,9% έναντι ποσοστού 46,7% το Νοέμβριο παρουσιάζοντας οριακή πτώση. Η 
δημοτικότητα του κ. Σημίτη στους ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ ανέρχεται σήμερα στο 77,0% (78,9% το Νοέμβριο και 71,6% τον 
Ιούνιο). Αν και η κάμψη της δημοτικότητας του κ. Σημίτη είναι λιγότερη από 2 ποσοστιαίες μονάδες εντούτοις σχετίζεται 
με το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας και την πολύμηνη κρίση στην παιδεία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση “ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός της χώρας μεταξύ του κ. Σημίτη 
και του κ. Καραμανλή”, ο κ. Σημίτης προηγείται πλέον του κ. Καραμανλή οριακά με 36,4% έναντι 36,0% (39,8% έναντι 
33,7% αντιστοίχως το Νοέμβριο).
Το κλείσιμο της διαφοράς μεταξύ του κ. Σημίτη και του κ. Καραμανλή οφείλεται κυρίως στην πτώση του κ. Σημίτη στους 
ψηφοφόρους που τοποθετούνται στην Κεντροαριστερά στους οποίους προτιμάται σήμερα έναντι του κ. Καραμανλή από 
το 61,7% έναντι ποσοστού 74,0% το Νοέμβριο (αντίστοιχα ο κ. Καραμανλής από το 7,2% έναντι ποσοστού 4,7% το 
Νοέμβριο). Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ίσως τη συγκυρία της κρίσης στην παιδεία κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. 
Καραμανλής κράτησε μία σχεδόν ταυτόσημη στάση με τους αρχηγούς των κομμάτων της παραδοσιακής αριστερός 
αποκομίζοντας κάποια πολιτικά οφέλη, τα οποία αποτυπώνονται τόσο στη δημοτικότητά του όσο και στην αυξημένη κατά 
2,3% προτίμηση που εμφανίζει για πρωθυπουργός της χώρας.
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0  κ. Σημίτης θεωρείται καταλληλότερος του κ. Καραμανλή για Πρωθυπουργός της χώρας από τους Εργοδότες, τους 
Αυτοαπασχολούμενους, τους Μισθωτούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα και τους Φοιτητές.
Ο κ. Καραμανλής θεωρείται καταλληλότερος του κ. Σημίτη για Πρωθυπουργός της χώρας από τους Γεωργούς, τους 
Συνταξιούχους και τις Νοικοκυρές.
Ο κ. Σαμαράς εμφανίζει πτώση και η δημοτικότητά του καταγράφεται στο 20,9% έναντι ποσοστού 24,6% το Νοέμβριο.
Η κ. Παπαρήγα βρίσκεται στο 16,6% έναντι ποσοστού 16,4% το Νοέμβριο.
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και ο κ. Σημίτης στο εσωτερικό της δημοτικότητάς 
τους, διαθέτουν “σκληρούς πυρήνες” δημοτικότητας (μόνο η θετική γνώμη) οι οποίοι αναλογικά είναι ισχυρότεροι των 
υπολοίπων πολιτικών αρχηγών. Στη θετική γνώμη ο κ. Καραμανλής προηγείται, ο κ. Κωσταντόπουλος είναι στη δεύτερη 
θέση, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κ. Σημίτης, στην τέταρτη ο κ. Τσοβόλας και έπονται ο κ. Σαμαράς και η κ. Παπαρήγα.

Δημοτικότητες Πολιτικών Αρχηγών
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Δημοτικότητες Πολιτικών αρχηγών 
(θετικές & μάλλον θετικές γνώμες)

70,0%-,



Δημοτικότητες Πολιτικών αρχηγών

□ Θετική-Μάλλον θετική □ Αρνητική-Μάλλον αρνητική

Κωνσταντόττουλος

Καραμανλής

Τσοβόλας

Σημίτης

Σαμαράς

Παπαρήγα

-80 ,0% -60 ,0% -40,0% -20,0% 0 ,0% 20,0% 40 ,0% 60,0% 80,0%
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Δημοτικότητες Πολιτικών Αρχηγών 
(Μόνο θετικές γνώμες)

Καραμανλής Κωνσταντόττουλος Σημίτης Τσοβόλας Σαμαράς Παπαρήγα

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός της χώρας μεταξύ του
κ. Σημίτη και του κ. Καραμανλή

Αλλος (αυθόρμητα)
2,3%

Ο κ.Καραμανλής 
36,0%

Κανένας
(αυθόρμητα)

22,4% ΔΓ/ΔΑ
2,9%

Ο κ.Σημίτης
36,4%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ Μ Μ  ΙΟΝ



Δημοτικότητα κ. Σημίτη και τοποθέτηση στην Α-Δ κατά δήλωση
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Δημοτικότητα κ. Καραμανλή και τοποθέτηση στην Α-Δ κατά δήλωση
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Η διαχρονική εξέλιξη της Δημοτικότητας του κ. Κωνσταντόττουλου

Θετικές/Μάλλον θετικές γνώμες —♦ — Αρνητικές/Μάλλον αρνητικές γνώμες
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Η διαχρονική εξέλιξη της Δημοτικότητας του κ. Σημίτη

Θετικές/Μάλλον θετικές γνώμες —♦ — Αρνητικές/Μάλλον αρνητικές γνώμες

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Η διαχρονική εξέλιξη της Δημοτικότητας του κ. Καραμανλή

Θετικές/Μαλλον θετικές γνώμες —φ— Αρνητικές/Μάλλον αρνητικές γνώμες
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Η διαχρονική εξέλιξη της δημοτικότητας του κ. Τσοβόλα

Θετικές/Μάλλον θετικές γνώμες — Αρνητικές/Μάλλον αρνητικές γνώμες

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Η Δημοτικότητα του κ. Αβραμόπουλου
Οι εξελίξεις και η φημολογούμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον κ. Αβραμόπουλο, είναι φυσικό να διερευνάται και τα 
στοιχεία αυτής της καταγραφής παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που αναφέρεται στις προοπτικές του κομματικού 
συστήματος.

Ο κ. Αβραμόπουλος, όπως έχει καταγραφεί και σε άλλες έρευνες, διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή δημοτικότητα, η οποία 
ανέρχεται στο 76,9%.

Η δημοτικότητα όμως του κ. Αβραμόπουλου (όπως και των άλλων πολιτικών στελεχών της χώρας) δεν είναι απολύτως 
συγκρίσιμη με αυτή των πολιτικών αρχηγών για προφανείς λόγους.
Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι παρά τις εξελίξεις της τελευταίας περιόδου, διαθέτει δημοτικότητα η οποία μεταξύ των 
ψηφοφόρων της ΝΔ ανέρχεται στο 85,6% και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στο 74,4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ η δημοτικότητά του ανέρχεται στο 61,6%.
Ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών, η δημοτικότητα του κ. Αβραμόπουλου ανέρχεται στο 81,5%.
Βάσει της κοινωνικής τοποθέτησης των ερωτηθέντων, η δημοτικότητα του κ. Αβραμόπουλου σημειώνει την υψηλότερη 
τιμή της σε όσους αναγνωρίζονται στην μεσαία τάξη με 81,1% και σε κάθε περίπτωση είναι διαταξική. Επίσης είναι σαφές 
ότι διαθέτει εθνικό ακροατήριο και το προφίλ του είναι απολύτως συμβατό με αυτό του “εν δυνάμει” ηγέτη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση “ποιος από τους σημερινούς πολιτικούς νομίζετε ότι μπορεί να αφήσει εποχή με 
το έργο του για τη χώρα”, ο κ. Αβραμόπουλος βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 16,0% (13,7% το Νοέμβριο), στη 
δεύτερη ο κ. Σημίτης με ποσοστό 12,1% (11,6%το Νοέμβριο) και στην τρίτη ο κ. Καραμανλής με ποσοστό 10,3% (10,0% 
το Νοέμβριο).

Ο κ. Σημίτης αναφέρεται αυθόρμητα από το 26,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αβραμόπουλος από το 25,7% των 
ψηφοφόρων της ΝΔ και το 12,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ενώ ο κ. Καραμανλής από το 25,1% των ψηφοφόρων 
της ΝΔ.

MBTROII
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Μόνο εννέα πολιτικοί συγκέντρωσαν αυθόρμητες αναφορές που να υπερβαίνουν το 1 %.
Ο κ. Τσοβόλας ακολουθεί σε απόσταση στην τέταρτη θέση με ποσοστό 2,0% ενώ οι κ.κ. Μητσοτάκης, Πάγκαλος, 
Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλος και Κωνσταντόπουλος συγκέντρωσαν ποσοστά κάτω του 2%.

Η Δημοτικότητα του κ. Αβραμόπουλου

METRONMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Δημοτικότητα κ. Αβραμόπουλου

Θετική γνώμη 
54,0%

ΔΓ/ΔΑ
5,6%

Αρνητική γνώμη 
10,4%

Μάλλον θετική 
γνώμη 
23,0%

Μάλλον αρνητική 
γνώμη 
7,0%
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Δημοτικότητα κ. Αβραμόπουλου και τοποθέτηση στην Α-Δ κατά δήλωση

MMTRONMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Ποιος σημερινός πολιτικός νομίζετε ότι μπορεί να αφήσει εποχή με το έργο του;
(αυθόρμητες αναφορές)

Αβραμόττουλος 

Σημίτης 

Καραμανλής 

Τσοβόλας 

Μητσοτάκης 

Πάγκαλος 

Τσοχατζόπουλος 

Βενιζέλος 

Κωνσταντόπουλος 

Αλλοι 

Κανένας 

ΔΓ/ΔΑ

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
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Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να υστερεί οριακά της εικόνας της ΝΔ. Η μόνη ουσιαστική διαφοροποίηση η οποία 
κατεγράφη συγκριτικά με το Νοέμβριο είναι ότι τώρα η πιθανότητα διάσπασης χαρακτηρίζει τη ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ, 
αντανακλώντας τη φημολογούμενη ίδρυση κομμάτων από στελέχη που προέρχονται από το χώρο της ΝΔ.
Τα χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ συγκριτικά με το Νοέμβριο είναι:

“είναι πιο κοντά στις ιδέες μου” (30,2% σήμερα, 31,0% το Νοέμβριο)
-  “έχει τα καλύτερα στελέχη” (35,0% σήμερα, 35,7% το Νοέμβριο)

“έχει ικανό αρχηγό” (26,0% σήμερα, 27,5% το Νοέμβριο),
-  “μπορείς να το εμπιστευτείς για να κυβερνήσει τη χώρα” (26,9% σήμερα, 28,7% το Νοέμβριο)
-  “είναι πιο κοντά στη σημερινή εποχή” (30,4% σήμερα, 31,1% το Νοέμβριο)
-  “εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά μου” (23,2% σήμερα, 24,9% το Νοέμβριο)
-  “έχει το καλύτερο μέλλον” (24,5% σήμερα, 24,4% το Νοέμβριο)

“βρίσκεται πιο κοντά στους εργαζόμενους” (20,0% σήμερα, 20,3% το Νοέμβριο)
“εκφράζει τα συμφέροντα των πλουσίων” (24,4% σήμερα, 25,3% το Νοέμβριο)

Η σταθερότητα των χαρακτηριστικών που αναφέραμε, συνοδεύεται και από τη θετική εξέλιξη της σημαντικής μείωσης 
του ποσοστού όσων πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ

-  “είναι πιθανό να διασπαστεί” (20,6% σήμερα, 42,5% το Νοέμβριο).

Εικόνα Κομμάτων

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΜΒΊΊΙΟΝ
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Η εικόνα της ΝΔ εμφανίζει επίσης στασιμότητα. Στα περισσότερα χαρακτηριστικά διαθέτει ένα οριακό προβάδισμα έναντι 
του ΠΑΣΟΚ ενώ πλέον το πρόβλημα της εσωτερικής διαμάχης και της πιθανής διάσπασης χαρακτηρίζει περισσότερο τη 
ΝΔ παρά το ΠΑΣΟΚ.
Τα χαρακτηριστικά της ΝΔ είναι:

-  “είναι πιο κοντά στις ιδέες μου” (31,0% σήμερα, 31,8% το Νοέμβριο)
-  “έχει τα καλύτερα στελέχη” (32,7% σήμερα, 31,2% το Νοέμβριο)

“έχει ικανό αρχηγό” (27,8% σήμερα, 28,4% το Νοέμβριο),
-  “μπορείς να το εμπιστευτείς για να κυβερνήσει τη χώρα” (28,9% σήμερα, 29,7% το Νοέμβριο)
-  “είναι πιο κοντά στη σημερινή εποχή” (28,6% σήμερα, 27,9% το Νοέμβριο)
-  “εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά μου” (25,4% σήμερα, 26,1% το Νοέμβριο)
-  “έχει το καλύτερο μέλλον” (28,7% σήμερα, 31,1% το Νοέμβριο)
-  “βρίσκεται πιο κοντά στους εργαζόμενους” (17,5% σήμερα, 16,8% το Νοέμβριο)
-  “εκφράζει τα συμφέροντα των πλουσίων” (56,2% σήμερα, 56,7% το Νοέμβριο)
-  "είναι πιθανό να διασπαστεί” (52,7% σήμερα, 24,9% το Νοέμβριο).

Εικόνα Κομμάτων
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Κάμψη εμφανίζει η εικόνα του ΚΚΕ συγκριτικά με το Νοέμβριο.

Το ΚΚΕ “βρίσκεται πιο κοντά στους εργαζόμενους” και “είναι πιο ενωμένο” με ποσοστά 21,3% και 12,6% αντίστοιχα 
(25,0% και 15,1% το Νοέμβριο).

Μετά την πτώση της εικόνας του ΣΥΝ η οποία κατεγράφη το Νοέμβριο, εμφανίζει σήμερα σταθερότητα στα επίπεδα του 
Νοεμβρίου. Το πλέον ισχυρό σημείο του κόμματος είναι ο αρχηγός του, {“έχει ικανό αρχηγό” 7,6% σήμερα έναντι 7,0% 
το Νοέμβριο).
Η εικόνα του ΔΗΚΚΙ κινείται σε χαμηλά επίπεδα, μετά από μία περίοδο παρατεταμένης βελτίωσης.
Διαθέτει πλέον ασθενέστερη εικόνα και από το ΣΥΝ. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του {“έχει ικανό αρχηγό” ) 
περιορίζεται στο 5,2%.

Εικόνα Κομμάτων
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Εικόνα ΠΑΣΟΚ

Εναι πιο κοντά στις ιδέες σας 

Εχει ικανό αρχηγό

Μπορείς να το εμπιστευτείς για να κυβερνήσει τη χώρα

Βναι πιο ενωμένο 

Εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά μου 

Βρίσκεται πιο κοντά στους εργαζόμενους 

Εκφράζει τα συμφέροντα των πλουσίων 

Εχει το καλύτερο μέλλον 

Εναι πιο κοντά στη σημερινή εποχή 

Εναι πιθανό να διασπαστεί 

Εχει τα καλύτερα στελέχη

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
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Εικόνα ΝΔ

Είναι πιο κοντά στις ιδέες σας 

Εχει ικανό αρχηγό

Μπορείς να το εμπιστευτείς για να κυβερνήσει τη χώρα

Είναι πιο ενωμένο 

Εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά μου 

Βρίσκεται πιο κοντά στους εργαζόμενους 

Εκφράζει τα συμφέροντα των πλουσίων 

Εχει το καλύτερο μέλλον 

Είναι πιο κοντά στη σημερινή εποχή 

Είναι πιθανό να διασπαστεί 

Εχει τα καλύτερα στελέχη
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
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Εικόνα ΚΚΕ

ΚΟΝΜΕΤΡΟΝ -ΑΝΑίΥβΙβ : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Εικόνα ΣΥΝ
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Εικόνα ΔΗΚΚΙ
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• Το 49,3% του εκλογικού σώματος τάσσεται σιίυεοα υπέρ τηο δηυιουονίαο νέων κουυάτων (42,5% το Νοέμβριο), ενώ το 
46,6% θεωρεί ότι “τα σημερινά κόμματα αρκούν” (54,0% το Νοέμβριο).

• Η σχετική συζήτηση του τελευταίου διαστήματος περί νέων κομμάτων, βρίσκει έδαφος στο εκλογικό σώμα. Ταυτόχρονα 
η κρίση στην παιδεία, ανέδειξε και τη δυσπραγία του κομματικού συστήματος για να οικοδομήσει ευρύτερες συναινέσεις. 
Μία άλλη παράμετρος που ενισχύει την τάση υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων είναι οι “υπολογισμοί” ενός τμήματος 
της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ το οποίο βλέπει θετικά την εξέλιξη δημιουργίας νέων κομμάτων από το χώρο της 
συντηρητικής παράταξης για λόγους κομματικών συσχετισμών και σκοπιμοτήτων.

• Το 49,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 40,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ, τάσσεται υπέρ τη δημιουργίας νέων 
κομμάτων. Αντίθετα το 46,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 56,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται κατά της 
δημιουργίας νέων κομμάτων. Ειδικά στις μικρές ηλικίες (έως και 34 ετών) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ 
της δημιουργίας νέων κομμάτων (66,8% στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και 57,5% στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών).

• Η στάση αυτή, ειδικά των νέων, η κριτική στο σημερινό κομματικό σύστημα, δεν σημαίνει απόρριψη της πολιτικής. Είναι η 
φυσική έκφραση της ανάγκης ανανέωσης των κομμάτων.

• Ειδικά για την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Αβραμόπουλο, το 40,8% του εκλογικού σώματος 
τάσσεται υπέρ της δημιουργίας του και επιπλέον ένα ποσοστό 12,7% μάλλον υπέρ.

• Είναι φανερό ότι η εκτίμηση των ορίων εκλογικής επιρροής ενός πιθανολογούμενου νέου κόμματος δεν μπορεί σήμερα 
να είναι ιδιαίτερα ακριβής. Ενα πιθανολογούμενο νέο κόμμα δεν έχει σήμερα ακριβή τοποθέτηση δεν είναι σαφές το 
ιδεολογικό και πολιτικό του στίγμα και κατά συνέπεια δεν είναι σαφής η εκλογική επιρροή που θα έχει αν τελικά 
δημιουργηθεί. Αλλά αν όλα αυτά είναι οι αυτονόητοι ερευνητικοί περιορισμοί, άλλο τόσο αυτονόητο είναι ότι αποτελεί 
πάγια ερευνητική πρακτική η διερεύνηση των καταρχήν προϋποθέσεων επιτυχίας της εμφάνισης νέων κομμάτων 
(εφόσον αυτά τα σηματοδοτεί σήμερα ένα πολιτικό στέλεχος με τη δική του εικόνα), ερευνητική πρακτική που είναι 
αποδεκτή, χρήσιμη και ευρέως διαδεδομένη σε όλους του χώρους έρευνας αγοράς.

Οι προοπτικές του κομματικού συστήματος
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Οι προοπτικές του κομματικού συστήματος

Σήμερα, αρκετό καιρό μετά τη δημοσιότητα που έχει λάβει το πιθανολογούμενο κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, το 25,1% 
των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό τον κ. Αβραμόπουλο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι 
το αντίστοιχο ποσοστό το Νοέμβριο ήταν 39,8%. Τότε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Αβραμόπουλου ήταν 
εντελώς θεωρητικό, γεγονός το οποίο επέτρεπε σε αρκετούς ψηφοφόρους να μην προβάλλουν ένα τέτοιο κόμμα 
ανταγωνιστικά με αυτό που οι ίδιοι υποστηρίζουν.
Είναι ννωστό ότι ειδικά οι ψηφοφόροι τηο ΝΔ ποοέβαλλαν, τουλάχιστον υέγρι σήυερα, τον κ. Αβραυόπουλο ακ το 
δυνητικό ηνέτη του συνόλου της παράταξής τους και όνι ωο ηνέτη ενός νέου κόμματος αντανωνιστικού προς τη ΝΔ.
Ετσι η συζήτηση περί κόμματος Αβραμόπουλου και οι υλικοί όροι που απέκτησε το ενδεχόμενο αυτό αποκλιμάκωσε 
σημαντικά την πιθανότητα ψήφισής του η οποία πάντως παραμένει και σήμερα εκτεταμένη και ικανή να αποτελέσει τη 
“θρυαλλίδα” του σημερινού κομματικού συστήματος.
Το 34,3% τον ψηφοφόρων της ΝΔ δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Αβραμόπουλου ενώ ταυτόχρονα την 
ίδια πρόθεση εκδηλώνει και ένα ποσοστό 20,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
Μία δευτερογενής ανάλυση για τα εκλογικά όρια επιρροής ενός πιθανού κόμματος του κ. Αβραμόπουλου μπορεί να 
στηριχθεί στην τουή όσων τάσσονται υπέρ της δnuιoupvíαc νέων κομμάτων, υπέρ της δημιουρνίας νέου κόμματος υπό 
τον κ. Αβραυόπουλο και δηλώνουν ότι σίνουρα θα το αιήφιζαν. Το ποσοστό αυτό του εκλογικού σώματος μειώνεται 
ακόμη περισσότερο αλλά συνεχίζει να είναι σημαντικό και ανέρχεται στο 16,3%.
Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό αυτό ισούται σγεδόν με το ποσοστό των αυθορμήτων αναφορών του κ. 
Αβραμόπουλου στην ερώτηση “ποιος από τους σημερινούς πολιτικούς μπορεί να αφήσει εποχή με το έργο για τη χώρα”. 
Θεωρούμε επομένως ότι, με βάση τα σηυερινά δεδομένα και τους ερευνητικούς περιορισμούς που έχουμε αναφέρει, ένα 
ποσοστό γύρω στο 16% αποτελεί τον “σκληρό πυρήνα” υποστήριξης του κ. Αβραμόπουλου.
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Σε αυτό το “σκληρό πυρήνα” εντάσσεται σήμερα το 20,0% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 14,7% των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ, ένα ποσοστό γύρω στο 10,0% από τα υπόλοιπα σημερινά κόμματα (το ποσοστό αυτό εμφανίζεται αυξημένο 
στους ψηφοφόρους της ΠΟΛΑ αλλά λόγω της μικρής βάσης ψηφοφόρων ΠΟΛΑ στο δείγμα, δεν σχολιάζεται).
Η εκλογική και κοινωνική γεωγραφία αυτού του σκληρού πυρήνα υποστήριξης, έχει εθνικά και πολυσυλλεκτικά 
χαρακτηριστικά.
Βάσει της πολιτικής αυτοτοποθέτησης των ερωτηθέντων, εμφανίζει επίκεντρο στο χώρο της κεντροδεξιάο με ποσοστό 
22,9% στη συνέχεια στο χώρο της δεξιάς με ποσοστό 20,3% και το χαμηλότερο ποσοστό σε όσους αυτοτοποθετούνται 
στο χώρο της αριστερός με ποσοστό 7,3% (σημειώνουμε την απόλυτη συνέπεια αυτής της υποστήριξης βάσει της 
αυτοτοποθέτησης, με το προφίλ του κ. Αβραμόπουλου που επίσης εμφανίζει την καλύτερη εικόνα στο χώρο της 
κεντροδεξιάς).
Περιορισμένη είναι η πιθανότητα ψήφισης προς το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Μάνου. Το 1,7% των ερωτηθέντων δηλώνει 
ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό τον κ. Μάνο ενώ αν συνυπολογισθεί και ένα ποσοστό 4,2% το οποίο δηλώνει 
ότι μάλλον θα το ψήφιζε, τα ανώτατα όρια εκλογικής απεύθυνσης ενός νέου κόμματος υπό τον κ. Μάνο ανέρχονται στο 
5,9%.
Ενα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεωρεί ότι η επόμενη Κυβέρνηση θα είναι Κυβέρνηση συνεργασίας κομμάτων 
(35,2%). Το ποσοστό αυτό με τον δεδομένο εκλογικό νόμο, αν και είναι μειοψηφικό, εντούτοις είναι υψηλό. Ωστόσο το 
53,7% (ένας στους δύο περίπου) θεωρεί ότι και η επόμενη Κυβέρνηση θα είναι μονοκομματική.
Την άποψη ότι η επόμενη Κυβέρνηση θα είναι μονοκομματική, εκφράζουν κυρίως οι ψηφοφόροι των δύο μεγάλων 
κομμάτων (το 53,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 65,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ). Αντίθετα οι ψηφοφόροι των 
μικρών κομμάτων στην πλειοψηφία τους έχουν την εντύπωση ότι η επόμενη Κυβέρνηση θα είναι Κυβέρνηση 
συνεργασίας κομμάτων, προβάλλοντας ίσως και τις προτιμήσεις τους για συμμετοχή των κομμάτων που υποστηρίζουν 
σε Κυβερνητικά σχήματα.

Οι προοπτικές του κομματικού συστήματος
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Είστε υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων ή πιστεύετε ότι αρκούν τα σημερινά
κόμματα;

ΔΓ/ΔΑ
4,1%

Υπέρ π|ς
δημιουργίας νέων 

κομμάτων 
49,3%

Αρκούν τα 
σημερινά κόμματα 

46,6%
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Είστε υπέρ ή κατά της δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Αβραμόπουλο;

Υπέρ Μάλλον υπέρ Μάλλον κατά Κατά ΔΓ/ΔΑ
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Είστε υπέρ ή κατά της δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Αβραμόπουλο;

□ Υπέρ/Μάλλον υπέρ □ Κατά/Μάλλον κατά

60,0% -,

-40,0%

-60,0% -1
Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 96 Ψηφοφόροι ΝΔ 96 Ψηφοφόροι άλλων κομμάτων 96
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Αν ο κ. Αβραμόπουλος έκανε δικό του κόμμα θα το ψηφίζατε ή όχι;

Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Σίγουρα όχι ΔΓ/ΔΑ
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Αν ο κ. Αβραμόπουλος έκανε δικό του κόμμα θα το ψηφίζατε ή όχι;

□ Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ ■ Ψηφοφόροι ΝΔ □ Ψηφοφόροι άλλων κομμάτων
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Δευτερογενής ανάλυση πιθανής εκλογικής επιρροής 
νέου κόμματος υπό τον κ. Αβραμόπουλο

40,0%-

35,0%-

30,0%-

25,0%-

20,0%-

15,0%-

10,0% -

5,0%-

0 ,0% -

16,3%
■--------------------------

Ισχυρός πυρήνας υποστήριξης

2SJ-%.

------- s^% ---------
/  A

____ _ _______..................
Πιθανή υποστήριξη Πιθανά όρια εκλογικής επιρροής
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Αν ο κ. Μάνος έκανε δικό του κόμμα θα το ψηφίζατε ή όχι;
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Πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση που θα προκόψει από τις επόμενες εκλογές θα είναι...

Κυβέρνηση
ΔΓ/ΔΑ συνεργασίας
11,1% κομμάτων

35,2%

Κυβέρνηση ενός 
κόμματος 

53,7%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ H IT R O M
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Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, σημειώνουμε ότι ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν αυθόρμητα, ποιος κατά 
τη γνώμη τους θα πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος από το επόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Το 59,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ απάντησαν ότι πρέπει να εκλεγεί ο κ. Σημίτης (59,8% το Νοέμβριο) ενώ το 
16,7% (22,5% το Νοέμβριο) απάντησε ότι πρέπει να εκλεγεί ο κ. Τσοχατζόπουλος. Αναφέρθηκε επίσης ο κ. Βενιζέλος 
(1,7%), ο κ. Γιαννόπουλος (1,2%) και ο κ. Πάγκαλος (1,1%). Οσοι άλλοι αναφέρθηκαν, δεν συγκέντρωσαν το 1% των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
Στο σύνολο των ερωτηθέντων το 44,7% απάντησαν ότι πρέπει να εκλεγεί ο κ. Σημίτης (42,5% το Νοέμβριο) ενώ το 
15,4% ότι πρέπει να εκλεγεί ο κ. Τσοχατζόπουλος (25,5%το Νοέμβριο).
Η διαφοροποίηση του συνόλου από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ οφείλεται κυρίως στους ψηφοφόρους της ΝΔ, οι 
οποίοι προτείνουν τον κ. Τσοχατζόπουλο σε ποσοστό 18,6% έναντι ποσοστού 35,3% για τον κ. Σημίτη.
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Ποιος νομίζετε ότι πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ;
(αυθόρμητες αναφορές)

□ Σύνολο ■ Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ
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Η διπλή εκλογική αναμέτρηση

Από τους ερωτώμενους ζητήθηκε να απαντήσουν αν κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να γίνουν και οι βουλευτικές εκλογές 
μαζί με τις Ευρωεκλογές ή αν αντίθετα θα πρέπει η Κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία.
Το 59,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι πρέπει η Κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία. Αντίθετα το 33,3% 
απάντησε ότι πρέπει να γίνουν οι Βουλευτικές εκλογές μαζί με τις Ευρωεκλογές.
Οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα, αποτελούν ένα ουσιαστικό δείκτη κοινωνικής και πολιτικής 
νομιμοποίησης της σημερινής Κυβέρνησης.

Είναι φανερό ότι ανεξάρτητα από την αποδοχή που έχει η Κυβέρνηση, συνεχίζει να διαθέτει τη νομιμοποίηση
για να εξαντλήσει την τετραετία και να ολοκληρώσει το έργο της.

Παρόλαυτα αυτά οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα είναι θετικά συσγετισμένες και υε την αποδογή της 
Κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό στο τμήμα εκείνο του εκλογικού σώματος το οποίο επιθυμεί να γίνουν οι Βουλευτικές 
εκλογές μαζί με τις Ευρωεκλογές ο βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση ανέρχεται μόλις στο 5,9% και από την 
Αξιωματική αντιπολίτευση στο 25,3%.
Αντίθετα στην πλειοψηφία όσων επιθυμούν να εξαντλήσει η Κυβέρνηση την τετραετία (το 59,8% των ερωτηθέντων) ο 
βαθμός αποδοχής από την Κυβέρνηση ανέρχεται στο 30,0% και από την Αξιωματική αντιπολίτευση στο 12,6%.
Υπέρ της διπλής εκλογικής αναμέτρησης τάσσεται το 15,0% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 50,9% των ψηφοφόρων 
της ΝΔ.
Κατά της διπλής εκλογικής αναμέτρησης τάσσεται το 80,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 43,4% των ψηφοφόρων 
της ΝΔ και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των υπολοίπων κομμάτων.
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Πιστεύετε ότι μαζί με τις Ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν και οι Βουλευτικές εκλογές ή
ότι πρέπει η Κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία ;

Να γίνουν οι
ΔΓ/ΔΑ Βουλευτικές μαζί
6>9°/° με τις

___  Ευρωεκλογές

Να εξαντλήσει η 
Κυβέρνηση την 

τετραετία 
59,8%
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Οριακές είναι οι διαφοροποιήσεις στην πρόθεση ψήφου συγκριτικά με το Νοέμβριο. Η ΝΔ προηγείται στην πρόθεση 
ψήφου με 4,5% διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (4,0% το Νοέμβριο).
Η πρόθεση ψήφου της ΝΔ σε περίπτωση Βουλευτικών εκλογών κινείται στο 33,8% (34,4% το Νοέμβριο) και για το 
ΠΑΣΟΚ στο 29,3% (30,4% το Νοέμβριο).
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΔΗΚΚΙ με ποσοστό 5,3% (4,3% το Νοέμβριο). Ακολουθεί ο ΣΥΝ με ποσοστό 4,9% (5,5% το 
Νοέμβριο), το ΚΚΕ με ποσοστό 4,6% (5,0% το Νοέμβριο) και η ΠΟΛΑΝ με ποσοστό 1,9% (1,8% το Νοέμβριο).
Η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση Βουλευτικών εκλογών κινείται στο 75,0% ενώ οι εκροές 
ψηφοφόρων του προς τη ΝΔ ανέρχονται στο (5,8%).
Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ ανέρχεται στο 90,4% ενώ οι εκροές ψηφοφόρων της προς το ΠΑΣΟΚ στο 1,2%. 
Στο σύνολο του δείγματος το ισοζύγιο μετακινήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ είναι αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ και ανέρχεται στο -1,6%.
Οι εκροές ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ προς το ΔΗΚΚΙ ανέρχονται στο 4,9% της εκλογικής του βάσης. Ταυτόχρονα το 9,2% των 
ψηφοφόρων του ΔΗΚΚΙ εκδηλώνει πρόθεση ψήφου προς το ΠΑΣΟΚ (στο σύνολο του δείγματος αρνητικό ισοζύγιο για 
το ΠΑΣΟΚ-1,3%).
Το 2,0% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι αν είχαμε σήμερα Βουλευτικές εκλογές θα ψήφζαν το ΣΥΝ. 
Ταυτόχρονα το 7,2% των ψηφοφόρων του ΣΥΝ δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Το ισοζύγιο μετακινήσεων μεταξύ 
ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ είναι αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ, αλλά περιορίζεται στο -0,3% του δείγματος.
Τέλος οι μετακινήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ έχουν οριακό χαρακτήρα και είναι σχεδόν ισοζυγισμένες (-0,1% αρνητικές 
για το ΠΑΣΟΚ).
Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων των μικροτέρων κομμάτων είναι εντελώς ενδεικτικές λόγω των μικρών 
βάσεων των ψηφοφόρων τους στο δείγμα.

Πρόθεση ψήφου Βουλευτικών εκλογών
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Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικών εκλογών

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΠΟΛΑ ΑΛΛΟ ΑΚΥΡΟ ΑΝΑΠ
ΛΕΥΚΟ ΟΦΑ- 

ΣΙΣΤΟΙ

ΔΑ
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Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικών εκλογών

10-19/11/96 30/1 -8/2/97 5/4-13/4/97 20/6 -1 /7 /97 21/11-2/12/97 1/4-12/4/98 17-29/6/98 5-14/11/98 25/1-3/2/99
ΠΑΣΟΚ 32,7% 27,0% 29,9% 28,9% 27,4% 24,7% 24,9% 30,4% 29,3%
ΝΔ 26,2% 26,5% 35,4% 30,8% 30,8% 29,3% 29,0% 34,4% 33,8%
ΚΚΕ 5,2% 5,5% 5,2% 5,5% 6,0% 5,3% 5,1% 5,0% 4,6%

7,9% 7,1% 5,9% 6,4% 6,5% 5,5% 5,4% 5,5% 4,9%
6,2% 6,9% 4,8% 4,8% 5,7% 7,3% 7,6% 4,3% 5,3%
2,4% 2,6% 2,0% 1,8% 1,7% 1,9% 1,6% 1,8% 1,9%
1,9% 2,1% 0,9% 1,9% 1,1% 1,8% 2,0% 0,4% 1,9%
3,5% 3,6% 2,2% 4,4% 3,6% 4,0% 4,2% 3,0% 1,6%
3,8% 4,1% 2,9% 3,8% 3,7% 5,0% 3,7% 2,3% 2,6%
3,4% 7,6% 5,0% 5,4% 7,4% 9,9% 8,9% 5,4% 5,9%
6,8% 6,9% 5,7% 6,3% 6,0% 5,3% 7,5% 7,4% 8,3%

μ β τ μ νMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Συνοχές των Κομμάτων

10-19/11/96 30/1-8/2/97 5/4-13/4/97 20/6-1/7/97 21/11-2/12/97 1/4-12/4/98 17-29/6/98 5-14/11/98 25/1-3/2/99
ΠΑΣΟΚ 81 ,1% 69,1% 73,9% 74,6% 68 ,8% 61,0% 63,1% 76,9% 75,0%
ΝΔ 76,3% 76,6% 89,1% 84,6% 84,6% 79,1% 80,2% 93,0% 90,4%
ΚΚΕ 88,3% 88,0% 84,2% 91,6% 88,4% 79,5% 86,2% 84,3% 86,1%

86,4% 79,3% 68,0% 76,1% 72,8% 71,8% 64 ,6% 75,4% 78,5%
79 ,4% 78,5% 59,9% 58,7% 70,3% 65 ,8% 76,7% 70,9% 67,9%
63 ,1% 68,3% 48,3% 46 ,5% 36,3% 41 ,4% 35,9% 50,9% 54,2%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Ισοζύγιο εισροών-εκροών ΠΑΣΟΚ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΠΑΣΟΚ (% του εκλογικού σώματος)

ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ

Νοε-98 - 1 ,6% -0 ,3% -0 ,9% -0 ,7%

Φεβ-99 - 1 ,6% -0 ,1% -0 ,3% - 1 ,3%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ϋ ^ ™ ο υ
(ί) J  j Tm  8 1



Κοινωνική Σύνθεση της Πρόθεσης Ψήφου
Η πρόθεση ψήφου προς το ΠΑΣΟΚ, είναι ισόρροπη ως προς την κοινωνική της σύνθεση. Το υψηλότερο ποσοστό της 
σημειώνεται σε όσους αναγνωρίζονται κοινωνικά στην Ανώτερη τάξη με 31,2% ενώ το χαμηλότερο σε όσους 
αναγνωρίζονται κοινωνικά στη μεσαία τάξη με 27,7%.
Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πρόθεση ψήφου 30,3% σε όσους αναγνωρίζονται στους Αγρότες, 30,4% σε όσους αναγνωρίζονται 
στην εργατική τάξη και 29,7% σε όσους αναγνωρίζονται στους Μικρομεσαίους.
Δεν συμβαίνει το ίδιο και με την πρόθεση ψήφου προς τη ΝΔ η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή σε όσους 
αναγνωρίζονται κοινωνικά στην Αγροτική τάξη και ανέρχεται στο 43,9% ενώ υπολείπεται σημαντικά σε όσους 
αναγνωρίζονται στην Εργατική τάξη και φθάνει μόλις στο 24,3%.
Η ΝΔ διαθέτει πρόθεση ψήφου 30,8% στους Μικρομεσαίους, 37,0% σε όσους τοποθετούνται στη Μεσαία τάξη και 37,7% 
σε όσους τοποθετούνται στην Ανώτερη τάξη.

Μ Α - ΪΛ Ο ΗMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Κοινωνική Σύνθεση Δείγματος και πρόθεσης ψήφου
(βάσει της υποκειμενικής κοινωνικής ένταξης)

Σ ύ ν θ ε σ η  δ ε ίγ μ α τ ο ς Σ ύ ν θ ε σ η  ψ ή φ ο υ  Π Α Σ Ο Κ Σ ύ ν θ ε σ η  ψ ή φ ο υ  ΝΑ

Α γ ρ ό τ ε ς 1 9 ,1 % 1 9 ,8 % 2 4 ,8 %

Ε ργα τικ ή  τά ξη 2 1 ,0 % 2 1 ,8 % 1 5 ,1 %

Μ ικρό μ ε σ α ίο ι 2 8 ,1 % 2 8 ,5 % 2 5 ,6 %

Μ εσ α ία  τά ξη 2 7 ,8 % 2 6 ,3 % 3 0 ,5 %

Α ν ώ τ ε ρ η  τά ξη 3 ,0 % 3 ,2 % 3 ,3 %

Αεν α ν ή κ ω  σ ε  καμμία  τά ξη 0 ,8 % 0 ,4 % 0 ,5 %

Αεν α π α ν τ ώ 0 ,3 % 0 ,1 % 0 ,2 %

Σ ύ ν ο λ ο 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

¡UlkJTNi f !METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Το διαχρονικό άθροισμα ΔΗΚΚΙ, ΚΚΕ, ΣΥΝ

ΚΜ· TR O NMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Παράσταση νίκης
Η νίκη της ΝΔ σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών θεωρείται πιθανότερη από το 45,6% των ψηφοφόρων ενώ για το 
ΠΑΣΟΚ από το 31,9%.
Το 62,0% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα σε περίπτωση Βουλευτικών 
εκλογών. Παράλληλα το 20,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρώτο κόμμα θα είναι η ΝΔ.
Το 84,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύουν ότι πρώτο κόμμα θα είναι η ΝΔ, ενώ μόνο το 5,8% των ψηφοφόρων της 
πιστεύει ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ.
Η ΝΔ πάντως δεν αποτελεί σήμερα προτιμότερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Στην ερώτηση αν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν η ΝΔ ήταν στην Κυβέρνηση το 28,2% απαντά ναι, το 27,9% των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (38,0%) ότι θα ήταν τα ίδια.
Η διακυβέρνηση της χώρας από τη ΝΔ αν και δεν προτιμάται, δεν αποτελεί απειλή για τους ψηφοφόρους. Οι 
διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος έχουν ατονήσει και κάθε εκλογικό αποτέλεσμα, σε περίπτωση εκλογικής 
αναμέτρησης, είναι πιθανό.

MHTROL JMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Ποιο κόμμα νομίζετε ότι θα ερχόταν πρώτο,
αν είχαμε σήμερα εκλογές;

Κανένα

45,6%

ΠΑΣΟΚ
31,9%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ jyTRO M



Διαχρονική εξέλιξη της Παράστασης Νίκης

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ
Jr



Αν η ΝΔ ήταν στην Κυβέρνηση τα πράγματα θα ήταν...

ΔΓ/ΔΑ
5,9%

Καλύτερα
28,2%

ΜI IT R O N
μ -τΤ γ ί ι  1METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Πρόθεση ψήφου Ευρωβουλευτικών εκλογών
Οριακές είναι οι διαφοροποιήσεις στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Βουλευτικών και Ευρωβουλευτικών εκλογών. Η ΝΔ 
προηγείται και εδώ αλλά με διαφορά ελαφρώς μικρότερη από ότι στην περίπτωση Βουλευτικών εκλογών με 4,1% 
διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (2,9% το Νοέμβριο).
Η πρόθεση ψήφου της ΝΔ σε περίπτωση Ευρωεκλογών κινείται στο 34,1% (33,2% το Νοέμβριο) και για το ΠΑΣΟΚ στο 
30,0% (30,3% το Νοέμβριο).

Πρόθεση ψήφου Ευρωεκλογών (95% Διάστημα εμπιστοσύνης)

Ελάχιστο Μέγιστο

ΠΑΣΟΚ 28,0% 32,0%

ΝΔ 32,0% 36,2%

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΣΥΝ με ποσοστό 5,6% (6,2% το Νοέμβριο), ακολουθεί το ΔΗΚΚΙ με ποσοστό 4,5% (5,1% το 
Νοέμβριο), στη συνέχεια το ΚΚΕ με ποσοστό 4,4% (5,4% το Νοέμβριο) και η ΠΟΛΑΝ με ποσοστό 1,8% (2,1% το 
Νοέμβριο).

Οι διαφοροποιήσεις είναι τόσο μικρές που κινούνται στα όρια της τυχαιότητας.
Η μόνη ίσως παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι φαίνεται πως ο ΣΥΝ έχει καλύτερη πιθανότητα να είναι τρίτο 
κόμμα σε περίπτωση Ευρωεκλογών, ενώ το ΔΗΚΚΙ καλύτερη πιθανότητα σε περίπτωση Βουλευτικών.

M ETRO! JMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Πρόθεση Ψήφου Ευρωεκλογών

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΠΟΛΑ ΑΛΛΟ ΑΚΥΡΟ ΑΝΑΠ 
ΛΕΥΚΟ ΟΦΑ- 

ΣΙΣΤΟΙ

ΔΑ

m m m ' AMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Παράσταση νίκης
Η νίκη της ΝΔ σε περίπτωση Ευρωβουλευτικών εκλογών θεωρείται πιθανότερη από το 45,0% των ψηφοφόρων ενώ για 
το ΠΑΣΟΚ από το 32,7%.
Το 60,0% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές. Παράλληλα το 
18,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρώτο κόμμα θα είναι η ΝΔ.
Το 81,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύουν ότι πρώτο κόμμα θα είναι η ΝΔ, ενώ μόνο το 6,5% των ψηφοφόρων της 
πιστεύει ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ.
Και η παράσταση νίκης για τη ΝΔ, εμφανίζει ελαφρώς μικρότερη διαφορά (όπως και η πρόθεση ψήφου) στην περίπτωση 
των Ευρωεκλογών από ό,τι στην περίπτωση των Βουλευτικών.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της πρόθεσης ψήφου, σημειώνουμε ότι η ΝΔ εμφανίζει προβάδισμα το οποίο είναι 
δυνατόν να αντιστραφεί. Εξάλλου από τα διαστήματα εμπιστοσύνης μέσα στα οποία κινείται σήμερα η πρόθεση ψήφου, 
κάτι τέτοιο είναι προφανές. Τα γεγονότα που συμπυκνώθηκαν στο τελευταίο διάστημα που προηγήθηκε της έρευνας, δεν 
είχαν υονουερή χαρακτήρα.
Το ΠΑΣΟΚ ευνοείται από τη σταδιακή βελτίωση της Οικονομίας και το κλίμα αναταραχής που δημιουργεί η υπόθεση 
δημιουργίας νέων κομμάτων στη ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να υφίσταται τη φθορά ανοικτών και παρατεταμένων 
κρίσεων ή προβλημάτων (Ανεργία, Παιδεία, Εγκληματικότητα, Υγεία).
Οι επόμενοι μήνες και οι εξελίξεις τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή (Συνέδριο ΠΑΣΟΚ, δημιουργία ή όχι νέων 
κομμάτων) όσο και κυρίως ο χειρισμός των βασικών προβλημάτων που η κοινή γνώμη ιεραρχεί, θα κρίνουν εν πολλοίς 
την έκβαση των Ευρωεκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ανοικτό, αν και η ΝΔ 
διαθέτει προβάδισμα.
Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μεγαλύτερες εκλογικές δεξαμενές από τη ΝΔ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 30,4% των 
αναποφάσιστων (6,1% του δείγματος) προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ενώ μόνο το 6,8% από τη ΝΔ.

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ Μ  'RO  J



Ποιο κόμμα νομίζετε ότι θα έρθει πρώτο στις Ευρωεκλογές;

ΔΓ/ΔΑ

45,0%

ΠΑΣΟΚ
32,7%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Κομματική προέλευση Αναποφάσιστων*

Δεν είχαν ψηφίσει

ΠΑΣΟΚ
30,4%

* 6,1% του εκλογικού σώματος

HMTJtQN
if ϊMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και αξίες
Αμετάβλητη παραμένει η αποδοχή των βασικών ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων και λέξεων-κλειδιών που εκφράζουν τις 
σημερινές πολιτικές προτάσεις των κομμάτων.
Οι έννοιες που βρίσκουν τη μεγαλύτερη αποδοχή (θετικές γνώμες) είναι η Παραγωγικότητα (90,2%), η Ανάπτυξη 
(84,4%), το Κοινωνικό κράτος (80,3%), η Ευρωπαϊκή Ενωση (80,0%), και ο Εκσυγχρονισμός (75,6%). Ειδικά 
μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ οι θετικές γνώμες για τον Εκσυγχρονισμό ανέρχονται στο 81,2%.
Οι θετικές γνώμες για τις Ιδιωτικοποιήσεις (61,8% θετικές γνώμες σήμερα, έναντι ποσοστού 59,2% το Νοέμβριο) 
εμφανίζουν σταθερά πλειοψηφική αποδοχή.
Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ το 60,4% εκφράζει θετική γνώμη για τις ιδιωτικοποιήσεις (59,0% το Νοέμβριο).
Το ποσοστό των μισθωτών του Δημόσιου τομέα, το οποίο τάσσεται υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων ανέρχεται στο 
59,8% (58,0% το Νοέμβριο). Το ποσοστό των μισθωτών του Ιδιωτικού τομέα το οποίο τάσσεται υπέρ των 
ιδιωτικοποιήσεων ανέρχεται στο 60,4%.
Οι θετικές γνώμες για την Ευρωπαϊκή Ενωση κινούνται σε σταθερά υψηλά επίπεδα (πάνω από το 75%) και με εξαίρεση 

τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ είναι πλειοψηφικές ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης.
Οι λέξεις-κλειδιά με την υεναλύτερη αποδογιί μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι

-  Παραγωγικότητα (91,0%)
-  Ανάπτυξη (87,6%)
-  Ε. Ενωση (83,2%)
-  Κοινωνικό κράτος (82,3%)
-  Εκσυγχρονισμός (81,2%)
-  Συνδικαλισμός (78,7%)
-  Σοσιαλισμός (73,0%)

^ i- ^ j ...

ι  j  i V r f  ι ιMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και αξίες
• Οι λέξεις-κλειδιά με την υικρότερη αποδοχή μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι

-  Κεντροδεξιά (23,8%)
-  Δεξιά (14,9%)
-  Κομμουνισμός (12,6%)

• Οι λέξεις-κλειδιά με την υεναλύτερη αττοδογιί μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι
-  Παραγωγικότητα (89,0%)
-  Ε. Ενωση (85,6%)
-  Ανάπτυξη (81,2%)
-  Κοινωνικό κράτος (79,2%)
-  Δεξιά (76,3%)

Εκσυγχρονισμός (73,6%)
• Οι λέξεις-κλειδιά με την υικρότερη αποδογη μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι

-  Κεντροαριστερά (11,9%)
-  Αριστερά (9,2%)
-  Κομμουνισμός (4,0%)

KM TR OMETRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Αξίες (Θετικές Γνώμες)

Παραγωγικότητα WtteeLmm ΗΗΗΗΗΗΒΗΗΒΗΗΗΗΗΗΗΗβΗΗΗΗΗΒΗΗΗΗΗΗΜΒΗΗΗΒΗΗΗΗΒΒΗΙ 90,2%

Ευρωπαϊκή Ενωση 

Εκσυγχρονισμός 

Συνδικαλισμός 

Ιδιωτικοποιήσεις 

Μετοχοποιήσεις 

Αποκρατικοποιήσεις [ Ι Ζ Ι Ι _  

Σοσιαλισμός 

Διαδήλωση 

Απεργία 

Νεοφιλελευθερισμός 

Δεξιά 

Κεντροδεξιά 

Κεντροαριστερά 

Αριστερά 

Κομμουνισμός

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



Η κλίμακα Αριστεράς-Δεξιάς
Στο 6.23 (6.07 το Νοέμβριο, 5.99 τον Ιούνιο) βρίσκεται η μέση αυτοτοποθέτηση των ψηφοφόρων στη δεκαβάθμια 
κλίμακα Αριστερός - Δεξιάς. Η συντηρητική στροφή την οποία έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες αναφορές συνεχίζεται. 
Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει προβάδισμα στις θέσεις 4-6 της κλίμακας Αριστεράς - Δεξιάς, ενώ η ΝΔ στις θέσεις 7-10, το ΚΚΕ 
στις θέσεις 1-2 και ο ΣΥΝ στη θέση 3.
Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ αυτοτοποθετούνται στο 5.17 (5.04 το Νοέμβριο, 4.93 τον Ιούνιο), ενώ όσοι εκδηλώνουν 
σήμερα πρόθεση ψήφου στο ΠΑΣΟΚ αυτοτοποθετούνται στο 5.11.
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ αυτοτοποθετούνται στο 8.46 (8.06 το Νοέμβριο) ενώ όσοι εκδηλώνουν σήμερα πρόθεση ψήφου 
προς τη ΝΔ στο 8.36,
Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται στο 5.71 (5.72 το Νοέμβριο και 5.93 τον Ιούνιο) και η ΝΔ στο 8.91 (8.67 το Νοέμβριο, 8.76 τον 
Ιούνιο). Ο ΣΥΝ τοποθετείται στο 3.07 (3.21 το Νοέμβριο και 3.24 τον Ιούνιο), το ΔΗΚΚΙ στο 4.74 (4.77 το Νοέμβριο και 
4.82 τον Ιούνιο), το ΚΚΕ στο 1.78 (1.73 το Νοέμβριο και 1.81 τον Ιούνιο) και η ΠΟΛΑ στο 7.73 (7.72 το Νοέμβριο και 7.64 
τον Ιούνιο).
Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται πλησιέστερα από κάθε άλλο κόμμα στη μέση αυτοτοποθέτηση των πολιτών 
εμφανίζοντας ταυτόχρονα ελαφρά μετατόπιση προς τα Αριστερά.
Ο κ. Σημίτης τοποθετείται στο 5.78 (5.80 το Νοέμβριο και 6.08 τον Ιούνιο).
Ο κ. Καραμανλής στο 8.92 (8.73 το Νοέμβριο και 8.74 τον Ιούνιο) εμφανίζοντας μετατόπιση προς τα δεξιά.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος στο 3.50 (3.70 το Νοέμβριο και 3.59 τον Ιούνιο), ο κ. Τσοβόλας στο 4.92 (4.89 το Νοέμβριο και 
4.98 τον Ιούνιο), η κ. Παπαρήγα στο 1.75 (1.67 το Νοέμβριο και 1.81 τον Ιούνιο) και ο κ. Σαμαράς στο 7.74 (7.79 το 
Νοέμβριο και 7.65 τον Ιούνιο).
Τέλος ο κ. Αβραμόπουλος, για τον οποίο για πρώτη φορά καταγράφουμε σε πανελλαδική κλίμακα την τοποθέτησή του 
στην κλίμακα Α-Δ τοποθετείται στο 8.02. Υπενθυμίζουμε ότι η θέση 8 στην κλίμακα της Α-Δ αποτελεί τον ενδιάμεσο χώρο 
της Κεντροδεξιάς-Δεξιάς.
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Η κλίμακα Αριστεράς-Δεξιάς
Εκτός από τη συνολική μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά, η πλέον σημαντική μετατόπιση είναι αυτή της 
ΝΔ και του κ. Καραμανλή προς τα δεξιά επίσης. Η πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κ. Αβραμόπουλο οδηγεί τον κ. 
Καραμανλή (καθώς και ενός τμήματος του εκλογικού σώματος της ΝΔ) σε περαιτέρω δεξιά μετατόπιση. Ο κ. 
Καραμανλής κινδυνεύει να μετατραπεί σε τυπικό εκπρόσωπο μιάς ισχυρής αλλά περιχαρακωμένης δεξιάς.
Η πρώτη συνολική ανάλυση του προφίλ του κ. Αβραμόπουλου τον τοποθετεί στο χώρο της Κεντροδεξιάς με ισχυρές 
επιρροές κυρίως στη Δεξιά αλλά δευτερευόντως και στο Κέντρο.
Η συντηρητική στροφή, την οποία έχουμε επισημάνει και αναλύσει εδώ και αρκετούς μήνες, συνοδεύεται πλέον και από 
την πιθανότητα συνολικής μετατόπισης του κομματικού συστήματος σε ένα νέο σημείο σταθερότητας : την κεντροδεξιά.
Η προοπτική αυτή ευνοείται πολιτικά από την αδυναμία ευρύτερων συναινέσεων και συμπόρευσης στο χώρο της 
κεντροαριστεράς, στο εσωτερικό της οποίας κυριαρχεί η πόλωση και ο κομματικός και εσωκομματικός ανταγωνισμός. 
Ευνοείται επίσης και από την εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου ως υποψήφιου πολιτικού εκφραστή αυτού του νέου 
σημείου σταθερότητας και ευρύτερων συναινέσεων.
Για τους παραπάνω λόγους η περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως “εσωτερικό θέμα” της 
ΝΔ, αλλά ως συνολική “απειλή” για το σημερινό κομματικό σύστημα.
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Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α-Δ
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Τοποθέτηση του κ. Σημίτη στην κλίμακα Α-Δ
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Τοποθέτηση της ΝΔ στην κλίμακα Α-Δ
50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

METRON
ΜΜΡι I S I S

Μέση τιμή: 8,91 METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ



50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0 ,0%

Τοποθέτηση του κ. Καραμανλή στην κλίμακα Α-Δ
48,3%

___________________ο ΑΟ/_____/«J

1,7% 
■ ϋ I______1----- -------------1------------------ 1-------------------1-------------------1-------------------1-------------

1 2 3 4 5 6
----1-------------------1

7

Άέση τιμή: 8,92METRON - ANALYSIS : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ

9 10

MifRON



Τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου στην κλίμακα Α-Δ
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