
• Η θετική εικόνα του κοινού για τον Ν. Φαρμάκη για το 24,7% των πολιτών έχει προ-
κύψει από τα έργα που υλοποιεί η ΠΔΕ και για το 20,2% από το ενδιαφέρον που δη-
λώνουν ότι δείχνει και το γεγονός ότι «προσπαθεί για το καλύτερο». Για άλλους «είναι 
δραστήριος, εργατικός και μαχητικός» (10,8%), είναι «ειλικρινής, αξιοπρεπής, ακέραι-
ος χαρακτήρας» (5,4%), «νέος και ικανός» (4,1%) καθώς και «προσιτός- συζητήσιμος» 
(3,9%) (γράφημα 2).  

• Αναλύοντας τις απαντήσεις των πολιτών για τον λόγο που αξιολογούν θετικά των Ν. 
Φαρμάκη συναντάμε απόψεις που διαμορφώνονται λόγω των έργων συνολικά αλλά και 
συγκεκριμένων που έχουν υλοποιηθεί κατά την διάρκεια της θητείας του, απόψεις που 
σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αλλά και απόψεις που σχετίζο-
νται με το ενδιαφέρον και την προσπάθεια που έχει καταβάλει στην έως τώρα θητεία 
του, αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα διαφανούν στο μέλλον. 

• Ο περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης συγκεντρώνει ευρεία αναγνωρισιμότητα στους πολί-
τες της ΠΔΕ (97,4%) με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην Αιτωλοακαρνα-
νία (98,3%), γεγονός αναμενόμενο λόγω της καταγωγής του. 

• Οι θετικές γνώμες (θετική & μάλλον θετική) για τον Ν.Φ. καταγράφονται σε ποσοστό 
56,4% των πολιτών ενώ οι αρνητικές γνώμες (αρνητική & μάλλον αρνητική) σε ποσο-
στό 14,9%. Η δημοτικότητα του Ν. Φαρμάκη είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους της 
ΝΔ (78,9%), στο εκλογικό σώμα που τον ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές αλλά και 
στην μεσαία και ανώτερη κοινωνικοικονομική τάξη. Θετική γνώμη για τον Ν.Φ. εκφρά-
ζει το 56,3% των εκλογέων του ΚΙΝΑΛ, το 44,8% του ΣΥΡΙΖΑ και το 39,3% του ΚΚΕ. 

• 19,1% των ψηφοφόρων της ΠΔΕ δεν έχει διαμορφωμένη άποψη για τον περιφερει-
άρχη.  

ΕΡΕΥΝΑ
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Δημοσκόπηση στην ΠΔΕ:     

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΔιΕισΔΥτικότητΑ μΕ τηΝ όπόιΑ θΑ          
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ΣΚΟΠΟΣ: η διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων της π.Δ.Ε. για την θητεία της 

περιφερειακής αρχής, τον περιφερειάρχη και της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων. 

ΔΕΙΓΜΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.582 ψηφοφόρων της πΔΕ, ανδρών 

και γυναικών 17 ετών και άνω. πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με στρώματα 

τις π.Ε.,  χρήση quota στο φύλο, την ηλικία.  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: όι ερωτήσεις σταθμίστηκαν με βάση τις περιφερειακές εκλογές του 

2019 (A κυριακή).  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 17/9-9/10/2021. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις με χρήση ημι- δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων, 

χωρίς την χρήση κάλπης. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ::±2,44%. 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. [Α.μ. ΕπιΧ. 

Δημόσκπ.-τμημΑ ΕλΕγΧόΥ & ΔιΑΦΑΝΕιΑσ Ε.σ.Ρ.2, Α.μ. ΕπΕΞΕΡγΑσιΑσ Αρχής προστ. 

Ατομ. Δεδ. Ν 472/1997:817]. H DATA RC είναι μέλος του ο σΕΔΕΑ και μέτοχος της Ελεγκτικής 

Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών κοινής γνώμης.

Τα ευρήματα της έρευνας και ειδικότερα η πρόθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των 

απόψεων και τάσεων που επικρατούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν 

πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

Η πΟιΟΤΗΤΑ ΣΥλλΟγΗΣ δΕδΟμΕΝωΝ ΣΤΗΝ πΟΣΟΤικΗ ΕΡΕΥΝΑ 

1. δΗμΟΤικΟΤΗΤΑ Ν. ΦΑΡμΑκΗ

2. ΕικΟΝΑ κΟιΝΟΥ γιΑ ΦΑΡμΑκΗ ΝΕκΤΑΡιΟ 

Το πιο σοβαρό μειονέκτημα των 

ερευνών αυτή την περίοδο είναι η στα-

θερή υπεραντιπροσώπευση ορισμένων 

δημογραφικών ομάδων, όπως ηλικιω-

μένοι, ασθενείς, νοικοκυρές, κ.ά σε σχέ-

ση με νεότερες ηλικίες, ελεύθερα επαγ-

γέλματα, κλπ. ταυτόχρονα, οι ψυχολο-

γικές επιπτώσεις της οικονομικής κρί-

σης είναι έντονες. όι αρνήσεις συμμε-

τοχής πολλαπλασιάζονται, οι διακοπές 

των συνεντεύξεων εκτοξεύονται. συ-

νολικά, οι έρευνες αντιμετωπίζονται με 

καχυποψία και ενσωματώνουν επάλλη-

λες μεροληψίες. To ποσοστό απόκρισης 

στις έρευνες μας (ποσοστό επιτυχημέ-

νων συνεντεύξεων ως προς τις πραγ-

ματοποιηθείσες κλήσεις) αλλά και άλ-

λων εταιρειών κυμαίνεται από 10% 

μέχρι 15% και το ποσοστό επιτυχημέ-

νων συνεντεύξεων ως προς τις αρνή-

σεις κυμαίνεται (στις έρευνες μας) γύ-

ρω από το 10%.  το συμπέρασμα επο-

μένως είναι ότι η πρωτογενής πρόθεση 

ψήφου που καταγράφεται στις πολιτικές 

έρευνες έχει χαμηλό βαθμό εγκυρότη-

τας και σημαντικό (όπως και άγνωστο) 

βαθμό απόκλισης από την πραγματική 

συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. 

ΥποκρΥπτομενες  
ςτατιςτικες ςΥςχετιςεις  
ςτις τηλεφωνικες ερεΥνες 
τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στη υπο-

ψία ότι αυτό που «βλέπουμε» από τα 

πρωτογενή αστάθμιστα δεδομένα των 

ερευνών χαρακτηρίζεται από τρεις  «με-

ροληψίες»:  

•	 «Δημοσκοπική»	υπεραντιπροσώ-

πευση των δύο πρώτων παρατάξε-

ων. Υπερ αντιπροσώπευση του εκλο-

γικού σώματος τους ΝΦ και πλήρη 

αντιπροσώπευση του εκλογικού σώ-

ματος του κ. κατσιφάρα. 

•	 Οι	δημοσκοπήσεις	καταγράφουν,	μι-
κρότερη δυσαρέσκεια από αυτή που 

υπάρχει στην κοινωνία. λαμβάνουν 

χαρακτήρα συστημικού εργαλείου, οι 

καταγραφόμενες «γνώμες» του οποί-

ου κινούνται περισσότερο στους ιδε-

ολογικούς «μέσους όρους», απωθώ-

ντας μεγάλο εύρος «διαφορετικών» 

απόψεων. 

•	 Η	τρίτη	«μεροληψία»	που	αφορά	τις	
εκλογικές κυρίως τάσεις, έγκειται 

στο γεγονός ότι οι «ισχυροί» πολιτι-

κοί παίκτες, αυτοί δηλαδή που έχουν 

μεγάλο βαθμό ιδεολογικής συνοχής, 

αποκτούν «τεχνητά» μεγαλύτερο «δη-

μοσκοπικό βάρος» σε σχέση με αυ-

τό που υπάρχει στο πραγματικό εκλο-

γικό σώμα (επιβεβαιώνεται από την 

έρευνα μας ιδιαίτερα στην περίπτω-

ση του Νεκτάριου Φαρμάκη). 

ό τρόπος διαχείρισης των παραπάνω 

περιπτώσεων είναι περίπλοκος και εν 

τέλει σχετικά υποκειμενικός, αφού δεν 

υπάρχει ένας «σίγουρος» μαθηματικός 

– στατιστικός τρόπος προσέγγισης του 

πραγματικού εκλογικού τους βάρους 

και διόρθωσης του υπερεκτιμημένου 

«δημοσκοπικού».   

Σε σχέση με το πώς χειριζόμασταν 

στις επεξεργασίες το μέρος του πληθυ-

σμού που δεν συμμετέχει στις έρευνες 

(που από το μικρότερο μέρος στο παρελ-

θόν έχει γίνει το μεγαλύτερο σήμερα) απέ-

ναντι στο μέρος που συμμετέχει: η σταθε-

ρότητα πριν το 2010 των εκλογικών, πο-

λιτικών ή ιδεολογικών συμπεριφορών 

καθιστούσε σχεδόν σίγουρο ότι το μέρος 

του πληθυσμού που δεν «συμπεριελάμ-

βαναν» οι δημοσκοπήσεις συμπεριφερό-

ταν όπως και το άλλο που «συμπεριελάμ-

βαναν». Μετά το 2010, πέραν του ότι το 

μέρος του πληθυσμού που δεν «συμμε-

τέχει» διογκώνεται πολύ, αρχίζει να έχει 

διαφορετικές συμπεριφορές απ’ ότι το 

άλλο. Έχει επηρεαστεί πολύ περισσότερο 

από την οικονομική κρίση, έχει διαφορε-

τική (επιβαρυμένη) ψυχολογία, βρίσκεται 

πολλές φορές σε μεγάλη ένταση (γεγο-

νός που διαφαίνεται από τη «βιαιότητα» 

της άρνησης να συμμετάσχει στην έρευ-

να), έχει περισσότερο «αντισυστημική» 

και ιδιαίτερα πολωμένη προς την εξου-

σία συμπεριφορά, εκφράζει πολύ περισ-

σότερο διαθέσεις πολιτικής κριτικής - δι-

αμαρτυρίας. Δεν πρόκειται μόνο για ένα 

ζήτημα κοινωνικής ένταξης ή κατάστα-

σης, αλλά και για ζήτημα ιδεολογικής ή 

ψυχολογικής τοποθέτησης στα γεγονότα. 

H διαχειριςη των ςτατιςτικων δε-
δομενων ςτις εκλογικες
ερεΥνες ςτο «νεο πλαιςιο»
η μείωση της ποιότητας των ερευνητικών 

δεδομένων έχουν θέσει σοβαρά ερωτη-

ματικά ως προς την ίδια την εγκυρότητα 

των ερευνών. Είναι επιβεβαιωμένο ότι ο 

βαθμός εγκυρότητας έχει μειωθεί, ακο-

λουθώντας τους ρυθμούς ρευστότητας 

που παρατηρούνται σε όλους τους τομείς 

της πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφο-

ράς.   όι δυσκολίες πλέον στη διαχείριση 

των δεδομένων είναι πολλαπλές. καταρ-

χήν, οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ σχε-

διασθέντος και επιτευχθέντος δείγματος 

δεν είναι δυνατόν να διαχειρίζονται με τη 

μέθοδο της στάθμισης. Η στάθμιση έχει 

ως βασική προϋπόθεση ότι ο πληθυ-

σμός που δεν βρέθηκε συμπεριφέρε-

ται ακριβώς όπως αυτός που βρέθη-

κε. Η υπόθεση αυτή δεν ισχύει πλέον 

σε μεγάλο βαθμό. Επομένως μια κλασι-

κή στάθμιση των δεδομένων κινδυνεύ-

ει να παράγει ακόμα μεγαλύτερη μερο-

ληψία. Για αυτό και εμείς αποφασίσαμε 

να εισάγουμε μια διαφορετική τεχνική 

ως προς τον υπολογισμό της πρόθεσης 

ψήφου, που μπορείτε να διαβάσετε στο 

σχετικό κεφάλαιο.

Από την ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον περιφερειάρχη κ. Ν. Φαρμάκη ως πρόσωπο; Θετική, 
μάλλον θετική, μάλλον αρνητική, αρνητική;»

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

3. Δημοτικότητα Ν. Φαρμάκη 
Από την ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον περιφερειάρχη κ. Ν. Φαρμάκη ως πρόσωπο; Θετική, μάλλον θετική, μάλλον αρνητική, 
αρνητική;» 
 

 
Γράφημα 1 

 

• Ο περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης συγκεντρώνει ευρεία αναγνωρισιμότητα στους πολίτες της ΠΔΕ (97,4%) με το μεγαλύτερο 
ποσοστό να καταγράφεται στην Αιτωλοακαρνανία (98,3%), γεγονός αναμενόμενο λόγω της καταγωγής του.  

• Οι θετικές γνώμες (θετική & μάλλον θετική) για τον Ν.Φ καταγράφονται σε ποσοστό 56,4% των πολιτών ενώ οι αρνητικές 
γνώμες (αρνητική & μάλλον αρνητική) σε ποσοστό 14,9%. Η δημοτικότητα του Ν. Φαρμάκη είναι υψηλότερη στους 
ψηφοφόρους της ΝΔ (78,9%), στο εκλογικό σώμα που τον ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές αλλά και στην μεσαία και 
ανώτερη κοινωνικοικονομική τάξη. Θετική γνώμη για τον Ν.Φ. εκφράζει το 56,3% των εκλογέων του ΚΙΝΑΛ, το 44,8% του 
ΣΥΡΙΖΑ και το 39,3% του ΚΚΕ.  

• 19,1% των ψηφοφόρων της ΠΔΕ δεν έχει διαμορφωμένη άποψη για τον Περιφερειάρχη.   
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Από την ερώτηση: «Για ποιο λόγο έχετε αυτή την γνώμη για τον κ. Φαρμάκη;  ΑΝΟΙΧΤΗ

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

4. Εικόνα κοινού για Φαρμάκη Νεκτάριο  
Από την ερώτηση: «Για ποιο λόγο έχετε αυτή την γνώμη για τον κ. Φαρμάκη;  ΑΝΟΙΧΤΗ 
 

 
Γράφημα 2  

* Στην επιλογή «Άλλο» περιλαμβάνονται απόψεις που αναφέρθηκαν σε ποσοστό μικρότερο του 3%  
 

• Η θετική εικόνα του κοινού για τον Ν. Φαρμάκη για το 24,7% των πολιτών έχει προκύψει από τα έργα που υλοποιεί η ΠΔΕ 
και για το 20,2% από το ενδιαφέρον που δηλώνουν ότι δείχνει και το γεγονός ότι «προσπαθεί για το καλύτερο». Για 
άλλους «είναι δραστήριος, εργατικός και μαχητικός» (10,8%), είναι «ειλικρινής, αξιοπρεπής, ακέραιος χαρακτήρας» 
(5,4%), «νέος και ικανός» (4,1%) καθώς και «προσιτός  συζητήσιμος» (3,9%) (γράφημα 2).   

• Αναλύοντας τις απαντήσεις των πολιτών για τον λόγο που αξιολογούν θετικά των Ν.Φαρμάκη συναντάμε απόψεις που 
διαμορφώνονται λόγω των έργων συνολικά αλλά και συγκεκριμένων που έχουν υλοποιηθεί κατά την διάρκεια της θητείας 
του, απόψεις που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αλλά και απόψεις που σχετίζονται με το 
ενδιαφέρον και την προσπάθεια που έχει καταβάλει στην έως τώρα θητεία του, αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα 
διαφανούν στο μέλλον.  
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γΡΑΦΗμΑ 2

* Στην επιλογή «Αλλο» περιλαμβάνονται απόψεις που αναφέρθηκαν σε ποσοστό 
μικρότερο του 3% 
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ν ΠΔΕ:     Κυρίαρχος ο Νεκτάριος Φαρμάκης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΛΕΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υπεύθυνη τμήματος Ερευνας & 

Τεκμηρίωσης - Data Consultants
                 μπόΡόΥσΕ ΝΑ ΕκλΕγΕι Από τηΝ πΡώτη κΥΡιΑκη 

3. ΧΑΡΑκΤΗΡιΣμΟι γιΑ ΦΑΡμΑκΗ ΝΕκΤΑΡιΟ 4. ΑξιΟλΟγΗΣΗ ΕΡγΟΥ πΕΡιΦΕΡΕιΑΡΧΗ ΣΥΝΟλικΑ 

5. δΗμΟΤικΟΤΗΤΑ Α. κΑΤΣιΦΑΡΑ 

Από την ερώτηση: «Ποιες από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις ταιριάζουν στον περιφερειάρχη 
κ. Νεκτάριο Φαρμάκη;»

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

5. Χαρακτηρισμοί για Φαρμάκη Νεκτάριο  
Από την ερώτηση: «Ποιες από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις ταιριάζουν στον περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη;» 
 

 
Γράφημα 3 

 
• Η πλειονότητα του εκλογικού σώματος της ΠΔΕ αποδίδει στον Ν.Φαρμάκη θετικά χαρακτηριστικά με κύρια την 

«σοβαρότητα» (86,3%), την «εργατικότητα» (77,8%), την «ειλικρίνεια» (72,8%), την «μαχητικότητα» (72,1%) ενώ 
παράλληλα θεωρούν ότι «είναι κοντά στον απλό άνθρωπο» (70,2%) και «μπορούν να τον εμπιστευτούν» (70,6%) 
(γράφημα 3).  

• Η «σοβαρότητα» που διακρίνει κατά τους εκλογείς τον Ν. Φαρμάκη καταγράφεται ως το κυριότερο θετικό χαρακτηριστικό 
του τόσο στους «υποστηρικτές» του δηλαδή σε όσους τον είχαν ψηφίσει το 2019 (α και β γύρο) και δηλώνουν ξανά 
πρόθεση να τον ψηφίσουν όσο και στο λοιπό εκλογικό σώμα (γράφημα ). Η «εργατικότητα» και ο «δραστήριος 
χαρακτήρας» του είναι ακόμα ένα θετικό χαρακτηριστικό που του αποδίδεται από το 97,2% των «υποστηρικτών» του 
αλλά και από το 62,7% του λοιπού εκλογικού σώματος.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ/ ΜΑΛΛΟΝ 
γΡΑΦΗμΑ 3

• Η πλειονότητα του εκλογικού σώματος της ΠΔΕ αποδίδει στον Ν.Φαρμάκη θετικά χα-
ρακτηριστικά με κύρια την «σοβαρότητα» (86,3%), την «εργατικότητα» (77,8%), την «ειλι-
κρίνεια» (72,8%), την «μαχητικότητα» (72,1%) ενώ παράλληλα θεωρούν ότι «είναι κοντά 
στον απλό άνθρωπο» (70,2%) και «μπορούν να τον εμπιστευτούν» (70,6%) (γράφημα 3). 

• Η «σοβαρότητα» που διακρίνει κατά τους εκλογείς τον Ν. Φαρμάκη καταγράφεται ως το 
κυριότερο θετικό χαρακτηριστικό του τόσο στους «υποστηρικτές» του δηλαδή σε όσους 
τον είχαν ψηφίσει το 2019 (α και β γύρο) και δηλώνουν ξανά πρόθεση να τον ψηφίσουν 
όσο και στο λοιπό εκλογικό σώμα (γράφημα 4). Η «εργατικότητα» και ο «δραστήριος χα-
ρακτήρας» του είναι ακόμα ένα θετικό χαρακτηριστικό που του αποδίδεται από το 97,2% 
των «υποστηρικτών» του αλλά και από το 62,7% του λοιπού εκλογικού σώματος. 

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  
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ΛΟΙΠΟΙ
γΡΑΦΗμΑ 4

Από την ερώτηση: «Εχουν περάσει συνολικά 2 χρόνια από τις περιφερειακές εκλογές. Ανεξάρ-
τητα από το τι ψηφίζετε, πως κρίνετε συνολικά το έως τώρα έργο του περιφερειάρχη Νεκτάρι-
ου Φαρμάκη;»

Μετά από 2 χρόνια θητείας περισσότεροι από ένας στους δύο πολίτες (51,3%) της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας αξιολογούν θετικά το έως τώρα έργο του νυν Περιφερειάρ-
χη. Θετικότερα αξιολογούν το έργο του Ν. Φαρμάκη οι άνδρες, οι νεότερες ηλικίες , οι 
πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας, οι ψηφοφόροι της ΝΔ (ψήφος 2019) (72,8%) και του 
ΚΙΝΑΛ(53%). Θετικά επίσης αξιολογείται από το 56,5% των ψηφοφόρων του Κ. Σπη-
λιόπουλου (Περιφερειακές εκλογές 2019) και όσους αυτοτοποθετούνται πολιτικά στο 
κέντρο, κεντροδεξιά και δεξιά. 

Χαμηλότερα, αλλά και πάλι πολύ σημαντικά ποσοστά θετικής αξιολόγησης καταγρά-
φονται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που κυμαίνονται περίπου στο 
38% αλλά και στους ψηφοφόρους του Α. Κατσιφάρα (Περιφερειακές εκλογές 2019) 
44,4%.  

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

6. Αξιολόγηση έργου Περιφερειάρχη συνολικά  
Από την ερώτηση: «Έχουν περάσει συνολικά 2 χρόνια από τις περιφερειακές εκλογές. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, πως κρίνετε 
συνολικά το έως τώρα έργο του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη;» 
 

 
Γράφημα  

 
Μετά από 2 χρόνια θητείας περισσότεροι από ένας στους δύο πολίτες (51,3%) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αξιολογούν 
θετικά το έως τώρα έργο του νυν Περιφερειάρχη. Θετικότερα αξιολογούν το έργο του Ν. Φαρμάκη οι άνδρες, οι νεότερες ηλικίες , 
οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας, οι ψηφοφόροι της ΝΔ (ψήφος 2019) (72,8%) και του ΚΙΝΑΛ(53%). Θετικά επίσης αξιολογείται 
από το 56,5% των ψηφοφόρων του Κ. Σπηλιόπουλου (Περιφερειακές εκλογές 2019) και όσους αυτοτοποθετούνται πολιτικά στο 
κέντρο, κεντροδεξιά και δεξιά.  
Χαμηλότερα, αλλά και πάλι πολύ σημαντικά ποσοστά θετικής αξιολόγησης καταγράφονται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και 
του ΚΚΕ που κυμαίνονται περίπου στο 38% αλλά και στους ψηφοφόρους του Α.Κατσιφάρα (Περιφερειακές εκλογές 2019) 44,4%.   
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γΡΑΦΗμΑ 5

Από την ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον πρώην περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα ως 
πρόσωπο; Θετική, μάλλον θετική, μάλλον αρνητική, αρνητική;»

• Γνωστός σε όλο το εκλογικό σώμα της ΠΔΕ είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Από-
στολος Κατσιφάρας ο οποίος συγκέντρωσε στην έρευνα αναγνωρισιμότητα 98%. 

• Οι θετικές γνώμες (θετική & μάλλον θετική) για τον Α.Κ. καταγράφονται σε ποσοστό 
42,9% των πολιτών ενώ οι αρνητικές γνώμες (αρνητική & μάλλον αρνητική) σε ποσο-
στό 39,0%. 

• Η δημοτικότητα του Α. Κατσιφάρα είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους της Αχαΐας, 
στις ηλικιακές κατηγορίες 60ετών και άνω και στους πολίτες του αυτοτοποθετούνται πο-
λιτικά στο κέντρο και κεντροαριστερά. 15,8% των ψηφοφόρων της ΠΔΕ δεν έχει δια-
μορφωμένη άποψη για τον Α. Κατσιφάρα.  

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

7. Δημοτικότητα Α. Κατσιφάρα  
 
Από την ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον πρώην περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα ως πρόσωπο; Θετική, μάλλον θετική, 
μάλλον αρνητική, αρνητική; » 
 

 
Γράφημα  

 
 

• Γνωστός σε όλο το εκλογικό σώμα της ΠΔΕ είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ο οποίος 
συγκέντρωσε στην έρευνα αναγνωρισιμότητα 98%.  

• Οι θετικές γνώμες (θετική & μάλλον θετική) για τον Α.Κ καταγράφονται σε ποσοστό 42,9% των πολιτών ενώ οι αρνητικές 
γνώμες (αρνητική & μάλλον αρνητική) σε ποσοστό 39,0%.  

• Η δημοτικότητα του Α.Κατσιφάρα είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους της Αχαΐας, στις ηλικιακές κατηγορίες 60ετών και 
άνω και στους πολίτες του αυτοτοποθετούνται πολιτικά στο κέντρο και κεντροαριστερά. 15,8% των ψηφοφόρων της ΠΔΕ 
δεν έχει διαμορφωμένη άποψη για τον Α.Κατσιφάρα.   
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Δημοσκόπηση στην ΠΔΕ:     
6. πΡΟθΕΣΗ ψΗΦΟΥ πΕΡιΦΕΡΕιΑκωΝ ΕκλΟγωΝ 

 

6.1.προθεςη ψηφοΥ α γΥροΥ περιφερειακων εκλογων

6.2. εκτιμηςη ψηφοΥ α γΥροΥ περιφερειακων εκλογων

6.3. εκτιμηςη ψηφοΥ εθνικων εκλογων

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

8. Πρόθεση ψήφου Περιφερειακών εκλογών  

8.1. Πρόθεση ψήφου Α γύρου Περιφερειακών εκλογών 
Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες  ήταν ….., ποιον θα ψηφίζατε;»  
 
 

 
Γράφημα  

 
 

 
Γράφημα  
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Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

8. Πρόθεση ψήφου Περιφερειακών εκλογών  

8.1. Πρόθεση ψήφου Α γύρου Περιφερειακών εκλογών 
Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες  ήταν ….., ποιον θα ψηφίζατε;»  
 
 

 
Γράφημα  

 
 

 
Γράφημα  

 

32,5

15,2

4,5
6,8

3,8
1,3 0,5

6,6 6,7

0

10

20

30

40

Πρόθεση ψήφου Α γύρου

49,5

23,1

6,9
10,4

5,8
2 0,8 1,5

0

10

20

30

40

50

Πρόθεση ψήφου α γύρου 
% επί των εγκύρων

Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες  ήταν ….., ποιον θα ψηφίζατε;» 

• Στο γράφημα 7 παρουσιάζεται η πρόθεση ψήφου Α 
γύρου για περιφερειάρχη επί του συνόλου των εκλογέ-
ων όπως έχει προκύψει με την «παραδοσιακή» στάθμι-
ση με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές 2019 
και στο γράφημα 8 η πρόθεση ψήφου Α γύρου με απλή 
αναλογική αναγωγή επί των εγκύρων. 

• Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι περιφε-
ρειάρχες ήταν οι ίδιοι με το 2019 τότε η πρόθεση ψή-
φου για τον Ν. Φαρμάκη με την παραδοσιακή στάθμιση 
φθάνει στο 32,5% (49,5% επί των εγκύρων) ενώ ακο-
λουθεί ο Α.Κατσιφάρας με ποσοστό 15,2% (23,1% επί 
των εγκύρων).   

• Ο Ν. Φαρμάκης καταγράφει συσπείρωση του 74,7% 
των ψηφοφόρων του χωρίς σημαντικές απώλειες προς 
άλλους υποψηφίους με 13,5% του εκλογικού σώματός 
του να δηλώνει αναποφάσιστο (σχήμα 1).

• Ο Α. Κατσιφάρας παρουσιάζει χαμηλή συσπείρωση 
στους ψηφοφόρους του 2019 η οποία καταγράφεται στο 
48% με απώλειες προς τον Ν. Φαρμάκη (17,5%) και 
μικρότερες προς τον Β. Χατζηλάμπρου (4,2%) αλλά και 
ποσοστό 19,3% αναποφάσιστων (σχήμα 2). 

• Η πρόθεση ψήφου για τον Κ. Σπηλιόπουλο με την πα-
ραδοσιακή στάθμιση φθάνει στο 4,5% (6,9% επί των 
εγκύρων).  

• Η πρόθεση ψήφου για τον Ν. Καραθανασόπουλο με 
την παραδοσιακή στάθμιση φθάνει στο 6,8% (10,4% 
επί των εγκύρων).

• Το ποσοστό των αναποφάσιστων που καταγράφει η 
έρευνά μας είναι 21%. Με βάση τα δημογραφικά είναι 
περισσότερο γυναίκες, από νεότερες ηλικίες, από την 
Ηλεία και από την κεντροαριστερά.

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

8.3. Εκτίμηση ψήφου Εθνικών εκλογών 
Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε.;» 
 

 
Γράφημα  

Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα, το εκλογικό ποσοστό του Νεκτάριου Φαρμάκη είναι κατά πολύ ισχυρότερο από αυτό της 
Ν.Δ. Με όποιον τρόπο και να μετρήσει κανείς την εκλογική επίδοση. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή διείσδυση του κ. Φαρμάκη σε 
μέρος της εκλογικής βάσης όλων των άλλων κομμάτων.  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ(2019) 
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Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

8.3. Εκτίμηση ψήφου Εθνικών εκλογών 
Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε.;» 
 

 
Γράφημα  

Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα, το εκλογικό ποσοστό του Νεκτάριου Φαρμάκη είναι κατά πολύ ισχυρότερο από αυτό της 
Ν.Δ. Με όποιον τρόπο και να μετρήσει κανείς την εκλογική επίδοση. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή διείσδυση του κ. Φαρμάκη σε 
μέρος της εκλογικής βάσης όλων των άλλων κομμάτων.  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ(2019) 
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πιΝΑκΑΣ 1

Πρόθεση ψήφου

 α ΄γύρου

Εκτίμηση DATA C

% επί των εγκύρων

Φαρμάκης Ν. 37,9
κατσιφάρας  Α. 23,4
σπηλιόπουλος κ. 11,7
καραθανασόπουλος Ν. 11,3
Χατζηλάμπρου Β. 5,6
Νικολακόπουλος Α. 4,4
παπακωνσταντίνου κ. 3,8
κοσίνας Χ. 2,0

Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι 
υποψήφιοι περιφερειάρχες ήταν..., ποιον θα ψηφίζατε

Η DATA C, από τον Δεκέμβριο΄20 εισήγαγε μια νέα μέ-
θοδο ανάλυσης της πρόθεσης ψήφου (αναφέρεται ως 
«Εκτίμηση») με βάση την οποία δε σταθμίζει αλλά υπο-
λογίζει για κάθε κόμμα, την μεταβολή ανάμεσα στις ερω-
τήσεις «τι ψηφίσατε το 2019» και «τι θα ψηφίζατε εάν 
είχαμε αύριο εκλογές» και την εφαρμόζει πάνω στο πο-
σοστό των εκλογών του 2019 επί των εγγεγραμμένων.
Η βασική διαφορά αυτού του τρόπου υπολογισμού από 
την «παραδοσιακή στάθμιση» αφορά το ποσοστό του κ. 
Ν. Φαρμάκη που μειώνεται και όλων των μικρών πα-
ρατάξεων που αυξάνουν το ποσοστό τους. Αυτό διότι 
το εκλογικό σώμα των μικρών κομμάτων υπο αντιπρο-
σωπεύεται στο δείγμα με αποτέλεσμα η «παραδοσιακή 
στάθμιση» να μην αποκαθιστά επαρκώς. Το ποσοστό 
του κ. Α. Κατσιφάρα με οποιοδήποτε τρόπο υπολογι-
σμού παραμένει ίδιο. 

Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε.;»

Οπως φαίνεται και από τα γραφήματα, το εκλογικό ποσοστό του Νεκτάριου Φαρμάκη είναι κατά πολύ ισχυρότε-
ρο από αυτό της ΝΔ Με όποιον τρόπο και να μετρήσει κανείς την εκλογική επίδοση. Αυτό οφείλεται στην ισχυ-
ρή διείσδυση του κ. Φαρμάκη σε μέρος της εκλογικής βάσης όλων των άλλων κομμάτων. 

ςΥςπειρωςεις  - μετακινηςεις 
ψηφοφορων α. κατςιφαρα (2019)

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ Α. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ (2019) 

 
 

Σχήμα 2 

 
 
 

 
 

  

Ν.ΦΑΡΜΑΚΗ: 
17,5%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ:
19,3%

ΛΕΥΚΟ-ΑΚΥΡΟ:
3,7%

Β.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
4,2%

48%

ςΥςπειρωςεις  - μετακινηςεις 
ψηφοφορων ν. φαρμακη(2019)
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ν ΠΔΕ:     Κυρίαρχος ο Νεκτάριος Φαρμάκης
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Οι εκλογές για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να γίνο-
νται με κομματικά χαρακτηριστικά. Οι πολίτες πρέπει να εκφράζουν την προτί-
μηση τους με κριτήρια όπως η προσωπικότητα των επικεφαλής των παρατάξεων, οι 
προσωπικότητες που μετέχουν στις ομάδες που τους περιβάλλει, το πρόγραμμα τους, 
η μέχρι σήμερα προσφορά και εμπειρία τους και άλλα ανάλογα χαρακτηριστικά. 
Μέχρι πρόσφατα το κόμματα έπαιζαν σημαίνοντα ρόλο στις προτιμήσεις για 
τις περιφερειακές εκλογές. Διότι κάποια κόμματα επέλεγαν υποψήφιο που θα στη-
ρίξουν με κριτήριο την εκλογιμότητα και διότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι συνεργάζονταν 
με τα κόμματα που τους στηρίζαν με πολλές μεθόδους. Αυτό συνέβη στις προηγού-
μενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ιδιαίτερα στον δεύτερο γύρο των εκλογών, μεγάλο 
μέρος των εκλογέων επέλεξαν με κομματικό κριτήριο. 

Η εμφάνιση του Νεκτάριου Φαρμάκη άλλαξε εν μέρει αυτή την εκλογική 
συμπεριφορά, στις εκλογές του 2019 όπως αποδείχτηκε από τα αποτελέσματα. Ψη-
φίστηκε από ένα σημαντικό μέρος εκλογέων εκτός Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό βο-
ήθησε η καταγωγή του από τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας (δεν συνέβαλε στην δια-

τήρηση των κομματικών παθών της Αχαΐας), ότι κρατήθηκε εκτός συστήματος των 
«κομματαρχών» και των τριών Νομών και γενικότερα στο ότι «επένδυσε» σε «προ-
σωπικά χαρακτηριστικά» (νέος, άφθαρτος, σοβαρός, προσεγγίσιμος κ.λπ.) που τον 
έκαναν αποδεκτό σε ευρέα κοινωνικά στρώματα. Είτε δίνοντας την ψήφο, είτε την 
αποδοχή απλά. 
Αυτή η τάση (της αποσύνδεσης της κομματικής προτίμησης από αυτή για περιφερει-
άρχη) καταγράφει η παρούσα έρευνα ότι συνεχίζεται. Ο Ν.Φ. διατηρεί «επαφή» και 
με μεγάλο τμήμα των εκλογέων που δεν τον ψήφισαν αλλά έχουν θετική γνώμη για 
την προσωπικότητα του και την γενικότερη στάση του (ανάλογη τάση κατέγραφαν οι 
δημοσκοπήσεις και για τον Α. Κατσιφάρα από το 2013 μέχρι το 2015). Οι δημο-
σκοπήσεις που ακολούθησαν την εκλογή του Νεκτάριου Φαρμάκη όπως και η πα-
ρούσα βεβαιώνουν ότι διατηρεί πολύ υψηλό θετικό profile και πολύ ισχυρή προ-
σωπικότητα σε ευρέα τμήματα του εκλογικού σώματος. Το «έργο στην Περιφέρεια» 
έρχεται σε «δεύτερη μοίρα». Η Περιφέρεια για τους περισσότερους αποτελεί (δυστυ-
χώς) προέκταση της λειτουργίας του κράτους και αξιολογείται ανάλογα από το εκλο-
γικό σώμα. 

Εκλογική ανάλυση:

Πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα εθνικών εκλογών: η κομματική ανάγνωση 
Απαραίτητο στοιχείο για να κατανοήσει ο αναγνώστης τον «κόσμο» των περιφερειακών εκλογών  
είναι η γνώση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων:

ΕθΝικΕΣ ΕκλΟγΕΣ ιΟΥλιΟΣ 2019 ΣΕπΤΕμΒΡιΟΣ  2015 ιΑΝΟΥΑΡιΟΣ 2015
 

Πηγή : Υπουργείο 
Εσωτερικών 

πΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ ΠΔΕ πΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ ΠΔΕ πΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ ΠΔΕ

ΣΥΡΙΖΑ 42,41 40,3 34,8 33,9 36,8 43 41,47 37,31 35,12 38,4 45,37 43,07 37,89 36,53 39,69

ΝΔ 29,82 32,4 36 41 36,2 20,15 22,37 26,92 30,71 26,2 18,61 20,6 26,9 29,2 24,92

ΚΙΝΑΛ/ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
7,16 8,9 14,8 10,2 10,7 5,81 7,63 10,72 8,49 8,6 7,5 9,77 12,97 10,86 10,87

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ/ ΚΙΔΗΣΟ/ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ 6,69 5,5 3,6 5 4,8 6,81 5,82 4,62 6,05 5,6 6,59 5,51 4,17 5,66 5,25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,29 3,23 2,88 1,68 2,62 - - - - - - - - - -

ΜΕΡΑ 25 3,59 3,12 2,21 2,11 2,57 - - - - - - - - - -

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,04 2,1 2,4 2,8 2,4 5,25 5,55 7,59 7 6,5 4,56 4,81 6,04 6,43 5,64

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,77 1,6 1,28 0,88 1,28 - - - - - - - - - -

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,31 1,17 0,61 0,76 0,9 2,82 2,64 1,97 1,95 2,3 1,4 1,25 0,72 0,83 0,99

ΑΛΛΟ 1,92 1,68 1,42 1,67 1,73 16,16 14,52 10,87 10,68 12,3 15,97 14,99 11,31 10,49 12,64

                
ΣΥΡΙΖΑ  & ΚΙΝΑΛ/ΔΗΜ. ΣΥΜ/
 ΚΙΔΗ/ΠΑΣΟΚ

49,57 49,2 49,6 44,1 47,5 48,8 49,1 48 43,6 47 52,9 52,8 50,9 47,4 50,6

πιΝΑκΑΣ 2

Οπως φαίνεται από τον πίνακα (2) η «τά-
ση» στην ΠΔΕ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτεύει 
σταθερά αλλά και ότι η ΝΔ να μικραίνει την 
διαφορά της από αυτόν. Τον Ιανουάριο του 
2015 η διαφορά  υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σχε-
δόν 15% τον Σεπτέμβριο μειώθηκε στο 12% 
και το 2019 έφτασε σε μικρότερη από μονά-
δα. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Data 
Consultans που δημοσιεύθηκε στην «Π» και 
το www.pelop.gr σήμερα στην ΠΔΕ η ΝΔ 
καταγράφεται πρώτη με βραχεία κεφαλή, αλ-
λά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χαμηλή «συσπείρωση». 
Κατά συνέπεια η πιθανότητα να εξακολου-
θεί στην ΠΔΕ να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, σε περίπτωση εκλογών, παραμένει πο-
λύ ισχυρή. 
Για τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός νομός παραμένει 
η Αχαΐα και ισχυρή πόλη η Πάτρα. Σε όλες 
τις εκλογές η δύναμη του καταγράφεται άνω 
του 40%. Ομοίως εάν κανείς υπολογίσει το 
άθροισμα των κομματικών δυνάμεων που 
αυτό τοποθετούνται στην «Κέντρο Αριστε-
ρά» (βλέπε πίνακα 2). Σε όλες τις εκλογές οι 
αθροιστικά των δυνάμεων αυτών καταγράφο-
νται γύρω από το 50%. Αντίστοιχα το «ασθε-
νές» σημείο για την ΝΔ είναι ο Νομός Αχαΐας 
και η Πάτρα ειδικότερα. 

Πραγματικά αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών 

πΕΡιΦΕΡΕιΑκΕΣ ΕκλΟγΕΣ 2014
ΕκλΟγΕΣ 2019- Α’ κΥΡιΑκΗ ΕκλΟγΕΣ 2014 - Α’ κΥΡιΑκΗ

πδΕ ΑΧΑιΑ ΗλΕιΑ ΑιΤ/ΝιΑ πΑΤΡΑ πδΕ ΑΧΑιΑ ΗλΕιΑ ΑιΤ/ΝιΑ πΑΤΡΑ

Φαρμάκης 36,96 27,95 41,99 44,86 27,55 - - - - -

Κατσιφάρας 32,93 34,45 33,29 30,74 33,7 23,06 24,2 23,9 21,02 20,04

Σπηλιόπουλος 12,23 16,04 10,41 8,66 12,08 - - - - -

Καραθανασόπουλος 8,05 10,41 5,46 6,86 14,09 8,8 10,5 6,41 8,31 13,46

Χατζηλάμπρου 3,3 4,02 2,38 3,03 5,07 16,81 20,3 13,91 14,6 23,54

Νικολακόπουλος 2,68 2,79 2,64 2,57 2,84 - - - - -

Παπακωνσταντίνου 2,47 3,03 2,3 1,88 3,27 - - - - -

Κοσινάς 1,39 1,3 1,53 1,4 1,4 - - - - -

Κατσανιώτης - - - - - 19,85 19,58 17,64 21,76 18,91

Σώκος - - - - - 12,68 8,1 16,01 15,98 7,68

Ρήγας - - - - - 7,82 6,49 7,87 9,47 6,24

Δεσύλλας - - - - - 2,04 1,89 2,18 2,13 2,02

Λαλιώτης - - - - - 2,94 3,45 3,6 1,87 2,68

Κανέλλης - - - - - 2,73 3,39 2,45 2,12 3,85

Ζαφειρόπουλος - - - - - 3,26 2,07 6,05 2,75 1,58

πιΝΑκΑΣ 3

 
ΕκλΟγΕΣ 2019- Β’ κΥΡιΑκΗ ΕκλΟγΕΣ 2014 - Β’ κΥΡιΑκΗ

πδΕ πΑΤΡΑ ΑΧΑιΑ ΗλΕιΑ ΑιΤωλΟΑκΑΡΝΑΝιΑ πδΕ πΑΤΡΑ ΑΧΑιΑ ΗλΕιΑ ΑιΤωλΟΑκΑΡΝΑΝιΑ

Κατσιφάρας Α. 43,5 51,7 51,1 42,2 34,7 50,5 52,07 52,13 51,48 47,76

Κατσανιώτης  / Φαρμάκης Ν. 56,5 48,3 48,9 57,8 65,3 49,5 47,93 47,87 48,52 52,24

πιΝΑκΑΣ 4

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης τροφοδοτεί την 
εκλογική του βάση αναλογικά περισσότερο 
από τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και 
Ηλείας, το εκλογικό σώμα της ΝΔ (το 
οποίο εμφανίζεται ενισχυμένο αυτή την 
περίοδο) και από μικρότερα (αλλά πολύ 
δυναμικά) τμήματα όλων σχεδόν των 
γεωγραφικών, κοινωνικών και κομματικών 
στρωματοποιήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά 
πρέπει να γίνει στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας 
στον οποίο ο Ν.Φ. πέτυχε στις εκλογές 
και συνεχίζει να διατηρεί πολύ καλά 
ποσοστά (και) διότι οι κάτοικοι του Νομού 
αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι που 
συντοπίτης τους ηγείται της περιφέρειας με τα 
ανάλογα συμφραζόμενα. Οι δημοσκοπήσεις 
στην παρούσα στιγμή καταγράφουν ενίσχυση 
της δύναμης της παράταξης Ν. Φαρμάκη 
ακόμα και με κριτήριο τα αποτελέσματα των 
εκλογών του 2019. Εάν σε αυτό υπολογιστεί 
και το υπάρχον «έλλειμμα συσπείρωσης» της 
παράταξης  του, τότε έχει κάθε λόγο να θέσει 
πολύ φιλόδοξους στόχους για τις επόμενες 
εκλογές. 

Ο Απόστολος Κατσιφάρας τροφοδοτεί την 
εκλογική του βάση αναλογικά περισσότερο 
από τον Νομό Αχαΐας, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΚΙΝΑΛ, την εργατική τάξη και τους 
ανέργους, και όσους αυτο-τοποθετούνται ως 
Κέντρο Αριστεροί. 

Ο Κώστας Σπηλιόπουλος τροφοδοτεί την 
εκλογική του βάση αναλογικά περισσότερο 
από τον Νομό Αχαΐας τους ψηφοφόρους του 
ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ και την ανώτερη Κ/Ο 
τάξη  και παίρνει ψηφοφόρους από όλη την 
κλίμακα Δεξιάς – Αριστεράς.  


