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Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία 

Τρίτη 14:30 πμ 
Ραδιόφωνο 

ΣΚΑΪ 

Κατερίνα 

Ακριβοπούλου 
12/02/2008 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Public Issue μαζί μας, ο κ. Γιάννης 

Μαυρής. Καλησπέρα Γιάννη. 

 

Γ. Μαυρής: Καλό μεσημέρι.  

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Μοιάζει να είναι η επιτομή της κρίσης έτσι; Πραγματικά από τα πιο σημαντικά 

Βαρόμετρα, από τις πιο σημαντικές έρευνες. 

 

Γ. Μαυρής: Ναι, διότι πιστοποιεί ακριβώς ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πολιτικό σεισμό. Αξίζει, 

νομίζω, τον κόπο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Βρισκόμαστε μπροστά σε σοβαρές μεταβολές 

στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Δεν έχει παρουσιαστεί κάτι αντίστοιχο τα τελευταία χρόνια και 

αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Ξέρουμε, όμως, 

ότι αλλάζει το σκηνικό με πολύ μεγάλα βήματα. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και αποτυπώνεται καταρχάς στον ΣΥΡΙΖΑ και στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, αλλά δεν 

είναι, προφανώς, το μόνο πεδίο στο οποίο αποτυπώνεται Γιάννη, έτσι; 

 

Γ. Μαυρής: Ασφαλώς. Αυτό είναι μία πλευρά, αν θέλετε, αυτής της αλλαγής. Φαίνεται ότι υπάρχει μια 

σοβαρή μετατόπιση του εκλογικού σώματος, από το ΠΑΣΟΚ, κατά βάση, αλλά όχι μόνο, προς τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Υπάρχει μια σοβαρή μετατόπιση και δεν υπάρχει ρευστοποίηση της ψήφου. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Η 

ρευστότητα της ψήφου αυτή την εποχή, παρότι είμαστε σε μη προεκλογική περίοδο, αλλά σε 

μετεκλογική, επομένως θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε στις δημοσκοπήσεις να εμφανίζονται υψηλά 

ποσοστά αδιευκρίνιστης ψήφου (αναποφασίστων, κλπ.), γιατί δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα 

εκλογές μπροστά, εν τούτοις, οι πολίτες φαίνονται αρκετά αποκρυσταλλωμένοι και αυτό το στοιχείο 

νομίζω, ότι συνηγορεί υπέρ της εκτίμησης ότι δεν πρόκειται απλώς για ταλάντευση του εκλογικού 

σώματος, αλλά για αποκρυσταλλωμένη δυσαρέσκεια, η οποία κατευθύνεται αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο κόμμα. Το κόμμα, το οποίο δέχεται την πολιτική διαμαρτυρία, 

κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την κρίση της διακυβέρνησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. 
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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Έχουμε λοιπόν δύο παράλληλες κρίσεις θα μπορούσε να πει κανείς, ή δύο 

συνιστώσες της πολιτικής κρίσης Γιάννη Μαυρή. Έτσι δεν είναι δηλαδή;  

 

Γ. Μαυρής: Υπάρχει μια κρίση του δικομματισμού, με την έννοια ότι λόγω της αδυναμίας της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης να εισπράξει τη φθορά της κυβέρνησης, αυτή η κλασσική συμπεριφορά του κομματικού 

συστήματος που θα οδηγούσε σε μεταστροφή υπέρ της αντιπολίτευσης, όπως οδήγησε το 2004, αλλά σε 

μεταστροφή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή, έχει μπλοκάρει αυτό το σύστημα το δικομματικό. Στην 

ουσία βλέπουμε, ότι η διαμαρτυρία των πολιτών κατευθύνεται σε ένα υπαρκτό κόμμα του κοινοβουλίου, 

τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάει στην τρίτη λύση αυτή τη στιγμή, δεν πάει στην αποχή. Δεν υπάρχει μια αποστασιοποίηση 

των πολιτών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο κόσμος θέλει την 

πολιτική. Λειτουργεί πολιτικά, συμπεριφέρεται πολιτικά Γιάννη. Δεν έχει αποχή, δεν έχει απομάκρυνση. 

 

Γ. Μαυρής: Και αυτό επαναφέρει την αριστερά, αντικειμενικά στο προσκήνιο. Διότι, η μετατόπιση γίνεται 

προς τα κει, κατά βάση, και στην ουσία, η αριστερά καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της 

απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.   

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Έχουμε όσο ποτέ, ψήφο διαμαρτυρίας και στάση διαμαρτυρίας έτσι; 

 

Γ. Μαυρής: Αυτός ο όρος ψήφος διαμαρτυρίας είναι πολυσυζητημένος. Θέλει να τον επανεξετάσουμε, τι 

εννοούμε. Διότι εγώ νομίζω, ότι δεν είναι απλώς ψήφος διαμαρτυρίας.  

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Είπα και στάση διαμαρτυρίας. 

 

Γ. Μαυρής: Είναι στάση διαμαρτυρίας. Είναι πολύ πιθανό η κοινωνική διαμαρτυρία να μορφοποιηθεί 

κοινωνικά. Να έχουμε ένταση των κοινωνικών συγκρούσεων, κάτι το οποίο παρατηρούμε τα δύο – τρία 

τελευταία χρόνια, με αφορμή την κρίση, την εκπαίδευση, το ασφαλιστικό, τις κινητοποιήσεις. Υπάρχει μια 

τάση για ενίσχυση των μορφών της κοινωνικής διαμαρτυρίας, εξωκοινοβουλευτικά, θα έλεγα, πέρα από 

το κοινοβούλιο, αλλά και στο επίπεδο του κοινοβουλίου και των εκλογών. Αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι 

του ΠΑΣΟΚ που κατευθύνονται, ή δηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς εκφράζουν και 

μια απαίτηση, για μία άλλη λύση διακυβέρνησης. 
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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Αυτό βγαίνει και από τις απαντήσεις στο επόμενο ερώτημα του Βαρόμετρου 

για τις συμμαχικές κυβερνήσεις. 

 

Γ. Μαυρής: Υπάρχει μια πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, που εδώ και καιρό τοποθετείται υπέρ των 

πολυκομματικών κυβερνήσεων. Δεν πιστεύει πια στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό δεν 

διαμορφώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μακροχρόνια τάση. Όταν, όμως, θέσεις το θέμα «ωραία, 

αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ποιος να κάνει κυβέρνηση με ποιον;» εκεί αναδεικνύεται η αντίφαση και το 

πρόβλημα αυτής της συγκυρίας. Δεν υπάρχει λύση, αυτή τη στιγμή, πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτή για 

συνεργασία κομμάτων. Η πρώτη απάντηση των πολιτών είναι οικουμενική κυβέρνηση. Να τα βρουν όλα 

τα κόμματα μεταξύ τους, σε ποσοστό 26%. Ή να γίνουν ξανά εκλογές, που απαντάει το 25%. Η πρόταση 

για συνεργασία των δύο μεγάλων κομμάτων, κατά το γερμανικό πρότυπο, έχει 10%. Δηλαδή, μόνο ένας 

στους δέκα πολίτες, σήμερα, στην Ελλάδα, πιστεύει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα μπορούν να τα βρουν 

μεταξύ τους. Η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΛΑΟΣ, 5%. Η κυβέρνηση συνεργασίας 

ΠΑΣΟΚ – ΚΚΕ, 2%. Και η πιο δημοφιλής λύση είναι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εισπράττει 17%, 

δηλαδή λιγότερο από ένας στους πέντε πολίτες προκρίνει σήμερα τη λύση αυτή. Επομένως, δεν είναι 

προετοιμασμένη η κοινή γνώμη για οποιαδήποτε μορφή συμμαχικής κυβέρνησης. Είναι λογικό, καθώς 

δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τέτοια ιστορία. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και όποτε υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν, αναφέρομαι στη δεκαετία του 

’90, μάλλον τραύματα άφησε, παρά διορθώσεις έκανε. 

 

Γ. Μαυρής: Η εμπειρία του ’89 ήταν τραυματική. Και η αμέσως προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα, είναι 

οι κυβερνήσεις στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Δεν υπάρχει στα τελευταία 50 χρόνια άλλη 

εμπειρία, μόνο αυτές οι δύο εμπειρίες. Επομένως, υπάρχει μια κρίση. Υπάρχει μία αποδοκιμασία των δύο 

μεγάλων κομμάτων. Φαίνεται ότι αυτό το ρεύμα, αυτή τη στιγμή κατευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί 

ανατροπές. Φυσικά, ξαναλέω, είμαστε εν μέσω ενός σεισμού. Δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε 

πόσα ρίχτερ είναι. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Πάντως επιμένεις, Γιάννη, να λες ότι δεν είναι συγκυριακό, αν μη τοι άλλο. 

Είναι η απαρχή, μάλλον διαμόρφωσης συνθηκών έτσι; Σαν να ανοίγει ένας νέος κύκλος συμπεριφοράς. 

 

Γ. Μαυρής: Είμαστε σε νέα συγκυρία μετά τις εκλογές και αυτό δε θα κριθεί βραχυπρόθεσμα, δηλαδή σε 

δύο μήνες θα έχει κλείσει και αυτή η ιστορία. Είναι πιο μακροπρόθεσμο. 
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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και αυτό έχει εξαιρετικό και επιπλέον ενδιαφέρον γιατί όποιος δεν 

καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατάει και που πηγαίνει, κυριολεκτικά, νομίζω σε αυτές τις διεργασίες. 

 

Γ. Μαυρής: Σαρώνεται από τις ιστορικές κινήσεις. Αυτό είναι το μάθημα της ιστορίας και αφορά φυσικά 

τους πάντες. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και εξίσου σεισμική είναι η αντίδραση της κοινής γνώμης απέναντι στα 

ζητήματα διαφθοράς. Δηλαδή, αν δούμε τις απαντήσεις για το ζήτημα της SIEMENS, Γιάννη. Είναι 

παρήγορο το γεγονός, ότι η κοινή γνώμη έχει κριτήριο. Και όσοι το υποτιμούν επίσης, χάνουν. 

 

Γ. Μαυρής: Νομίζω ότι η διερεύνηση του ζητήματος SIEMENS, στο συγκεκριμένο Βαρόμετρο, αποδεικνύει 

δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι στην ερώτηση «αν πιστεύετε ότι υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί και κόμματα 

που πήρανε χρήματα από τη SIEMENS», το 87%, δηλαδή εννιά στους δέκα πολίτες απαντούνε καταφατικά 

και αυτό το ποσοστό είναι οριζόντιο. Δεν έχει διαφοροποιήσεις μεταξύ των κομμάτων. Όλοι οι πολίτες, 

όλων των παρατάξεων πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι έχουν χρηματιστεί τα κόμματα και οι 

πολιτικοί. Και όταν ρωτάμε «και ποιοι πιστεύετε ότι έχουν πάρει χρήματα;», το 76% απαντάει το ΠΑΣΟΚ, 

δηλαδή οκτώ στους δέκα, αλλά και το 72% λέει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχουμε ποσοστά και μέσα 

τα ίδια τα κόμματα, και μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που λένε στην 

ουσία, στη Νέα Δημοκρατία οι έξι στους δέκα ψηφοφόροι πιστεύουν ότι έχουν χρηματιστεί πολιτικοί της 

παράταξής τους. Επτά στους δέκα ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, πιστεύουν ότι έχουν χρηματιστεί πολιτικοί του 

ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ένα 11% του εκλογικού σώματος, που πιστεύει ότι όλα τα κόμματα «τα έχουν 

πάρει». Άρα, έχουμε να κάνουμε με μια πεποίθηση γενικευμένη και καθολική, καθόλου θετική για το 

κομματικό σύστημα που εξηγεί…  

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: … τις συμπεριφορές και τις διεργασίες. 

 

Γ. Μαυρής: Και το θυμό των πολιτών.  

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Νομίζω είπες τη λέξη κλειδί τώρα Γιάννη. Είναι θυμός των πολιτών απέναντι σε 

όλα αυτά. 

 

Γ. Μαυρής: Ο θυμός των πολιτών δεν μπορεί να απορροφηθεί  και όποιος το πιστεύει αυταπατάται. 
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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Επίσης, έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις στο ερώτημα για το ενδεχόμενο 

διάσπασης των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτή είναι μεγάλη, πολύ δυνατή καμπάνα για το ΠΑΣΟΚ. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτή είναι μία ερώτηση που την ανασύραμε από έρευνες της δεκαετίας του ’90. Τότε που 

υπήρχε αντίστοιχη ρωγμή στο δικομματικό σύστημα, η οποία, βεβαίως, απορροφήθηκε τελικά με τις 

εκλογές του 2000. Σήμερα, αυτή η ερώτηση αποδεικνύει ότι ο αδύναμος κρίκος είναι το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει 

ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών, το 59%, έξι στους δέκα πολίτες, που λέει ότι θεωρεί πιθανό το 

ενδεχόμενο διάσπασης. Και 27%, ο ένας στους τέσσερις, περίπου, πολίτες πιστεύει ότι είναι πιθανό και το 

ενδεχόμενο διάσπασης και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα στοιχείο αποδυνάμωσης της εικόνας των δύο 

κομμάτων. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ναι, αλλά πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ. 

 

Γ. Μαυρής: Ο αδύναμος κρίκος είναι κυρίως το ΠΑΣΟΚ. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: 59% επαναλαμβάνω θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο διάσπασης του 

ΠΑΣΟΚ. 

 

Γ. Μαυρής: Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μια 

εσωκομματική διαδικασία αρκετά πολωτική, όπου καταγράφηκαν δύο αντιμέτωπα ρεύματα και ένας 

συσχετισμός αρκετά πολωτικός. Και αυτό το στοιχείο, φυσικά, έχει γίνει αντιληπτό από τη μεγάλη μερίδα 

των πολιτών. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ξέρεις αν επιστρατεύσουμε έστω και αυθαίρετα, από τη δική μου πλευρά 

εννοώ, τους ψυχαναλυτικούς όρους δεν ξέρει κανείς αν αυτές οι απαντήσεις συνιστούν φόβο για το 

ενδεχόμενο διάσπασης του ΠΑΣΟΚ, ή και αίτημα με έναν λανθάνοντα τρόπο. Δεν ξέρω. 

 

Γ. Μαυρής: Εάν βάλει κανείς την ερώτηση, υπάρχει σίγουρα ένα ποσοστό πολιτών που δεν αξιολογεί 

αρνητικά το ενδεχόμενο διάσπασης των μεγάλων κομμάτων. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα, είναι και άλλα πάρα πολλά, 

αλλά νομίζω ότι σταθήκαμε στα βασικότερα. Τα οποία επαναλαμβάνουμε Γιάννη, εσύ το λες δηλαδή, δεν 

είναι συγκυριακά όλα αυτά. Τώρα ανοίγει ένας κύκλος. 
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Γ. Μαυρής: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδοθούνε συγκυριακές, τόσο σημαντικές μεταβολές 

στους δείκτες. Θα ήταν πραγματικά μια έκπληξη αν τον επόμενο μήνα αυτό το κλίμα είχε απορροφηθεί. 

Δεν το πιστεύω προσωπικά. Φυσικά είναι μία πολιτική εκτίμηση που μπορεί να διαψευσθεί, αλλά η 

γνώμη μου είναι ότι δεν απορροφάται εύκολα αυτό το στοιχείο. Ότι η κρίση του δικομματισμού, αυτή τη 

στιγμή, είναι πολύ πιο βαθιά από ότι ήταν την δεκαετία του ’90 και θα είναι πολύ πιο παρατεταμένη. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και μπορεί να πάμε στο διπολισμό, εσύ το έχεις ξαναπεί, επίσης, αυτό. 

 

Γ. Μαυρής: Βεβαίως, με τέτοια δεδομένα, δεν μπορεί να έχει κανείς ασφαλή πρόληψη για το τι μέλι 

γενέσθαι. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ασφαλώς.  

 

Γ. Μαυρής: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε να εκδηλώνονται αυτές οι τάσεις. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Οι οποίες επαναλαμβάνω συνιστούν την επιτομή της κρίσης, σε όλα τα 

επίπεδα.  

 

Γ. Μαυρής: Ακριβώς. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.  

 

Γ. Μαυρής: Και εγώ ευχαριστώ. 

 

Κατερίνα Ακριβοπούλου: Καλό απόγευμα. Γιάννης Μαυρής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

PUBLIC ISSUE. 

 


