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ΤΑ ΝΕΑ: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 1995

Σοβαρά προβληματισμένο δείχνει το εκλογικό σώμα από τη λειτουργία της 
δημοκρατίας. Αυτό είναι το δεύτερο συστατικό της συνολικής εικόνας της 
αμφισβήτησης, όπως πηγάζει από την έρευνα της ΜΙΙΒ (το πρώτο είναι αυτό που 
παρουσίασε χθες η «Ε» αναφορικά με το βαθμό ανταπόκρισης των σημερινών 
κομμάτων στους πολίτες).

Το 69, 2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη 
λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι η λειτουργική 
συμπεριφορά των κομμάτων μέσα στους θεσμούς, αλλά και η σχέση που έχουν με 
την εκλογική βάση απέχουν πολύ από τις απαιτήσεις των πολιτών

«Καθόλου ικανοποιημένο» δήλωσε το 32, 8% και «όχι τόσο ικανοποιημένο» το 36, 
4%. «Πολύ ικανοποιημένο» είναι μόλις το 5, 7% των ερωτηθέντων και «αρκετά 
ικανοποιημένο» το 23, 3%.

Ενδεικτικό είναι ότι μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων το μεγαλύτερο ποσοστό 
εκείνων που δήλωσαν ικανοποιημένοι είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ (44, 3%), το 
οποίο ασκεί την κυβερνητική εξουσία. Αντιθέτως, οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. (ίσως 
επειδή το κόμμα τους βρίσκεται στην αντιπολίτευση) δηλώνουν ικανοποιημένοι σε 
ποσοστό μόνο 16, 6%. Ανάλογη είναι και η συμπεριφορά των ψηφοφόρων των 
μικρών κομμάτων. Ετσι, μπορεί να εικάσει κανείς ότι τα ποσοστά ικανοποίησης θα 
μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα αν είχαμε πολυκομματικές κυβερνήσεις - όπου την 
εξουσία θα μοιράζονταν περισσότερες δυνάμεις - και αν διευρυνόταν η συμμετοχική 
δημοκρατία σε πολλά επίπεδα.

Με δεδομένο λοιπόν το σημερινό πολιτικό σκηνικό, το εκλογικό σώμα δείχνει να 
θεωρεί, σε αρκετά υψηλά ποσοστά, ότι η αποχή από τις εκλογές είναι μέσον 
πολιτικής έκφρασης. Εια παράδειγμα, το 24, 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ 
θεωρεί ότι η αποχή είναι κι αυτή ένας τρόπος για να εκφράσει κάποιος αυτά που 
σκέφτεται. Τα αντίστοιχα ποσοστά από τα άλλα κόμματα είναι, 20, 9% των 
ψηφοφόρων της Ν.Δ., το 24, 2% της ΠΟΑ.ΑΝ., το 18, 5% του ΚΚΕ και το 35, 2% 
του ΣΥΝ. Το υψηλότερο ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η αποχή είναι πάντα 
λάθος είναι των ψηφοφόρων του ΚΚΕ (60, 7%) και το χαμηλότερο (35, 2%) είναι 
των ψηφοφόρων του ΣΥΝ.

Εντυπωσιακό - και σίγουρα ενδεικτικό της πτωτικής τάσης που παρουσιάζει η 
Πολιτική Ανοιξη - είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων της (27, 7%) που έδωσαν 
καταφατική απάντηση στο ερώτημα: «Μερικές φορές η αποχή είναι το καλύτερο που 
έχει να κάνει κανείς; »

Η εντιμότητα και η φερεγγυότητα είναι τα πρώτα ζητούμενα σ' έναν πολιτικό από την 
πλειονότητα των ερωτηθέντων (54, 1%).

Πάνω από 50% έδωσαν θετικές απαντήσεις οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων, αλλά 
ισχυρότερο είναι το ρεύμα αυτό μεταξύ των ψηφοφόρων της Αριστερός (62, 4% οι 
ψηφοφόροι του ΚΚΕ και 62, 2% οι ψηφοφόροι του ΣΥΝ).
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Ακολουθούν τα στοιχεία της ειλικρίνειας, με σύνολο θετικών απαντήσεων 42, 4% 
(και με ισχυρότερο ρεύμα μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΝ, που φτάνει στο 53, 2%) 
και της εμπιστοσύνης, με συνολικό ποσοστό 40, 3% (εδώ, ισχυρότερο είναι το ρεύμα 
μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με 44, 4%).

Εκείνα που ελάχιστα ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη, έτσι όπως καταγράφονται οι 
διαθέσεις της στην έρευνα, και συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω του 10% είναι: Ο 
καλός ομιλητής, ο συμπαθής, ο πιστός στις παραδοσιακές ηθικές και θρησκευτικές 
αξίες, ο μετριοπαθής και ο κοινωνικά καταξιωμένος.

Από τις πολιτικές προσωπικότητες που δεν ηγούνται στα κόμματα, πρώτος και με 
ανοδική τάση είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Δ. Αβραμόπουλος με 66, 7%, έναντι 57,
6% που είχε τον Ιούνιο.

Στις επόμενες τρεις θέσεις έρχονται πρόσωπα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ: Βάσω 
Παπανδρέου, Δ. Τσοβόλας και Κ. Σημίτης.

Δεύτερος από τη Ν.Δ. και πέμπτος στη γενική κατάταξη είναι ο Ε. Σουφλιάς, ενώ ο 
αντιπρόεδρος του κόμματος Ειάννης Βαρβιτσιώτης έρχεται όγδοος.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης κατέχει τη... συμβολική θέση με 
αριθμό 13, ενώ η κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκεται μπροστά του, στη δέκατη 
θέση.

Στην τελευταία θέση (20ή) βρίσκεται ο νέος υπουργός Στέφ. Τζουμάκας - αν και 
μπήκε στην κυβέρνηση κάνοντας αρκετό θόρυβο - με προτελευταίο το νέο γραμματέα 
του ΠΑΟΚ Κ. Σκανδαλίδη. Και οι δύο πάντως μπήκαν στον κατάλογο της ΜΙΙΒ για 
πρώτη φορά.

Η ανεργία, ο πληθωρισμός και η παιδεία, είναι τα τρία πρώτα προβλήματα που 
απασχολούν τους πολίτες.

Η ανεργία μάλιστα έρχεται εντυπωσιακά πρώτη, με 57, 2% των πολιτών να κτυπούν 
το καμπανάκι του κινδύνου. Ως πρώτο πρόβλημα είχε αναδειχθεί και τον περασμένο 
Ιούνιο με 53, 2%, αλλά πριν από ένα ακριβώς χρόνο κατατασσόταν στη δεύτερη θέση 
με ποσοστό 43, 3%.

Στην τέταρτη θέση με πτωτική τάση βρίσκονται τα ναρκωτικά και αμέσως μετά, με 
την ίδια πτωτική τάση, τα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκοται η μόλυνση του περιβάλλοντος (ίσως από 
άγνοια), η τρομοκρατία (εδώ που τα λέμε το πρόβλημα μπροστά σε αντίστοιχα άλλων 
χωρών είναι μικρό) και οι συγκοινωνίες (ίσως επειδή όλο και περισσότεροι κινούνται 
με ιδιωτικό αυτοκίνητο).

Η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος δείχνει ότι θέλει να ξεπεραστούν οριστικά τα 
προβλήματα με τα Σκόπια, ανεξαρτήτως αν οι διαπραγματεύσεις για την ονομασία 
οδηγήσουν σε αδιέξοδο.
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«Απόλυτα σύμφωνοι» στην παραπέρα βελτίωση των σχέσεων μέσω οικονομικών και 
εμπορικών συναλλαγών δήλωσε το 23, 7% και «μάλλον σύμφωνοι» το 22, 7%, ένα 
σύνολο δηλαδή 45, 9%. Αδιάφορο δήλωσε το 16, 8% των ερωτηθέντων, έτσι που το 
γενικό σύνολο ανέρχεται στο 62, 7%.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων της Πολιτικής Ανοιξης που 
απάντησε θετικά στην ερώτηση, το οποίο συνολικά φτάνει στο 41, 2%. Ισως εδώ να 
εντοπίζεται και το σοβαρότερο πρόβλημα για την ηγεσία του κόμματος, η οποία 
επιμένει στη «μακεδονική» πολιτική της.

Το υψηλότερο ποσοστό θετικών ψήφων έδωσαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΝ με 57, 5%.
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