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Το ΠΑΣΟΚ me μεσαίας τάξης

Το ΠΑΣΟΚ
Πιστεύετε ότι η 
Παπανδρέου κα 
μεγάλη, μεγάλη

Πολύ μεγάλη > 
διαφορά '

δύο εποχών
διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα 
ι του ΠΑΣΟΚ επί Κώστα Σημίτη είναι πολύ 

μικρή ή δεν υπάρχει καμία διαφορά;

____________ } 16,7%

Μεγάλη > 
διαφορά' ......................................................  >37,8

Μικρή , 
διαφορά *___________________________ ) 35,3

Καμία , 
διαφορά' ) 7,6%

Δ.Γ./Δ.Α. <» > 2 , 7

Πηγή: V-PRC (Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 2000)

ΠΑΣΟΚ και κοινωνικές τάξεις
Σε ποια κοινωνική τάξη ή ομάδα θα λέγατε ότι ανήκετε;

Εργατική
Αγροτική 6,3% 

ί  / λαϊκή τάξη ( · . ~ ■ )  22,5°/
Μικρομεσαία

Μεσαία τάξη / μικροαστική 4
12,6%

κ> 44,5%
Ανώτερη / αστική τάξη

Μεσοαστική 0 1 , 1 %

Συνταξιούχοι y  0,2%

Άλλο Q  1,8%
Δεν υπάρχουν 

κοινωνικές τάξεις 3,4%

Δ.Γ./Δ.Α. C 7 D  4.5%

Πηγή: V-PRC (Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 2000)

Οι διαφοροποιήσεις στο εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ από το 1990 έως το 2000
Το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα» ήταν πιο σοσιαλιστικό, έδειχνε πιο κοντά στον απλό άνθρωπο και 
πιο δυνατό στην κοινωνία. Το «ΠΑΣΟΚ του Σημίτη» ήταν πιο ευρωπαϊκό, πιο ανοικτό σε νέες 
ιδέες και ταυτόχρονα πιο σύγχρονο κόμμα για την εποχή του...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Διονύσης ΝασόπουΛος

Ο ι ψηφοφόροι του Κινήμα
τος νοσταλγούν τα χρόνια 
του Ανδρέα Παπανδρέου. 

Και την ίδια ώρα τιμούν το έργο του 
Κώστα Σημίτη, όπως προκύπτει μέ
σα από δημοσκόπηση της εταιρίας 
ν-ΡΙΙΟ  που διενεργήθηκε για λο
γαριασμό του ΙΣΤΑΜΕ, με στόχο να 
καταγραφούν οι διαφοροποιήσεις 
που επήλθαν στο εκλογικό σώμα 
του ΠΑΣΟΚ από το 1990 έως το 
2000. Από την περίοδο του Ανδρέα 
έως την περίοδο Σημίτη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας, που θα κυκλοφορή
σουν τις επόμενες ημέρες σε ειδι
κό τόμο («Υ-ΡΙίΟ - Η Κοινή Γνώμη

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ν-ΡϋΟ
Οι ψηφοφόροι του Κινήματος νοσταλ
γούν τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέ
ου, αλλά τιμούν το έργο του Σημίτη

στην Ελλάδα», Εκδόσεις Σαββάλα), 
η πλειονότητα των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ κατά τις εκλογές του 2000 
θεωρεί ότι το Κίνημα έκανε μια συ
ντηρητική στροφή μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, ενισχύοντας τα «κε
ντρώα» χαρακτηριστικά του. Αντί
στοιχη πορεία, ωστόσο, εμφανίζε
ται να ακολουθεί και το σώμα των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που στην 
πλειονότητά τους αυτοτοποθετού- 
νται στη «μεσαία τάξη».

Εκτός από τη σύγκριση ανάμε
σα στις δύο π ερ ιό δο υ ς  γ ια  το 
ΠΑΣΟΚ, οι ψηφοφόροι του Κινή
ματος κλήθηκαν να αυτοτοποθε- 
τητούν στον κοινωνικό χάρτη: το 
44,5% βλέπει τον εαυτό του μέλος 
της μεσαίας-μικροαστικής τάξης, 
ενώ υπολείπονται τα μέλη της ερ

γατικής τάξης (22,5%) και οι αγρότες 
(6,3%).

Κεντρώοι
Από τους ψ ηφ οφ όρους του 

ΠΑΣΟΚ το 2000, το 80% τοποθε
τείται σε έναν κεντρώο ιδεολογι- 
κο-πολιτικό χώρο, το 18% αυτοτο- 
ποθετείται στην Αριστερά και ένα 
ποσοστό 2% δηλώνει ότι ανήκει 
στον δεξιό χώρο. Τα σημαντικότε
ρα ιστορικά γεγονότα, εξάλλου, που 
θεωρεί ότι έζησε η συντριπτική 
πλειονότητα των ψηφοφόρων του 
Κινήματος είναι η δικτατορία του 
1967 και η μεταπολίτευση του '74 
και αμέσως μετά η άνοδος του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία τον Οκτώ
βριο του 1981. Άλλωστε, το 37,5% 
των ψηφοφόρων του Κινήματος ψή
φισε για πρώτη φορά μετά το 1981...

Οι διαφορές
Η πλειονότητα των ψηφοφόρων 

του Κινήματος εκτιμά ότι το «ΠΑΣΟΚ 
του Ανδρέα» έχει μεγάλη διαφορά 
από το «ΠΑΣΟΚ του Σημίτη» και μια 
άλλη αίσθηση αυτής της διαφοράς 
προκύπτει από την τοποθέτηση 
στην κλίμακα Αριστερά - Δεξιά των 
θέσεων του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και 
του διαδόχου του. Στην κλίμακα 1- 
10 (με την Αριστερά να βρίσκεται 
στη μονάδα), ο μέσος όρος για τον 
Ανδρέα Παπανδρέου ήταν 4,46 και 
για τον Κων. Σημίτη 6,01.

Όπως επισημαίνει το μέλος της 
Κ.Ε. του Κινήματος Μεν. Γκίβαλος 
σε ανάλυσή του για την έρευνα, «το 
ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην περίοδο 
Σημίτη πιο κεντρώο, αποδεσμευ
μένο από τα ιδεολογιικά χαρακτη
ριστικά του παρελθόντος που φθά
νουν έως τις αρχές του '90, με σα
φέστερο ευρωπαϊκό προσανατολι
σμό και με σημαντικές αλλαγές στις 
προταιρεότητες που αφορούν τη 
σχέση κράτους - οικονομίας - κοι
νωνίας».

Σύγκριση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ 
του Ανδρέα και το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη
Αν συγκρίνουμε τις δύο εποχές του ΠΑΣΟΚ, επί Ανδρέα 
Παπανδρέου και επί Κώστα Σημίτη, σε ποια από τις 
δύο θα λέγατε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο...

φ  Επί εποχής
Ανδρέα Παπανδρέου

Επί εποχής 
Κώστα Σημίτη

... σύγχρονο 
για την εποχή του

ευρωπαϊκό

... ανοικτό 
σε νέες ιδέες

... σοσιαλιστικό

... κοντά στον

34,5%
41,4%

απλό άνθρωπο 2 ) 8,3%

δυνατό στην 
κοινωνία

... κοντά 
στη νεολαία

... ικανό 
σε στελέχη

... κοντά στις δικές 
σας απόψεις

Πηγή: ν-ΡΡΟ (ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 2000)

65,8 ;

71,0%

} 77,0%

42,1%

45,5%

ΤΑ ΝΕΑ

Άνοιγμα
ΠΑΣΟΚ
στον
Τσοβόλα
ΑΝΟΙΓΜΑ -  πρώτη φορά 
με τόσο επίσημο τρόπο -  
έκανε χθες το ΠΑΣΟΚ 
προς τον Δημήτρη 
Τσοβόλα, που κι αυτός 
προχθές άφησε πρώτη 
φορά ένα παράθυρο 
ανοιχτό.
0 εκπρόσωπος Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ Σπύρος Βούγιας 
όταν ρωτήθηκε επισήμαγε 
ότι «οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ 
με τον κ. Δημήτρη 
Τσοβόλα και του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ με 
τον κ. Τσοβόλα είναι πολύ 
καλές».
Και πρόσθεσε (στον 
Alpha): «Τα ιστορικά 
στελέχη πρόσφεραν 
πολλά, έστω και αν 
επέλεξαν με πολιτικό 
κριτήριο να
διαφοροποιηθούν για ένα 
διάστημα, έχουν ένα 
μεγάλο βάρος πολιτικό όχι 
μόνο στην καρδιά του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη ζωή 
του τόπου. Αν υπάρχει 
προοπτική να 
επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, 
θα ήταν πολύ σημαντική, 
γιατί στον ίδιο δρόμο 
βαδίζουν τόσα χρόνια και 
μπορούν να σμίξουν 
ξανά».


