Φτώχεια, αδιαφορία και μνημόνια σκοτώνουν τη Δημοκρατία
Δημοσκόπηση της 'ΚΕ' δείχνει το 30% να εκτιμά πως “τα πράγματα
ήταν καλύτερα” επί Χούντας
Σύμφωνα με το Βαρόμετρο
της Metron Analysis για την
Ελευθεροτυπία, το 30% των
ερωτηθέντων θεωρεί πως
“στη δικτατορία ήταν
καλύτερα τα πράγματα από
ότι σήμερα”. Τα ευρήματα-σοκ
καταδεικνύουν ότι η
οικονομική κρίση της χώρας,
για την οποία ευθύνεται το
πολιτικό σύστημα, προκαλεί
κρίση και στην ίδια τη
δημοκρατία. Ολόκληρη η
έρευνα και η ανάλυση των
ευρημάτων στη Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία.
Η δημοσκόπηση δείχνει σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων να απαντά θετικά στην ερώτηση
“Σε λίγες μέρες θα έχουμε 21η Απριλίου. Ορισμένοι λένε ότι στη δικτατορία ήταν καλύτερα τα
πράγματα από ότι σήμερα. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη αυτή;”
Η πλειοψηφία (59%) θεωρεί πως σε θέματα ασφαλείας η κατάσταση επί Χούντας ήταν
καλύτερη, 46% θεωρεί ότι είχε καλύτερη διαβίωση και το 24% πιστεύει πως η χώρα είχε
καλύτερη διεθνή εικόνα.
Όσο σοκαριστικά κι αν είναι τα
ευρήματα άλλο τόσο πρέπει
να μετατραπούν σε μια
κραυγή αγωνίας της
κοινωνίας αλλά και της ίδιας
της δημοκρατίας προς τους
θεσμούς που την υπηρετούν,
τα κόμματα, το κοινοβούλιο,
τη δικαιοσύνη.
Η έρευνα της
Ελευθεροτυπίας
επιβεβαιώνει σε μια
αποφράδα χρονική συγκυρία
όλα αυτά που ως αίσθηση
υπάρχουν τα τελευταία χρόνια
και απέναντι στα οποία
εθελοτυφλούμε.
Αποτελεί την κατάληξη μιας μακράς διαδρομής κατά την διάρκεια της οποίας το πολιτικό
σύστημα βούτηξε στην διαφθορά, η κομματικοποίηση του κράτους απαξίωσε τους θεσμούς,
κυριάρχησε το πελατειακό κράτους εις βάρος της αξιοκρατίας και η διαπλοκή οικονομικών
συμφερόντων και πολιτικών ήταν ο κανόνας.

Είναι το αποτέλεσμα της φτώχειας στην οποία έχει φέρει την κοινωνία η μνημονιακή πολιτική
και είναι αποκαλυπτικό της απόγνωσης της κοινωνίας αλλά και της πλήρους σύγχυσης στην
οποία την έχει οδηγήσει η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και η αναποτελεσματική διαχείριση της
από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.
Και είναι αποτέλεσμα και της χρονικής απόστασης από εκείνη την μαύρη περίοδο, της
άμβλυνσης της μνήμης και της άγνοιας των νεότερων γενιών για την χούντα των
συνταγματαρχών, που κατέλυσε την δημοκρατία και τις ελευθερίες, διεύρυνε την ανισότητα και
έσπειρε την ανασφάλεια.

Πρόθεση Ψήφου - Ποσοστά των κομμάτων
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά των κομμάτων, το διαφορετικό στοιχείο που προκύπτει από
τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι ότι πρώτη δύναμη στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι ούτε η
ΝΔ (18,7%), ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ (18,1%), αλλά οι... αναποφάσιστοι, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με
το τι θα ψηφίσουν όσο και με το αν θα ψηφίσουν γενικά (21,1%)!

Εντύπωση προκαλεί επίσης όχι τόσο το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
όσο το γεγονός ότι το κόμμα του Πάνου Καμμένου συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό από το
ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το μηνιαίο βαρόμετρο της Metron Analysis που δημοσιεύεται
στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου
έχουν ως εξής:
• ΝΔ: 18,7%
• ΣΥΡΙΖΑ: 18,1%
• Χρυσή Αυγή: 7,4%
• Ανεξάρτητοι Έλληνες: 6,6%
• ΠΑΣΟΚ: 5,5%
• Δημοκρατική Αριστερά: 3,9%
• ΚΚΕ: 3,8%
• Αναποφάσιστοι: 21,1%
Η Νέα Δημοκρατία προηγείται (αυτή τη φορά με ξεκάθαρο προβάδισμα) του ΣΥΡΙΖΑ στην
παράσταση νίκης. Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 48% έναντι 39% του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, νικητής
αναδεικνύεται και πάλι ο... κανένας, με ποσοστό 38%! Ακολουθεί από απόσταση ο νυν
πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς τον οποίο προτιμά το 30% των ερωτηθέντων, ενώ ο Αλ. Τσίπρας
συγκεντρώνει την προτίμηση μόλις του 14%.
Παράλληλα, 68% αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτιμά ότι τα πράγματα είναι χειρότερα
στη χώρα από ότι ήταν πριν από ένα χρόνο, ενώ το 74% θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη
λάθος κατεύθυνση.

