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Ανατροπή
του
κλίματος
Τι δείχνουν τα 
πρώτα γκάλοπ 
μετά την αλλαγή 
ηγεσίας στο 
ΠΑΣΟΚ

ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΑΛΛΑΓΉ ΣΚΥΤΑΛΗΣ Ο Ο  ΠΑΣΟΚ

Ανατροπή του πολιτικού κλίματος και μεταστροφή της 
συμπεριφοράς του εκλογικού σώματος, το οποίο δείχνει να 
αντιμετωπίζει με θετική διάθεση την αλλαγή ηγεσίας στο 
ΠΑΣΟΚ, είναι δύο από τα βασικότερα στοιχεία που 
καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.

Πρόκειται για 
τα πρώτα 
γκάλοπ που 
είδαν το φως 
της
δημοσιότητας 
στη διάρκεια 
του
Σαββατοκύρια 
κου και 
διενεργήθηκαν 
μετά την 
αναγγελία για 
την αλλαγή 
σκυτάλης στην 
ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ γι' 
αυτό και τα 
ευρήματά τους 
αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία, αφού καταγράφουν τις αυθόρμητες 
αντιδράσεις της κοινής γνώμης μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές 
του πολιτικού σκηνικού.

Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο 
για πρωθυπουργό
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ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κ Ο ΙΤ Α Σ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας Metron 
Analysis που έγινε στο διάστημα 7/1-9/1 και δημοσιεύθηκε στο 
«Έθνος της Κυριακής» στο ερώτημα ποια θεωρείται
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καταλληλότερη κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ καιΝ.Δ. συγκεντρώνουν 
ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Ειδικότερα, οι πολίτες δίνουν το ίδιο 
ποσοστό 39,5% τόσο σε μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής 
τον Γιώργο Παπανδρέου όσο και σε μία κυβέρνηση Νέας 
Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Κώστα Καραμανλή.

Επίσης, στο κρίσιμο ερώτημα «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για 
πρωθυπουργό» οι απαντήσεις των ψηφοφόρων δίνουν προβάδισμα 
- αν και ακόμη δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - στον 
Γιώργο Παπανδρέου με ποσοστό 44,6% έναντι ποσοστού 40,2% 
που αποσπά ο Κώστας Καραμανλής. Σε ό,τι δε αφορά τη γνώμη 
των ερωτώμενων για την έκβαση του εκλογικού αγώνα 
(παράσταση νίκης) οι απαντήσεις δείχνουν ότι μειώνεται εμφανώς 
η ψαλίδα που χώριζε τα δύο κόμματα, αφού το 41,3% εκτιμά πως 
νικητής των εκλογών θα είναι η Ν.Δ. και το 31,9% αντιστοίχως 
πιστεύει πως την αναμέτρηση θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η ψαλίδα έχει κλείσει περίπου στις 10 
μονάδες, ενώ η Ν.Δ. προηγούνταν σε όλες τις προηγούμενες 
δημοσκοπήσεις με ποσοστό που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζε 
το 40%.

Αύξηση συσπείρωσης

Επίσης, σε άλλη πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας MRB 
που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» αποτυπώνονται οι πρώτες 
τάσεις της κοινής γνώμης μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο 
ΠΑΣΟΚ. Και από την εν λόγω δημοσκόπηση διαφαίνεται η 
επίδραση που έχουν στους ψηφοφόρους οι αλλαγές, καθώς στο 
ερώτημα για την παράσταση νίκης οι απαντήσεις καταδεικνύουν 
μείωση της διαφοράς ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. 
Συγκεκριμένα στην ερώτηση «ανεξάρτητα από τις κομματικές σας 
προτιμήσεις, αν την επόμενη Κυριακή γίνονταν εκλογές, ποιο 
κόμμα πιστεύετε ότι θα κέρδιζε;» οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 
51,4% η Νέα Δημοκρατία και σε ποσοστό 38,9% το ΠΑΣΟΚ. 
Διατηρείται δηλαδή το προβάδισμα της Ν.Δ., γίνεται όμως σαφές 
ότι η αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ κινητοποιεί τους ψηφοφόρους 
του αυξάνοντας τη συσπείρωσή τους.

Ακόμη, στο ερώτημα «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για 
πρωθυπουργό της Ελλάδος» ο Κώστας Καραμανλής συγκεντρώνει 
το 33,2% των προτιμήσεων του συνόλου των ερωτηθέντων και ο 
Γιώργος Παπανδρέου το 31,5%. Σημειώνεται πάντως πως στο 
ερωτηματολόγιο έχει συμπεριληφθεί και το όνομα του Κώστα 
Σημίτη, ο οποίος αποσπά το 11,3% των προτιμήσεων, ενώ η 
Ντόρα Μπακογιάννη συγκεντρώνει αντιστοίχως ποσοστό 4,6%.

Από άλλη έρευνα που διενήργησε η εταιρεία «ΚΑΠΑ Research» 
και παρουσιάστηκε στο MEGA προκύπτει ότι το 75,7% των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η ανάδειξη στην ηγεσία του 
Γ. Παπανδρέου αυξάνει τις πιθανότητες του κυβερνώντος
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κόμματος να κερδίσει τις εκλογές, ενώ αντιστοίχως την ίδια γνώμη 
έχει και το 29,9% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
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