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ΤΑ ΝΕΑ: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 1995
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ γκάλοπ αμφισβήτησης και εκπλήξεων από τη ΜΙΙΒ: Οι
«αιρετικοί» οδηγούν την κούρσα της διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ, ενώ...
42,3% λένε «ναι» για νέα κόμματα
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ, Π. ΣΩΚΟΣ
Δημοσκόπηση αμφισβήτησης και εκπλήξεων είναι η σημερινή με αποδέκτες τα
κόμματα (μεγάλα και μικρά) και τους πολιτικούς. Η πανελλαδική έρευνα της ΜΙΙΒ
μπορεί να αναδεικνύει πρώτο (Ν.Δ.) και δεύτερο (ΠΑΣΟΚ) κόμμα με διαφορά πέντε
ποσοστιαίων μονάδων, αλλά ένα 42,3% του εκλογικού σώματος διάκειται ευνοϊκά σε
νέους κομματικούς σχηματισμούς, ενώ το 8,5% δηλώνει από τώρα ότι θα ψηφίσει
άλλο κόμμα πέραν των πέντε που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το
Ευρωκοινοβούλιο.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 19,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει
τον Δ. Τσοβόλα για νέο πρόεδρο του κόμματος, αλλά και πάλι ο Κ. Σημίτης έρχεται
πρώτος στις προτιμήσεις του συνόλου του εκλογικού σώματος με 16,5%. Επίσης, το
72,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες για
νέο αρχηγό στο κυβερνών κόμμα.
Πολύ υψηλό (42,3%) είναι το ποσοστό του συνόλου των ψηφοφόρων που βλέπουν
θετικά τη δημιουργία νέων κομμάτων. Αρνητικά μια τέτοια εξέλιξη θα την έβλεπαν
το 21,6% των ψηφοφόρων και αδιάφορα το 31,2%.
Το ποσοστό δείχνει μάλλον την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τους υπάρχοντες
κομματικούς σχηματισμούς και θα πρέπει να προβληματίσει τα στελέχη και κυρίως
τις ηγεσίες όλων των κομμάτων αφού -αν εξαιρέσει κανείς το ΚΚΕ, που θετικά τη
δημιουργία νέων κομμάτων τη βλέπουν το 23% των ψηφοφόρων του- στα άλλα
κόμματα το αντίστοιχο ποσοστό είναι από 38,6% και πάνω.
Περισσότερο θετικά βλέπουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών κομμάτων
οι ψηφοφόροι δύο νέων κομμάτων. Της ΠΟΛ.ΑΝ., με ποσοστό 54,3% και του ΣΥΝ
με ποσοστό 54,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ είναι 45,1% και στη Ν.Δ.
38,6%. Επίσης και οι νέοι ψηφοφόροι σε ποσοστό 45,7% βλέπουν θετικά τη
δημιουργία νέων κομμάτων.
Αρνητικά ή αδιάφορα μια τέτοια εξέλιξη βλέπουν αντιστοίχως: Το 20,5% και το
29,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 27,1% και το 29,2% της Ν.Δ., το 17% και το
24,5% της ΠΟΛ.ΑΝ., το 33,4% και το 43,7% του ΚΚΕ και το 10,8% και το 32,1%
του ΣΥΝ. Από τους νέους ψηφοφόρους θετικά βλέπουν τη δημιουργία νέων
κομμάτων το 45,7%, αρνητικά το 16,5% και αδιάφορα το 34,8%.
33% ναι και μάλλον στον Τσοβόλα
Περί το μέσον Ιανουάριου έχει δηλώσει ο Δημήτρης Τσοβόλας ότι θα εξαγγείλει την
ίδρυση του κόμματός του και τα αποτελέσματα της μέτρησης «τάσεων» της ΜΡΒ που
δημοσιεύουμε σήμερα είναι πολύ ευνοϊκά γι' αυτόν και το υπό ίδρυση κόμμα του.
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Εκτός από την υψηλή δημοτικότητα που εμφανίζει η μέτρηση, υψηλό είναι και το
ποσοστό των ψηφοφόρων που εμφανίζουν τάση να ψηφίσουν το κόμμα του κ.
Τσοβόλα σε περίπτωση που προχωρούσε στην ίδρυσή του.
Συγκεκριμένα το 14,8% του συνόλου των ψηφοφόρων απάντησαν ότι «σίγουρα θα
ψήφιζαν» το κόμμα του και το 18,4% ότι «μάλλον θα το ψήφιζαν». Το σύνολο λοιπόν
θετικής τάσης ψήφου για κόμμα υπό τον κ. Τσοβόλα, μεταξύ των ψηφοφόρων των
εκλογών του '93 και των νέων ψηφοφόρων ανέρχεται στο 33,2%!
«Μάλλον δεν θα το ψήφιζα» απάντησε το 20,1%, «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»
απάντησε το 43% και ένα 3,7% απάντησε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι «πηγές» προέλευσης των ψήφων προς τον κ.
Τσοβόλα. Η τάση δείχνει ότι παίρνει ψήφους -σημαντικά ποσοστά- απ' όλα τα
κόμματα και από τους νέους ψηφοφόρους.
Φυσικά όμως τη μερίδα του λέοντος την παίρνει από το ΠΑΣΟΚ: Το 24,9% των
ψηφοφόρων του απάντησαν «σίγουρα θα τον ψήφιζα» και το 27,5% «μάλλον θα τον
ψήφιζα».
Υψηλά όμως είναι τα αντίστοιχα ποσοστά και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΠΟΑΑΝ
και του ΚΚΕ! Το 15,9% της ΠΟΛΑΝ, το 14,1% του ΚΚΕ, το 6,3% της Ν.Δ το 4,9%
του ΣΥΝ και το 10,2% των νέων ψηφοφόρων απάντησαν «σίγουρα θα τον ψήφιζα».
«Μάλλον θα τον ψήφιζα» απάντησε το 15,8% της ΠΟΛΑΝ, το 6,5% του ΚΚΕ, το
15,3% του ΣΥΝ, το 11,3% της Ν.Δ και το 19,9% των νέων ψηφοφόρων.
Παρατηρείται σ' όλα αυτά ότι μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ οι απαντήσεις σε
όλα τα ερωτήματα κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο επί τοις εκατό ενώ τα
μεγαλύτερα ποσοστά άρνησης εμφανίζει η Ν.Δ και το ΚΚΕ.
Επονται οι «4»
Εια την περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τους «4» τα ποσοστά που δίνει η
μέτρηση της ΜΙΙΒ εμφανίζονται χαμηλότερα από αυτά για το κόμμα του κ. Τσοβόλα.
Μόνο το 7,7% του συνόλου των ψηφοφόρων απάντησαν «σίγουρα θα το ψήφιζα»
ενώ 21,4% -πιο ψηλό από το αντίστοιχο του κ. Τσοβόλα- απάντησε «μάλλον θα το
ψήφιζα». Το σύνολο όμως της θετικής τάσης ψήφου του συνόλου των ψηφοφόρων σε
κόμμα από τους «4» είναι 29,1% έναντι 33,2% του κ. Τσοβόλα.
Συγκεκριμένα: Στο ερώτημα: «Σίγουρα θα το ψήφιζα» θετικά απάντησε το 12% των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 10,2% των ψηφοφόρων του ΣΥΝ, το 6,3% του ΚΚΕ, το
5,8% της ΠΟΛΑΝ, το 4,1% της Ν.Δ. και το 6% των νέων ψηφοφόρων.
Στο ερώτημα: «Μάλλον θα το ψήφιζα» απάντησε το 26% του ΠΑΣΟΚ, το... 30,2%
του ΣΥΝ, το 33,6% της ΠΟΛΑΝ, 27,3% των νέων, το 13,9% της Ν.Δ. και το 7,7%
του ΚΚΕ.
Η διαφορά των πέντε ποσοστιαίων μονάδων ρεταξύ τικ πρώτης Ν.Δ. και του
δεύτερου ΠΑΣΟΚ, όπως καταγράφηκε για πρώτη φορά από τη ΜΙΠΕ τον
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Οκτώβριο του 1995, διατηρείται και σήμερα. Το σύνολο όμως του ποσοστού
προτίμησης που συγκεντρώνουν τα δύο μεγάλα κόμματα, εξακολουθεί να είναι
καθηλωμένο σε χαμηλά επίπεδα (52,8%, έναντι 51,8% τον Οκτώβριο και 48,6% τον
Ιούνιο), χωρίς τα μικρά κόμματα να μπορούν να εισπράξουν τα ανάλογα κέρδη.
Ειδικότερα: Το ΠΑΣΟΚ φέρεται να κερδίζει την προτίμηση του 23,9% του εκλογικού
σώματος, ενώ τον Οκτώβριο, στην έρευνα της ίδιας εταιρείας, για το «Μέγκα» είχε το
23,5% και τον Ιούνιο το 24,1%.
Η Ν.Δ. παρουσιάζει μικρή άνοδο συγκεντρώνοντας το 28,9%, έναντι του 28,3% του
Οκτωβρίου και 24,5% του Ιουνίου.
Κάθοδος ΠΟΛ.ΑΝ.
Ανοδο ΚΚΕ
Η ΠΟΛ.ΑΝ. συνεχίζει την καθοδική πορεία της. Από το 8,6% που συγκέντρωνε τον
περασμένο Ιούνιο και το 6,1% του Οκτωβρίου, σήμερα πέφτει στο 5,3%.
Ανοδική, έστω και μικρή, είναι η τάση του ΚΚΕ. Σήμερα συγκεντρώνει το 5,3% των
προτιμήσεων του εκλογικού σώματος, ενώ τα ποσοστά για τον Οκτώβριο και τον
Ιούνιο ήταν 4,2% και 4,5% αντίστοιχα.
Σταθεροποιημένος δείχνει ο Συνασπισμός. Το ποσοστό που του δίνει η έρευνα του
Δεκεμβρίου είναι 5,2% έναντι του 4,9% του Οκτωβρίου και 5,4% του Ιουνίου.
Το συνολικό ποσοστό όμως που συγκεντρώνουν ΚΚΕ και ΣΥΝ (10,5%) φτάνει αλλά
δεν ξεπερνάει τα ποσοστά που συγκέντρωνε η Αριστερά στις μεταπολιτευτικές
εκλογές.
Ετσι, ιδιαίτερη σημασία έχει η διάθεση του εκλογικού σώματος απέναντι σε άλλες
επιλογές. Για πρώτη φορά το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν πρόθεση να ψηφίσουν
άλλο κόμμα από τα υπάρχοντα είναι υπερδιπλάσιο εκείνου που καταγράφηκε μέχρι
τώρα φτάνοντας στο 8,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις μετρήσεις του Οκτωβρίου
και Ιουνίου ήταν 3,9% και 3%.
Πτώση παρουσιάζουν τα λευκά-άκυρα (9,8% έναντι του 12,6% τον Οκτώβριο και του
15,6% τον Ιούνιο), το ποσοστό των αναποφάσιστων (2,7% έναντι του 3,1% και του
3% των άλλων δύο μετρήσεων), όπως και τα ποσοστά εκείνων που απάντησαν «δεν
ξέρω» (3,8% έναντι του 7,1% του Οκτωβρίου και του 3,7% του Ιουνίου) ή «δεν
απαντώ» (6,7% - 6,4% - 7,6%).
Η διαφορά με το γκάλοπ ALCO
Σε σχέση με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που δημοσίευσε την Κυριακή και τη
Δευτέρα η «Ελευθεροτυπία», πρέπει να παρατηρηθεί το εξής:
Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ αφορούσε την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ αυτή της
MRB είναι πανελλαδική. Ωστόσο, τα στοιχεία της MRB για την πρωτεύουσα,
συμπεριλαμβανομένων και των ετεροδημοτών, συγκλίνουν με εκείνα της ΑΛΚΟ.
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Πρώτος ο Τσοβόλας στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ
Ο Σημίτης στο σύνολο των εκλογέων
Εκπλήξεις επεφύλαξε η έρευνα για το θέμα της διαδοχής στην ηγεσία του
κυβερνώντος κόμματος. Οι τρεις πρώτοι στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του
ΠΑΣΟΚ είναι «αιρετικοί» με πρώτον τον παραιτηθέντα ακόμη και από απλό
μέλος του κυβερνώντος κόμματος (από τον περασμένο Οκτώβριο) Δ. Τσοβόλα, ο
οποίος συγκεντρώνει το 19,6% των προτιμήσεων. Αμέσως μετά έρχονται οι Κ.
Σημίτης με 15,3% και Βάσω Παπανδρέου με 14,8%.
Η περίπτωση Αρσένη
Ο Γερ. Αρσένης έρχεται τέταρτος με 8,4% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και
5,7% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Ωστόσο, είναι λογικό, εφόσον ο Δ.
Τσοβόλας έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ, να εισπράξει ένα σοβαρό ποσοστό
προτιμήσεων από τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος. Το ίδιο λογικό είναι
και η ενίσχυση του Κ. Σημίτη από τους συμπαθούντες τη Βάσω Παπανδρέου. Ετσι
εξηγούνται και οι αποκλίσεις σε σχέση με τη δημοσκόπηση της ALCO που
παρουσίασε η «Ε» τις προηγούμενες μέρες.
Στο σύνολο του εκλογικού σώματος επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά το
προβάδισμα που έχει ο Κ. Σημίτης, ο οποίος συγκεντρώνει το 16,5% με δεύτερη
τη Βάσω Παπανδρέου η οποία προτιμάται από το 14,8% και τρίτον τον Δ.
Τσοβόλα με 11,9%.
Μεταξύ των ψηφορόρων του ΠΑΣΟΚ θεαματική είναι η άνοδος που εμφανίζει ο Δ.
Τσοβόλας, ο οποίος κερδίζει 7,6 ποσοστιαίες μονάδες (τον περασμένο Ιούνιο είχε
12%), ενώ σημαντική είναι η άνοδος του Κ. Σημίτη κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες
(είχε τον Ιούνιο 12,1%). Ελαφρά είναι η πτώση της Βάσως Παπανδρέου κατά 1,7
ποσοστιαία μονάδα.
Ολα τα άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν
δηλώσει υποψηφιότητα για τη θέση του πρωθυπουργού, συγκεντρώνουν
μονοψήφιους αριθμούς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του
εκλογικού σώματος συνολικά, με τον Εεράσιμο Αρσένη στο 8,4% (παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη πτώση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αφού τον περασμένο Ιούνιο
συγκέντρωνε το 13,2%), τον Απόστολο Κακλαμάνη στο 5,3% και τον Ακη
Τσοχατζόπουλο στην 8η θέση με 2,5% (τον υποσκελίζουν οι Ευάγγ. Ειαννόπουλος, ο
οποίος έχει άνοδο και συγκεντρώνει το 3% και ο Ευάγγ. Βενιζέλος, ο οποίος πέφτει
από το 5,7% στο 2,8%). Τελευταίος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του
κυβερνώντος κόμματος είναι ο Κάρολος Παπούλιας με 0,5%.
Πάντως, το θέμα της διαδοχής έχει πάρει πλέον επείγοντα χαρακτήρα, όπως
προκύπτει και από τις διαθέσεις τόσο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ όσο και του
εκλογικού σώματος στο σύνολό του.
Υπέρ της άποψης ότι η διαδοχή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει τους
αμέσως επόμενους μήνες τάχθηκε το 62,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το
72,3% του συνόλου του εκλογικού σώματος.
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Εναποθέτει το θέμα στη διακριτική ευχέρεια του Α. Παπανδρέου μόνο το 14,7% των
ψηφορόρων του ΠΑΣΟΚ και το 8,6% του συνόλου του εκλογικού σώματος, ενώ
είναι ακόμη μικρότερα τα ποσοστά εκείνων που θεωρούν ότι το πρόβλημα μπορεί να
λυθεί λίγο πριν ή λίγο μετά τις επόμενες εκλογές. Οτι δεν τίθεται θέμα αλλαγής
πιστεύει μόνο το 2,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 1,2% του συνόλου του
εκλογικού σώματος.
13,3% θετικοί για την κυβέρνηση
ΕιαΝ.Δ. 19%
ΣΤΟ 38,6%, από 31,3%, η δημοτικότητα του Πρωθυπουργού μετά την ασθένειά του
Αρνητική είναι η κρίση και για την κυβέρνηση και για την αξιωματική
αντιπολίτευση. Η εικόνα τους εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά σε
σχέση με τη δημοσκόπηση του Ιουνίου '95. Οι διαφοροποιήσεις, προς τα πάνω για
την αξιωματική αντιπολίτευση και προς τα κάτω για την κυβέρνηση, είναι οριακές.
Εια την εικόνα της κυβέρνησης θετική κρίση εκφράζει μόνο το 13,3%. Εχει μειωθεί
δηλαδή κι άλλο σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Ιουνίου '95, που το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 14,2%. Αρνητική κρίση εκφράζει το 72,9%, αυξημένο ποσοστό σε
σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 72% και ουδέτερη το 12,6%, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό τον Ιούνιο ήταν 13,1%.
Οι κρίσεις για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με
τον Ιούνιο, εξακολουθούν όμως τα ποσοστά να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα,
γεγονός καθόλου θετικό για το κόμμα της Ν.Δ., που δεν πρέπει να ικανοποιεί τα
στελέχη και την ηγεσία της.
Θετική κρίση εκφράζει το 19% έναντι 16,3% τον Ιούνιο, αύξηση 2,7%. Αρνητική
κρίση το 64,5% έναντι 67,8% τον Ιούνιο, μείωση 3,3%. Ουδέτερη κρίση το 15%
έναντι 14%.
Η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών
Η συγκεκριμένη μέτρηση των «τάσεων» διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
του Πρωθυπουργού στο «Ωνάσειο» και φαίνεται ότι η περιπέτεια της υγείας του
δημιούργησε συμπάθειες προς το πρόσωπό του κι επέδρασε θετικά στη δημοτικότητά
του. Είναι υψηλότερη (38,6%) όλων των πολιτικών αρχηγών, πλην του προέδρου του
ΣΥΝ Νίκου Κωνσταντόπουλου, που είναι στο 46,3% (46,5% τον Ιούνιο, 47,6% το
Δεκέμβριο του ’94). Του Μ. Εβερτ είναι στο 31% (29,1% και 32,9%), του Α. Σαμαρά
είναι στο 32,4% (31,8% και 26,2%) και της Αλ. Παπαρήγα 22,3%. Η γ.γ. του ΚΚΕ
έχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο, που είχε 16,7%, ενώ το Δεκέμβριο του
'94 είχε 19,1%.
Πιο αναλυτικά, η δημοτικότητα του Πρωθυπουργού τις ημέρες της μέτρησης
βρισκόταν στο 38,6%, ποσοστό αυξημένο κατά 7,3% σε σχέση με τον Ιούνιο (31,3%)
και περίπου στα ίδια επίπεδα (-0,4%) σε σχέση με το Δεκέμβριο του '94 (39%).
Αρνητική γνώμη έχει όμως το 44,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης, η
αύξηση της δημοτικότητάς τους προκύπτει από τη μείωση των αρνητικών
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αντιδράσεων (4,7%) και από τη μείωση του ποσοστού όσων «δεν μπορούν να δώσουν
βαθμό».
Η εικόνα του πρωθυπουργού Αν. Παπανδρέου και του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Μιλτ. Εβερτ μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων στις εκλογές του
'93 και των νέων ψηφοφόρων έχει ως εξής:
Χαμηλά στους νέους
“Κατ' αρχάς, μεταξύ των νέων ψηφοφόρων η εικόνα του Πρωθυπουργού είναι
καλύτερη από εκείνη του κ. Εβερτ και οι δύο όμως βρίσκονται χαμηλά στην εκτίμηση
των νέων ψηφοφόρων. Θετικά εκφράζονται για τον Α. Παπανδρέου το 34,1% και
αρνητικά το 44,7%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Μ. Εβερτ είναι 20,2% και
49,4%.
“Καλύτερη εικόνα έχει και στο κόμμα του ο κ. Παπανδρέου απ' ό,τι ο κ. Εβερτ στο
δικό του, ενώ οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν ελαφρώς καλύτερη γνώμη για τον κ.
Εβερτ από ό,τι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. για τον κ. Παπανδρέου.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θετικές αντιδράσεις για τον
Ανδρέα Παπανδρέου έχει το 64,9%, ενώ στη μέτρηση του Ιουνίου είχε 58,3%
(+6,6%). (Σ.σ.: Οι θετικές αντιδράσεις υποδηλώνονται με τις ενδείξεις «είναι από
τους καλύτερους» + «ευνοϊκή γνώμη».) Οχι ευνοϊκή γνώμη γι' αυτόν έχει το 21,6%
των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 12,3% δεν μπόρεσαν να δώσουν βαθμό.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον κ. Εβερτ είναι 17,3%, 60,4% και 19,8%.
Μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ. θετικές αντιδράσεις για τον Α.Π. έχει το 15,7%,
όχι ευνοϊκή γνώμη το 66,6%, ενώ δεν έδωσαν βαθμό το 15,4%.
θετικά αντιδρούν για τον πρόεδρό τους Μ. Εβερτ το 60,6% των ψηφοφόρων του
κόμματός του, αρνητικά το 18,3% και δεν έδωσαν βαθμό το 17,7%.
Ο Ανδρέας, πιο ...πολυσυλλεκτικός
Και μεταξύ των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων τα ποσοστά των θετικών
αντιδράσεων προς τον Ανδρέα Ππαπανδρέου είναι υψηλότερα από αυτά προς τον Μ.
Εβερτ. Συγκεκριμένα:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ο Α. Παπανδρέου το έχει
στον ΣΥΝ με 33,9% έναντι 12% του κ. Εβερτ. Στην ΠΟΛ.ΑΝ. ο Α. Π. έχει 29,6%
έναντι 19% του κ. Εβερτ. Στο ΚΚΕ έχει 16,1% έναντι μόλις 3,3% του κ. Εβερτ.
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό για τον Α.Π. είναι στο ΚΚΕ με 75,1% έναντι
88,9% για τον κ. Εβερτ. Στην ΠΟΛ.ΑΝ. 53,6% έναντι 48,8%. Στον ΣΥΝ 48,2%
έναντι 74,2%.
Δεν μπόρεσαν να δώσουν γνώμη για τον Α. Παπανδρέου το 16,8% της ΠΟΛ.ΑΝ., το
7% του ΚΚΕ και το 15% του ΣΥΝ. Για τον Μ. Εβερτ το 29,5% της ΠΟΛ.ΑΝ., το 6%
του ΚΚΕ και το 10,9% του ΣΥΝ.
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Ευχαριστημένος ο Εβερτ...
-Ηταν κάτι παραπάνω από φανερή χθες στη Ρηγίλλης η ικανοποίηση των ηγετικών
στελεχών του κόμματος για τη δημοσκόπηση της ΜΙΙΒ, βάσει της οποίας διατηρούν
προβάδισμα πέντε εκατοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Και την ικανοποίηση
αυτή έσπευσε να εκδηλώσει και ο Μ. Εβερτ, με δήλωσή του χθες βράδυ στην οποία
ανέφερε πως «παρά το γεγονός ότι υπάρχει συναισθηματική φόρτιση με το πρόβλημα
του κ. Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλο προβάδισμα».
Η χθεσινή δημοσκόπηση, ήρθε να απαλύνει κάπως τις δυσμενείς για τη Ν.Δ.
εντυπώσεις από την προχθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που δημοσίευσε η «Ε»,
από την οποία φαινόταν μείωση της «ψαλίδας» μεταξύ των δύο κομμάτων. Ωστόσο
πρέπει να σημειωθεί πως τα πλέον συγκρατημένα στελέχη της Ν.Δ. φρόντιζαν να
τηρούν μια στάση ψύχραιμη και να αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς, αφού, όπως
επισήμαναν, παρ' όλη τη φθορά που έχει υποστεί το ΠΑΣΟΚ αλλά και την ασθένεια
του Πρωθυπουργού, το κόμμα τους δεν καταφέρνει να ξεπεράσει ούτε καν το 30%,
ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό για κόμμα εξουσίας.
ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΛΟΠ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΦΥΛΛΟ
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