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Της ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ

Η 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
αποδοκιµάζει τους χειρισµούς και τις 
µεθόδους των κοµµάτων της Βουλής. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις που έγιναν αποκλει-
στικά για τη Realnews στο πλαίσιο της εξαµη-
νιαίας έρευνας της MRB, οι πολίτες δηλώνουν 
σε ποσοστό 84,4% «λίγο ή καθόλου ικανοποιη-
µένοι» µε τους χειρισµούς και τις µεθόδους των 
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, µε τους οποίους 
συµφωνεί µόλις το 11,2%.

Η αποδοκιµασία διατρέχει οριζόντια το πο-
λιτικό σύστηµα. Μεταξύ των απογοητευµένων 
από τους χειρισµούς των κοµµάτων της Βουλής 
βρίσκονται σχεδόν εννέα στους δέκα ψηφοφό-
ρους της Ν.∆. (88,5%) που βρίσκεται στη θέση 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, αλλά και πάνω 
από επτά στους δέκα (73,1%) ψηφοφόρους του 
ΣΥΡΙΖΑ και πάνω από οκτώ στους δέκα (81,9%) 
ψηφοφόρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων  που 
συγκυβερνούν. Μεταξύ των ψηφοφόρων των 
άλλων κοµµάτων, τα ποσοστά είναι ανάλογα ή 
και µεγαλύτερα, µε τους «µη ικανοποιηµένους» 
ψηφοφόρους της Ενωσης Κεντρώων να αγγί-
ζουν το απόλυτο 100%.

Παρά την απογοήτευσή τους από την εικό-
να που δίνουν τα κοινοβουλευτικά κόµµατα, 
ωστόσο, οι πολίτες εµφανίζονται στην πλειο-
ψηφία τους αρνητικοί ή… αδιάφοροι στη δηµι-
ουργία νέων πολιτικών κοµµάτων. Ειδικότερα, 
στην έρευνα της MRB (που πραγµατοποιήθη-
κε µε τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξε-
ων σε 2.000 άτοµα το διάστηµα 22-29 Ιουνί-
ου), µόλις τρεις στους δέκα (29,8%) απάντη-
σαν «απολύτως θετικά» ή «µάλλον θετικά» στο 
ενδεχόµενο δηµιουργίας νέων πολιτικών κοµ-
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οι νεότερες ηλικίες, µε όσους βρίσκονται µεταξύ 
17-24 να βλέπουν σε ποσοστό 35,5% «απολύ-
τως ή µάλλον θετικά» τη δηµιουργία νέου κόµ-
µατος, αλλά «µάλλον ή απολύτως αρνητικά» το 
36,6%. Το ίδιο ισχύει και στις ηλικίες από 25 ως 
34, καθώς θετικά σε σχέση µε το ενδεχόµενο 
δηµιουργίας νέου κόµµατος απαντά το 34,4% 
αλλά αρνητικά το 34,7%.   

Τα πιο υψηλά ποσοστά µεταξύ αυτών που 
δεν είναι θετικοί στη δηµιουργία οποιουδήπο-
τε νέου κόµµατος  συναντώνται στους ψηφο-
φόρους της Χρυσής Αυγής (57,2%) και του 
ΚΚΕ (52,6%).

µάτων. Αντίθετα, «απολύτως αρνητικά» ή «µάλλον αρνητι-
κά» απάντησαν περίπου τέσσερις στους δέκα (39,1%), ενώ 
σε ποσοστό 26,3% οι πολίτες απάντησαν ότι το αντιµετω-
πίζουν «αδιάφορα». Και όσοι, πάντως, θα ήθελαν ένα νέο 
κόµµα, θεωρούν πως αυτό θα έπρεπε να τοποθετηθεί στο 
Κέντρο (23,9%), ενώ καµία τύχη δεν φαίνεται να έχει ένα 
νέο εγχείρηµα στα δεξιά (5,2%). 

Πιο θετικοί απέναντι στο ενδεχόµενο δηµιουργίας νέ-
ου κόµµατος εµφανίζονται οι ψηφοφόροι της Ενωσης Κε-
ντρώων στις εκλογές του 2015 (57,9%) και του Ποταµιού 
(52,9%) και ακολουθούν σε απόσταση οι ψηφοφόροι του 
ΣΥΡΙΖΑ (32,5%). Με ηλικιακά κριτήρια, οι πλέον αρνητικοί 
είναι όσοι είναι πάνω από 35, ενώ διχασµένες εµφανίζονται 
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