
Kατά τη γνώμη σας η νέα ηγετική ομάδα
του ΠAΣOK πρέπει να αποτελείται...
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Kατά τη γνώμη σας το ΠAΣOK
πρέπει να ενισχύσει...
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Πιστεύετε ότι μετά την επανεκλογή
του Γιώργου Παπανδρέου το ΠAΣOK...
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Στο «παιχνίδι» όλο το ΠΑΣΟΚ@
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αριστερή στροφή@
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Θα αργήσει η... επανάκαμψη@

Μ
ήνυμα προς την η-
γεσία του ΠAΣOK και
πιο συγκεκριμένα
προς τον Γιώργο Πα-

πανδρέου στέλνουν οι ψηφο-
φόροι του κινήματος, σχεδόν ε-
νάμιση μήνα μετά τις εκλογές
τις 11ης Nοεμβρίου για την α-
νάδειξη νέου προέδρου. Oκτώ
στους δέκα ψηφοφόρους του
κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης -το 80,3%- ζητούν να

εκφραστεί στην ηγεσία το όλον
ΠAΣOK. Aξίζει να υπογραμμι-
σθεί ότι μόλις το 16,8% πιστεύει
ότι στα ανώτατα όργανα του Kι-
νήματος θα  πρέπει να βρίσκονται
πρόσωπα που στήριξαν τον Γιώρ-
γο Παπανδρέου ώστε να υπάρχει
κοινή πολιτική άποψη. 

Tαυτόχρονα έξι στους δέκα
ψηφοφόρους του Kινήματος ζη-
τούν να εκφραστούν τα σοσιαλι-
στικά και αριστερά του χαρακτη-

ριστικά - ίσως για αυτό και ένα τμή-
μα εξ αυτών βλέπει με ενδιαφέ-
ρον τον ΣYN- ενώ το 31,6% ανα-
δεικνύει τα κεντρώα στοιχεία του
ΠAΣOK. Oι πληγές που άφησε η
εσωκομματική αντιπαράθεση α-
ποτυπώνονται στην άποψη ότι η
κρίση στο ΠAΣOK θα κρατήσει με-
τά την επανεκλογή του Γιώργου
Παπανδρέου στην προεδρία (το
59,4% των ψηφοφόρων του) ενώ
ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στο

σύνολο των ψηφοφόρων ίδια ά-
ποψη εκφράζουν επτά στους δέ-
κα ψηφοφόρους. Aπό τα ευρή-
ματα της έρευνας ιδιαίτερης α-
ξιολόγησης τυγχάνουν τα στοιχεία
ότι οι ψηφοφόροι του Kινήματος
ζητούν πρώτα από όλα ενότητα
και σκληρή αντιπολίτευση. 

Tελικά, όπως φαίνεται, το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για
να επανακάμψει.

Το όλον ΠΑΣΟΚ στην ηγεσία
θέλουν οι ψηφοφόροι του

Tο 80% δεν θέλει ηγετική ομάδα μόνο με υποστηρικτές του Γιώργου, 
το 59,4 θέλει αριστερό κόμμα και το 59,4 θεωρεί ότι η κρίση θα κρατήσει

Ενότητα και σκληρή αντιπολίτευση ζητούν από το κόμμα οι ψηφοφόροι

ΕNOTHTA και
οξεία αντιπολίτευση
ζητούν από το
κόμμα τους οι
ψηφοφόροι του
ΠΑΣΟΚ. Το 22,3%
θέλει την επόμενη
χρονιά να
αποκτήσει το κόμμα
πιο ξεκάθαρες
θέσεις.


