
΄Αξονες της ΄Ερευνας ∆ιακυβέρνησης΄Αξονες της ΄Ερευνας ∆ιακυβέρνησης

1.   Εµπιστοσύνη

2.   Αποτελεσµατικότητα (συστήµατος - προσωπική)

3.   Αποκρισιµότητα

4.   Αρµοδιότητες / περιοχές

5.   Παρεµβατισµός / ρόλος στην οικονοµία
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5.   Παρεµβατισµός / ρόλος στην οικονοµία

6.   Προτεραιότητες δηµοσίων δαπανών

7.   Προτεραιότητες / επιλογές κυβερνητικής πολιτικής

8.   Απόδοση

9.   Ικανότητα

10. Ισχύς / δύναµη / οµάδες πίεσης

11. Μορφές πολιτικής διαµαρτυρίας



Εµπιστοσύνη στη ∆ιακυβέρνησηΕµπιστοσύνη στη ∆ιακυβέρνηση
(Πόσο συχνά την εµπιστεύονται)(Πόσο συχνά την εµπιστεύονται)

14,8

5,7
Πάντοτε + Σχεδόν

πάντοτε

Τις περισσότερες

φορές
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8,5

31,6

39,5

φορές

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ + Ποτέ

∆Γ/∆Α



Εξάρτηση κυβερνήσεως από µεγάλα συµφέρονταΕξάρτηση κυβερνήσεως από µεγάλα συµφέροντα

(Η Κυβέρνηση δουλεύει:)(Η Κυβέρνηση δουλεύει:)

Για λίγα / µεγάλα 

συµφέροντα

75,3%
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∆Γ/∆Α

14,4%

Για το καλό 

όλων

10,3%



Σπατάλη δηµοσίου χρήµατοςΣπατάλη δηµοσίου χρήµατος
(Πόσα χρήµατα σπαταλώνται)(Πόσα χρήµατα σπαταλώνται)

48,7

32,4
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8,8 10,1

Πολλά Αρκετά 'Οχι πολλά ∆Γ/∆Α



∆ιεφθαρµένοι στην Κυβέρνηση∆ιεφθαρµένοι στην Κυβέρνηση

18,6

2Σχεδόν κανένας

'Οχι πολλοί
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9,3

13,4

56,6Αρκετοί

'Ολοι

∆Γ/∆Α



∆είκτης εµπιστοσύνης στη ∆ιακυβέρνηση∆είκτης εµπιστοσύνης στη ∆ιακυβέρνηση
(Χαµηλή (Χαµηλή -- Υψηλή)Υψηλή)

46,7
42,4
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7,8

3,1

-- - + ++



∆είκτης εµπιστοσύνης στη ∆ιακυβέρνηση∆είκτης εµπιστοσύνης στη ∆ιακυβέρνηση

και κοµµατική προτίµησηκαι κοµµατική προτίµηση

΄Οσοι εµπιστεύονται την διακυβέρνηση (+/++)

27,5

21,4

36,4
33,3

Ψηφοφόροι ΄96
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15,5 15,3

21,4

ΠΑΣΟΚ Ν∆ ΚΚΕ ΣΥΝ ∆ΗΚΚΙ ΠΟΛΑΝ



∆είκτης εµπιστοσύνης στη ∆ιακυβέρνηση∆είκτης εµπιστοσύνης στη ∆ιακυβέρνηση

και κοµµατική προτίµησηκαι κοµµατική προτίµηση

΄Οσοι εµπιστεύονται την διακυβέρνηση (+/++)

30,1

20,1
22,7

Σηµερινοί Ψηφοφόροι
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17,1
15,4

0,0

ΠΑΣΟΚ Ν∆ ΚΚΕ ΣΥΝ ∆ΗΚΚΙ ΠΟΛΑΝ



∆εν εµπιστεύονται

Απόφοιτοι Α’ βάθµιας εκπαίδευσης 56

Συνταξιούχοι 53

Αγρότες 66

Χαµηλά εισοδήµατα (<150.000 δρχ.) 55

Κοινωνικά χαρακτηριστικά της δυσπιστίας Κοινωνικά χαρακτηριστικά της δυσπιστίας 

απέναντι στη ∆ιακυβέρνησηαπέναντι στη ∆ιακυβέρνηση
∆εν εµπιστεύονται την ∆ιακυβέρνηση (-/--) 46,7%
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Χαµηλά εισοδήµατα (<150.000 δρχ.) 55

Κοιωνική τάξη DE 53

Θέσεις 1-3 στην κοινωνική κλίµακα 73

Φτωχοί 66

∆υσαρεστηµένοι από τη ζωή 59

Μεγάλη οικονοµική δυσκολία 61

Ανασφάλεια για το µέλλον 56

Επιδείνωση προσωπικών οικονοµικών 64

Τακτικά εκκλησιαζόµενοι 67



Συµφωνούν

απόλυτα

Συµφωνούν

απόλυτα +

Μάλλον

΄Οποιος αποκτήσει την εξουσία,

Αποτελεσµατικότητα της ∆ιακυβέρνησηςΑποτελεσµατικότητα της ∆ιακυβέρνησης

1. Γνώµες για τους Κυβερνώντες1. Γνώµες για τους Κυβερνώντες

∆ιάγραµµα 10

΄Οποιος αποκτήσει την εξουσία,

κοιτάζει πάντα τα προσωπικά

του συµφέροντα
62,5 83,3

Αυτοί που εκλέγονται

Βουλευτές, χάνουν γρήγορα την

επαφή τους µε τον κόσµο
55,8 81,0



Συµφωνούν

απόλυτα

Συµφωνούν

απόλυτα +

Μάλλον

Τα κόµµατα ενδιαφέρονται µόνο

Αποτελεσµατικότητα της ∆ιακυβέρνησηςΑποτελεσµατικότητα της ∆ιακυβέρνησης

2. Γνώµες για τα Πολιτικά Κόµµατα2. Γνώµες για τα Πολιτικά Κόµµατα

∆ιάγραµµα 11

Τα κόµµατα ενδιαφέρονται µόνο

για την ψήφο των πολιτών και

όχι για τη γνώµη τους
60,2 84,8

Τα πολιτικά κόµµατα

κατηγορούνται συνεχώς µεταξύ

τους, αλλά στη πραγµατικότητα

είναι όλα τα ίδια

44,1 65,2



Συµφωνούν

απόλυτα

Συµφωνούν

απόλυτα + Μάλλον
Tους πολιτικούς δεν τους

πολυενδιαφέρει τι σκέπτονται

άνθρωποι σαν κι εµένα
54,2 80,2

Αισθάνοµαι, ότι δεν έχω κανένα

έλεγχο πάνω στις αποφάσεις που

Αποτελεσµατικότητα της ∆ιακυβέρνησηςΑποτελεσµατικότητα της ∆ιακυβέρνησης
3. Προσωπική “πολιτική αποτελεσµατικότητα”3. Προσωπική “πολιτική αποτελεσµατικότητα”
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έλεγχο πάνω στις αποφάσεις που

παίρνουν οι πολιτικοί
47,9 80,1

΄Ανθρωποι σαν και εµένα δεν έχουν

καµµία επιρροή στο τι κάνει η

Κυβέρνηση
46,5 77,2

Η ψήφος είναι το µόνο µέσο που

έχουν οι πολίτες για να επηρεάσουν

τον τρόπο µε τον οποίο οι

Κυβερνήσεις χειρίζονται τα πράγµατα

51,1 77,8

Γενικά η πολιτική είναι τόσο

µπερδεµένη, που άνθρωποι σαν κι

εµένα δεν µπορούν να την

καταλάβουν

21,5 42,0



Κλίµακα πολιτικής αποτελεσµατικότηταςΚλίµακα πολιτικής αποτελεσµατικότητας
(Χαµηλή (Χαµηλή -- Υψηλή)Υψηλή)

46,7
49,0
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4,3

0,0

-- - + ++



Αποκρισιµότητα της ∆ιακυβέρνησηςΑποκρισιµότητα της ∆ιακυβέρνησης
(Πόσο ακούνε οι κυβερνήσεις τους πολίτες)(Πόσο ακούνε οι κυβερνήσεις τους πολίτες)

43,5

35,340,7

8,5Αρκετά

Λίγο
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16,8

4,33,7

47,2

Κυβερνήσεις Εκλογές

Λίγο

Καθόλου

∆Γ/∆Α



Κλίµακα Πολιτικής ∆ιαµαρτυρίαςΚλίµακα Πολιτικής ∆ιαµαρτυρίας

(Εγκρίνετε…)(Εγκρίνετε…)

• Τις αφίσσες και τις προκηρύξεις;

• Τις πορείες και διαδηλώσεις;

• Τις απεργίες;

• Την καταστροφή πραγµάτων (βιτρίνες, 
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• Την καταστροφή πραγµάτων (βιτρίνες, 

λεωφορεία)

• Τις καταλήψεις κτιρίων (σχολείων, 

εργοστασίων, πανεπιστηµίων)

• Τις καταλήψεις εθνικών δρόµων;

• Τις Πανελλαδικές / Εθνικές Απεργίες;



Τις αφίσσες και τις προκηρύξεις 38,9

Τις πορείες και διαδηλώσεις 52,7

Τις απεργίες 60,8

Κλίµακα Πολιτικής ∆ιαµαρτυρίαςΚλίµακα Πολιτικής ∆ιαµαρτυρίας

(Εγκρίνουν απόλυτα + µάλλον)(Εγκρίνουν απόλυτα + µάλλον)
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Την καταστροφή πραγµάτων (βιτρίνες,

λεωφορεία)
1,1

Τις καταλήψεις κτιρίων (σχολείων, εργοστασίων,

πανεπιστηµίων)
10,1

Τις καταλήψεις εθνικών δρόµων 13,4

Τις Πανελλαδικές απεργίες 51,1



Κλίµακα Πολιτικής ∆ιαµαρτυρίαςΚλίµακα Πολιτικής ∆ιαµαρτυρίας
(∆εν εγκρίνουν (∆εν εγκρίνουν -- εγκρίνουν)εγκρίνουν)

23,0

45,4

27,1
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23,0

4,5

-- - + ++



Στάση απέναντι σε µορφές πολιτικής διαµαρτυρίας Στάση απέναντι σε µορφές πολιτικής διαµαρτυρίας 

απέναντι στην κυβέρνησηαπέναντι στην κυβέρνηση
(∆εν εγκρίνουν καθόλου)(∆εν εγκρίνουν καθόλου)

56,7

64,2Καταλήψεις κτιρίων

Καταλήψεις εθνικών

οδών
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10,5

15,8

21,3
Πανελλαδικές

απεργίες

Πορείες /

διαδηλώσεις

Απεργίες



Υπακοή στους νόµουςΥπακοή στους νόµους
(Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες)(Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες)

57,8

34,1
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8,1

Πρέπει να υπακούν στους

νόµους χωρίς εξαιρέσεις 

Να ακολουθούν τη

συνείδησή τους, έστω και αν

αυτό σηµαίνει παραβίαση

του νόµου

∆Γ/∆Α



Αρµοδιότητες της ∆ιακυβέρνησηςΑρµοδιότητες της ∆ιακυβέρνησης
«Γενικά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι, ή δεν πρέπει να είναι«Γενικά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι, ή δεν πρέπει να είναι

ευθύνη των κυβερνήσεων…»ευθύνη των κυβερνήσεων…»

• Να εξασφαλίζουν δουλειά σε όποιον ζητάει;

• Να ελέγχουν τις τιµές;

• Να φροντίζουν την υγεία των αρρώστων;

• Να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ηλικιωµένους;
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• Να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ηλικιωµένους;

• Να εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις τη βοήθεια που 

χρειάζονται για να αναπτυχθούν;

• Να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση για τους ανέργους;

• Να µειώνει τις εισοδηµατικές διαφορές ανάµεσα στους 

πλούσιους και τους φτωχούς;



Σίγουρα ναι Μάλλον ναι

Η υγεία των αρρώστων 81,7 13,7

Η αξιοπρεπής διαβίωση των

ηλικιωµένων
81,1 14,4

Αρµοδιότητες της διακυβέρνησηςΑρµοδιότητες της διακυβέρνησης
(Ευθύνη της κυβέρνησης)(Ευθύνη της κυβέρνησης)
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ηλικιωµένων
81,1 14,4

Η αξιοπρεπής διαβίωση των

ανέργων
73,9 16,8

΄Ελεγχος των τιµών 73,2 17,4

Μείωση των εισοδηµατικών

διαφορών
73,1 16,9

Εξασφάλιση εργασίας 68,5 19,0

Ανάπτυξη των επιχειρήσεων 63,8 22,4



Αριθµός Ελλάδα ΄98 Βρετανία ΄96 Γερµανία ΄96

0-4 8 15 26

Αθροιστικός ∆είκτης αρµοδιοτήτων της ∆ιακυβέρνησηςΑθροιστικός ∆είκτης αρµοδιοτήτων της ∆ιακυβέρνησης
Αριθµός αρµοδιοτήτων ευθύνης της κυβέρνησηςΑριθµός αρµοδιοτήτων ευθύνης της κυβέρνησης
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Πέντε
6 15 19

΄Εξι
14 25 25

Επτά 72 45 30


