
Οι μισοί Ελληνες 
δεν εμπιστεύονται 
τις κυβερνήσεις
Μεγάλη η διαφθορά στη χώρα, πιστεύει το 92%

Εξάρτηση ίων κυβερνήσεων 
από μεγάλα 
συμφέροντα
θα λέγατε ότι 
οι κυβερνήσεις 
της χώρας 
δουλεύουν για 
λίγα-μεγάλα 
συμφέροντα 
ή δουλεύουν 
για το καλό 
όλων;

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Η παρούσα κρίση εμπιστοσύνηε στη δια
κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρι- 
σθεί δομτκή. Πτσχοποτεί δε μτα πρωτό
γνωρη, μεταπολιτευτικά, κρίση εκπρο- 
σώπησηε. Το ήμισυ του κοινωνικού σώ- 
ματοε (52%) δεν εμπιστεύεται ποτέ (ή σχε
δόν ποτέ) τιε κυβερνήσετε στην Ελλάδα, 
ενώ οι 4 στουε 10 (40%) τιε εμπιστεύονται 
μόνον περιστασιακά. Η πεποίθηση ότι οι 
κυβερνήσειε εξυπηρετούν τα μεγάλα 
συμφέροντα είναι καθολική (89%!), ενώ 
ωε προε την υφιστάμενη διαχείριση του 
δημοσίου χρήματοε, 8 στουε 10 πολίτεε 
(77%) θεωρούν ότι το δημόσιο χρήμα δια- 
σπαθίζεται. Από την άλλη πλευρά, η αί
σθηση τηε διαφθοράε στο επίπεδο των κυ- 
βερνώντων είναι γενικευμένη και διάχυτη,

Με το δεδομένο πλαίσιο των εδραιω
μένων κοινωνικών πεποιθήσεων, ανα
φορικά με τη διακυβέρνηση τηε χώραε, 
η πολιτική ανάδειξη του διαχρονικού προ- 
βλήματοε τηε διαφθοράε του πολιτικού 
προσωπικού δεν μπορεί παρά να λει
τουργεί πολλαπλασιαστικά. Συμπαρασύ- 
ρονταε το σύνολο των πολιτικών δυνά
μεων, είναι φυσικό να επιδεινώνει πε
ραιτέρω την υφιστάμενη εικόνα. Οι εξε- 
ταστικέε επιτροπέε του Κοινοβουλίου α
φήνουν «παγερά αδιάφορουε» τουε πο
λίτεε, ενώ η εδώ και καιρό συντελεσθεί
σα κατάρρευση του κύρουε τηε δικαιο- 
σύνηε δεν δείχνει κανένα σημείο ανά- 
καμψηε. Και, βεβαίωε, καμία μεταπολι
τευτική κυβέρνηση, μετά το 1980, δεν μέ
νει στο απυρόβλητο.

Πόσο σοβαρέε συνέπειεε μπορεί να έ
χει αυτή η εξέλιξη για τη σημερινή μορ
φή του κομματικού συστήματοε και ευ-
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Η διαφθορά στη χώρα
Το 78% αποδέχεται την 
άποιίιη ότι «σ τη ν  κυβέρνηση  
αρκετοί ή και όλοι είναι 
διεφθαρμένοι», σύμφωνα

ρύτερα για το πολιτικό σύστημα; Σε αυ
τό το σημείο είναι αναγκαίεε ορισμένεε 
οριοθετήσετε για να αποφευχθεί μτα 
σχηματική ερμηνεία του φαινομένου. Εί
ναι γεγονόε όχι η έλλειψη εμπιστοσύνηε 
στη διακυβέρνηση δεν συνεπάγεται εξ ο
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αφού το 78% αποδέχετατ την άποψη όττ

ρισμού και κρίση εμπιστοσύνηε προε το 
πολιτικό σύστημα. Η πρώτη συνδέεται βε
βαίωε με τη δεύτερη, αλλά δεν οδηγεί ευ-
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«στην κυβέρνηση αρκετοί ή και όλοι εί
ναι διεφθαρμένοι», ενώ μόλιε το 19% δια
πιστώνει περιορισμένη διαφθορά.

Από τον συνδυασμό των απαντήσεων 
στιε προηγούμενεε τέσσεριε ερωτήσειε (ε
μπιστοσύνη στιε κυβερνήσειε, υπαγωγή 
των κυβερνήσεων σε οικονομικά συμ
φέροντα, σπατάλη του δημοσίου χρή
ματοε, αριθμόε διεφθαρμένων στην κυ
βέρνηση) προκύπτει ο λεγόμενοε δείκτηε 
εμπιστοσύνηε στη διακυβέρνηση 
(Government Τηιεί Index), που χρησι
μοποιείται διεθνώε για τη μέτρηση των 
στάσεων του κοινού απέναντι τηε (στην 
Ελλάδα μετρήθηκε για πρώτη φορά το 
1998, βλ. Μαυρήε 1999). Με βάση τον εν 
λόγω δείκτη, προκύπτει ότι οι αρνητικέε 
στάσειε διακατέχουν σήμερα το 97% (!) 
των ερωτηθέντων. Επομένωε, πρόκειται 
πλέον για ένδειξη καθολικήε απονομι- 
μοποίησηε και όχι απλώε «χαμηλήε νο- 
μιμοποίησηε» τηε διακυβέρνησηε.

θύγραμμα σε αυτήν. Επίσηε, η κάμψη τηε 
κοινωνικήε εμπιστοσύνηε δεν μεταφρά
ζεται αυτομάτωε σε απομάκρυνση από την 
πολιτική διαδικασία. Πολιτικέε και ε- 
κλογικέε έρευνεε έχουν δείξει αλλού ότι 
η χαμηλή εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση 
δεν οδηγεί «νομοτελειακά» στην αποχή 
από τιε εκλογέε ή εν γένει στη μείωση τηε 
πολιτικήε συμμετοχήε.

Τι από αυτά θα συμβεί στην Ελλάδα δεν 
είναι προφανώε δεδομένο. Οι πιθανότη- 
τεε, ωστόσο, να εξελιχθούν τα πράγμα
τα σε μια παρόμοια κατεύθυνση είναι σα- 
φώε αυξημένεε. Οι εξελίξειε του τελευ
ταίου διμήνου, μετά την υπαγωγή τηε χώ
ραε στο ΔΝΤ, που αποτυπώνονται ευ
διάκριτα τόσο στο προηγούμενο όσο 
και στο παρόν κύμα του μηνιαίου Βαρό
μετρου τηε Public Ιεευε, μάλλον συνη
γορούν υπέρ αυτήε τηε εκτίμησηε.

www.mavris.gr/www.publidssue.gr

Οι διεφθαρμένοι 
ανά επάγγελμα

Εμπιστοσύνη σε ΠΑΣΟΚ και 
Ν.Δ. για την αντιμετώπιση 
της διαφθοράς
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