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Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία 

Τρίτη 10:00 πμ 
Ραδιόφωνο 

ΣΚΑΪ 

Μπάμπης 

Παπαδημητρίου / 

Άρης Πορτοσάλτε 

12/02/2008 

 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γιάννη Μαυρή καλημέρα. Έχουμε να παρουσιάσουμε το Βαρόμετρο. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσουμε το Βαρόμετρο Φεβρουαρίου 

PUBLIC ISSUE & ΣΚΑΪ.  

 

Γ. Μαυρής: Θα έλεγα, Άρη, ότι είναι ίσως ένα από τις κρισιμότερες δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει, το 

Βαρόμετρο του Φεβρουαρίου. Είναι σε μία πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συγκυρία που διεξάγεται. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο προσθέσαμε και ερωτήσεις ad hoc, δηλαδή συγκεκριμένες που προσπαθούν να 

διερευνήσουνε τις διαστάσεις των πολιτικών τάσεων. Να πω επιγραμματικά, και όπως είπα και χθες, 

έχοντας συνείδηση των λέξεων, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πολιτικό σεισμό. Υπάρχει ένας 

πολιτικός σεισμός σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Πόσα ρίχτερ είναι. Τι επιπτώσεις θα έχει. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Αλλά, ο σεισμογράφος του Βαρόμετρου το καταγράφει. Πάλλεται το πράγμα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το χειρότερο όλων Άρη, επειδή δεν μπορείς παρά να έχεις εμπιστοσύνη στις 

μετρήσεις που κάνει ο Γιάννης Μαυρής, δεν λες εντάξει άστο τώρα κάποιοι το έχουν κατευθύνει για να 

δημιουργηθεί πρόβλημα στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει το πρόβλημα. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Να συνεχίσω χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Ήθελα να πω λοιπόν ότι νοιώθω 

υπερηφάνεια, όσο μπορεί αυτό να γίνει αντιληπτό, και χαίρομαι πάρα πολύ που παρουσιάζουμε αυτό το 

εργαλείο διαχρονικά. Ανεξαρτήτως Γιάννη αν είσαι μπροστά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ως ΣΚΑΪ 

ραδιόφωνο, δίνουμε χρόνο για κάτι που είναι δύσκολο λεκτικά να βγει, με ποσοστά κ.λπ., χαίρομαι πάρα 

πολύ για την παρουσίαση αυτού του οργάνου, του εργαλείου που έχουμε στη διάθεσή μας, χρόνια τώρα, 

που έχει περάσει και είναι η μηνιαία μέτρηση πλην Αυγούστου, κάθε χρόνο, τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Μια συστηματική εργασία, η οποία γίνεται από εσένα και τους συνεργάτες σου.  
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Γ. Μαυρής: Να προσθέσω κάτι Άρη σε αυτά που λες. Ας μη μείνουμε στο πως χρησιμοποιήθηκαν οι 

δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, αλλά μιλώντας γενικότερα, οι δημοσκοπήσεις είναι μία ανεξάρτητη, κατά 

κανόνα, πηγή πληροφόρησης και όταν χρησιμοποιείται σωστά, πραγματικά, ειδικά σε περιόδους κρίσης, 

μπορεί να φωτίζει σε ορθολογική βάση και να ενημερώνει τους πολίτες, τους ακροατές, τους τηλεθεατές 

στην τηλεόραση, και να βοηθάει στο να παρακολουθούμε την πραγματικότητα και να την κατανοούμε. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Είναι με τέτοιο καταιγισμό τα δεδομένα των τελευταίων μηνών… 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πάμε λίγο να πούμε τα νούμερα; Γιατί δεν θα προλάβουμε. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Το ξέρω ότι δεν θα προλάβουμε. Δεν θα ξεχάσω την περίοδο προ των Δημοτικών και 

Νομαρχιακών Εκλογών του 2006. Που ρωτούσαν: πες μας κ. Μαυρή πως έκανες την έρευνα. Έκατσα το 

βράδυ, τα έβγαλα από το στομάχι και τα έγραψα! Στο γόνατο επάνω. 

 

Γ. Μαυρής: Να συνοψίσουμε. Έχει σοβαρέψει η κατάσταση και απαιτεί πολύ σοβαρή προσέγγιση και 

νομίζω ότι όλα αυτά έχουν περάσει σε δεύτερη φάση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Επειδή σου το έχω φυλαγμένο, που είπες εχθές το βράδυ στην τηλεόραση, 

όταν σε άφησα να μιλήσεις, είπες μία έκφραση την οποία θεωρώ πολύ βαριά. Άλλα θέλω να 

προχωρήσουμε στην παρουσίαση για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Άρη. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Γνώμη για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Από αυτό ξεκινούμε. 

 

Γ. Μαυρής: Καταρχήν, προσπαθούμε να διερευνήσουμε λίγο το γενικό πολιτικό κλίμα που 

διαμορφώνεται τέσσερις-πέντε μήνες μετά τις εκλογές. Η πρώτη ερώτηση αφορά την εντύπωση που 

υπάρχει στην κοινή γνώμη, κατά πόσο θα οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, με την γνωστή ερώτηση «αν 

πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, ή αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές». Η πλειοψηφία 

56%, δηλαδή οι έξι στους δέκα πολίτες σήμερα πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν θα εξαντλήσει την 

τετραετία. Μόνο το 32%, ο ένας στους τρεις θεωρεί ότι αυτή τη κυβέρνηση με τον τρόπο που λειτουργεί… 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Προώρως οι πολίτες προβλέπουν πρόωρες εκλογές. Το επόμενο είναι για την 

κυβερνητική σταθερότητα και ρωτάς… 

 

Γ. Μαυρής: «Σήμερα η κυβέρνηση έχει στη Βουλή 151 βουλευτές. Εσείς τι γνώμη έχετε;» 
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μείον τον Κουκοδήμο δηλαδή εννοείς. Αν πιστεύετε ότι με τόσους βουλευτές 

μπορεί να κυβερνήσει χωρίς προβλήματα. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντηση. Και συνάδει 

με την προηγούμενη. 

 

Γ. Μαυρής: Ναι, είναι στη σειρά αυτές οι ερωτήσεις. Το 50% πιστεύει ότι μπορεί. Δηλαδή, ο ένας στους 

δύο πολίτες. Αντίθετα, το 46%, δηλαδή είναι διαιρεμένο το εκλογικό σώμα, πιστεύει ότι δεν μπορεί. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ενώ τυπικά στη δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε, 151 γενικώς στους 300, 

πρέπει να είναι επαρκής η πλειοψηφία για να κυβερνήσεις και να πάρεις απόφαση. Οι πολίτες 

διαισθάνονται και όχι λανθασμένα, βεβαίως, ότι δεν κυβερνιέται ο τόπος έτσι. 

 

Γ. Μαυρής: Το ένα είναι Μπάμπη η πολιτική πραγματικότητα και η ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί. 

Το δεύτερο έχει να κάνει, το έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, με την 

κουλτούρα των πλειοψηφιών, αν θες των κοινοβουλευτικών που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, 

τουλάχιστον στην μεταπολίτευση, το τι θεωρείται δηλαδή σύνηθες ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για 

αυτό βάλαμε στο Βαρόμετρο μία ερώτηση που νομίζω ότι είναι αρκετά καινοτομική. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πρωτοποριακή θα έλεγα και εγώ, ναι. 

 

Γ. Μαυρής: «Μιλώντας τώρα γενικότερα, πόσους βουλευτές θα λέγατε ότι χρειάζεται να έχει στη Βουλή 

μια κυβέρνηση για να κυβερνάει χωρίς προβλήματα». Ανοικτή ερώτηση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Χωρίς να μας δώσετε εσείς αριθμούς. 

 

Γ. Μαυρής: Τι πιστεύει ο καθένας. Πόσος είναι ο ιδανικός αριθμός βουλευτών. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ωραία, για πες μας τον μέσο όρο. 

 

Γ. Μαυρής: Ο μέσος όρος είναι εντυπωσιακός. Είναι 161 βουλευτές. Αυτό θεωρεί ο μέσος πολίτης ως 

απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αναλυτικά τα στοιχεία: Το 18%, περίπου ένας στους πέντε 

πιστεύει ότι μπορεί να κυβερνά μια κυβέρνηση και με 151-154 βουλευτές. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Κάτι σαν και αυτό που έχει τώρα ο Καραμανλής. 
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Γ. Μαυρής: Πάντως η πλειοψηφία, το ένα τέταρτο δεν έχει γνώμη, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή 

την ερώτηση. Το 27% και μένω μόνο σε αυτό, για να μη χάνουμε χρόνο, πιστεύει ότι χρειάζεται 160-164 

βουλευτές και ένα 15% πιστεύει ότι πρέπει να έχουμε περισσότερο από 165 βουλευτές. Δηλαδή, το 40% 

στην Ελλάδα, σήμερα, των πολιτών, θεωρούν καλό να έχει η κυβέρνηση πάνω από 160 βουλευτές. 

Δεδομένου ότι έχει 151 καταλαβαίνουμε ότι θεωρείται αποσταθεροποιητικό το νούμερο αυτό. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το είχαν προσέξει οι πολιτικοί πριν 

ψηφίσουν ξανά τον εκλογικό νόμο. Διότι ανάμεσα στα φαιδρά που συμβαίνουν στη χώρα τους 

τελευταίους μήνες, είναι ότι είναι έτοιμος ο εκλογικός νόμος για τις επόμενες εκλογές. Έτοιμος για τις 

μεθεπόμενες εκλογές. Και λίγο πολύ τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν για έναν άλλο εκλογικό 

νόμο για τις τρίτες στη σειρά εκλογές. Πρόκειται περί τρέλας. Περί μιας στροφής στην δεκαετία του ’60. 

Και όλα αυτά τα πράγματα μαζί με όσα θα πούμε στη συνέχεια μας θυμίζουν, σε όσους θυμίζουν 

βεβαίως, τη δεκαετία του ’60. 

 

Γ. Μαυρής: Υπάρχει, όμως, και ένα επιπλέον στοιχείο Μπάμπη, που λέει ότι η πολιτική, γενικά η ζωή και η 

πραγματικότητα, και η πολιτική πραγματικότητα τις περισσότερες φορές φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη 

φαντασία από τη δικιά μας. Και αυτή η πραγματικότητα που διαμορφώνεται νομίζω ότι πιθανώς να 

εξουδετερώσει και την αλλαγή του εκλογικού νόμου, η οποία έχει προωθηθεί αυτή τη στιγμή. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Αλλά συμπερασματικά όμως θέλουμε σταθερή κυβέρνηση. Και τη σταθερή κυβέρνηση 

την ορίζουμε με μεγάλο αριθμό βουλευτών. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτό αν θέλεις, είναι και το πολιτικώς αυτονόητο. Μεταφράζεται σε περισσότερους 

βουλευτές από αυτούς που έχει σήμερα η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτές τις 

ερωτήσεις.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ανοίγουμε φάκελο SIEMENS στο Βαρόμετρο. 

 

Γ. Μαυρής: Καταλυτικά τα αποτελέσματα. Αναμενόμενα νομίζω. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Στην ερώτηση «γνώμη για την χρηματοδότηση κομμάτων, πολιτικών από τη SIEMENS». 
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Γ. Μαυρής: Εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες πολιτικοί και κόμματα που πήραν χρήματα από 

τη SIEMENS. Το 87% απαντάει ότι το πιστεύουν. Δηλαδή εννέα στους δέκα πολίτες. Οριζόντια η απάντηση 

σε όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως προτίμησης. 87% στη Νέα Δημοκρατία, 85% στο ΠΑΣΟΚ. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Η επόμενη ερώτηση είναι ποιους αφορά; 

 

Γ. Μαυρής: Στο 90% που απαντάει ότι έχουν πάρει χρήματα, κάνουμε μια ανοικτή ερώτηση: ποιοι πήραν 

χρήματα; Το ΠΑΣΟΚ απαντάει το 76%, η Νέα Δημοκρατία το 72%, τα υπόλοιπα κόμματα αθροίζουν ένα 

4%, όλα τα κόμματα 11%. Επομένως έχουμε πάλι μία γενική και οριζόντια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Άρα η κρίση της SIEMENS, η κρίση με τις δωροδοκίες της SIEMENS και τις 

δωροληψίες των πολιτικών, αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα και δεν υπάρχει καμία διαφωνία σε αυτό. 

 

Γ. Μαυρής: Και ένας στους εννιά πολίτες λέει όλα τα κόμματα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πάντως και όταν αναλύεις τι πιστεύουν οι άνθρωποι που ψήφισαν Νέα 

Δημοκρατία, λένε ότι αφορά το ΠΑΣΟΚ κατά 78% και λένε ότι αφορά τη Νέα Δημοκρατία κατά 62%. 

Δηλαδή και οι Νεοδημοκράτες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας… 

 

Γ. Μαυρής: οι έξι στους δέκα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: … αντιλαμβάνονται ότι αφορά και το δικό τους κόμμα. 

 

Γ. Μαυρής: Όπως αντίστροφα το ΠΑΣΟΚ. Επτά στους δέκα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Επτά στους δέκα πιστεύουν ότι αφορά το ΠΑΣΟΚ, και έξι στους δέκα τη Νέα 

δημοκρατία  

 

Γ. Μαυρής: Μπάμπη πρόκειται για πρωτοφανή κρίση. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Τρίτο σκέλος. Εικόνα κομμάτων. Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων. «Ανεξάρτητα από 

τις κομματικές σας προτιμήσεις, θα ήθελα να μου πείτε τι γνώμη έχετε για τα ακόλουθα πολιτικά 

κόμματα, θετική, ή αρνητική;». 
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτή είναι η πάγια ερώτηση την οποία κάνει ο κ. Μαυρής. 

 

Γ. Μαυρής: Αλλά δεν έχει πάγια κατάταξη.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μου το πήρες από το στόμα. Ξαφνικά πάνω-πάνω έχεις βάλει ένα ΣΥΡΙΖΑ. 

Που το βρήκες αυτό; 

 

Γ. Μαυρής: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο δημοφιλές κόμμα του πεντακομματικού συστήματος, αυτή τη στιγμή. Το 

55% των πολιτών έχει θετική γνώμη και 35% αρνητική. Από τον Οκτώβριο, μετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, 

είναι το πιο δημοφιλές κόμμα. Έχει καταφέρει να περάσει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει 

40% θετικές γνώμες, η δημοτικότητά της είναι στο 40%, ήταν στο 49% την προηγούμενη φορά, πριν από 

τέσσερις μήνες και κυρίως, πια, έχει αρνητικό ισοζύγιο γνωμών. Οι αρνητικές κρίσεις – γνώμες είναι στο 

57%, επομένως υπάρχει ένα έλλειμμα 17%. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ενώ στην προηγούμενη φορά που το μέτρησες, πριν από τέσσερις μήνες ήταν 

οκτώ. 

 

Γ. Μαυρής: Όχι, ήταν θετικό το ισοζύγιο κατά δύο μονάδες. 49% θετικές, 47% αρνητικές. Τώρα έχουμε 

40% μόνο θετικές, 57% αρνητικές. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Δεκαεπτά μονάδες αρνητικές. Και στον πάτο βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ τώρα. 

 

Γ. Μαυρής: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια θεαματική πτώση πολλών μονάδων, από το 53% τον Οκτώβριο είναι στο 

31%. Έχει κάμψη 22 μονάδες. Είναι στην πέμπτη θέση. Είναι λιγότερο δημοφιλές σήμερα το ΠΑΣΟΚ από 

ότι είναι το ΚΚΕ και ο ΛΑΟΣ. Με αρνητικές κρίσεις 65%. Δηλαδή, τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος, 

έχουν αρνητική γνώμη για το δεύτερο κόμμα της διακυβέρνησης της χώρας. Για να καταλαβαίνουμε τι 

λέμε. Οι αρνητικές γνώμες για το ΛΑΟΣ είναι στο 57%. Το ΠΑΣΟΚ στο 65%, του ΛΑΟΣ και του ΚΚΕ στο 57%, 

και της Νέας Δημοκρατίας. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτή ήταν μια έκφραση που χρησιμοποίησες. Μια δημοσκοπική βόμβα, πως 

το είπες. 

 

Γ. Μαυρής: Δεν θυμάμαι, πάντως είναι σίγουρα βόμβα. 
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το είπες μια δημοσκοπική κατακρήμνιση του ΠΑΣΟΚ. 

 

Γ. Μαυρής: Δημοσκοπική κατάρρευση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Όπως κοιτάμε τα νούμερα, είναι σαν να είσαι σε ομάδα εντατικής θεραπείας 

και να βλέπεις ότι τον χάνεις τον ασθενή. Κάπως έτσι το είπες. 

 

Γ. Μαυρής: Να προσθέσω κάτι που κάνει τα πράγματα περισσότερο δραματικά. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πολλοί πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ μιλάνε ότι κινδυνεύει να βρεθεί στις εκλογές με 

κάτω από 30%. Άρα όντως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. 

 

Γ. Μαυρής: Οι πιο ευαίσθητοι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αφουγκράζονται τα κοινωνικά μηνύματα, το 

έχουν συνειδητοποιήσει και δεν χρειάζονται τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, το ερώτημα είναι αν και οι ηγεσίες 

αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Πολλές φορές τυχαίνει οι ηγεσίες να παραμένουν τυφλωμένες και να 

εθελοτυφλούν. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Είμαστε στην κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αν η Νέα Δημοκρατία 

και το ΠΑΣΟΚ, βαδίζουν σήμερα σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση και η σύγκριση με την προηγούμενη 

φορά. 

 

Γ. Μαυρής: Το 64% απαντά ότι η Νέα Δημοκρατία βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση και μόνο το 24% ότι είναι 

σε σωστή. Για το ΠΑΣΟΚ το 78% θεωρεί ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση και μόνο 9%, σοκαριστικό ποσοστό 

και αυτό, ότι είναι σε σωστό δρόμο, δηλαδή ο ένας στους δέκα πολίτες.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είναι χαρακτηριστικό επειδή αυτό το ψάχνουμε στο βαρόμετρο, είναι 

σταθερό διαχρονικά, ότι αν δεις τα νούμερα την τελευταία πενταετία ότι πάνε σε λάθος κατεύθυνση τα 

δύο μεγάλα κόμματα, είναι συνεχώς αυξανόμενο το ποσοστό αυτό. Από τον Απρίλιο του 2006 όπου ήταν 

σε λάθος κατεύθυνση 54% το ΠΑΣΟΚ, 51% έλεγαν για τη Νέα Δημοκρατία και ήταν πολύ κοντά και τα δύο 

κόμματα στην κρίση των πολιτών πόσο λάθος πηγαίνουνε, από εκεί έχουμε βρεθεί τώρα στο 78% για το 

ΠΑΣΟΚ και στο 64% για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχουνε μεσολαβήσει σημαντικότατα πράγματα, μεταξύ 

των οποίων και εκλογές πριν από ούτε καν εξάμηνο. 
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Γ. Μαυρής: Και να θυμίσω Μπάμπη, διότι μέσα στον καταιγισμό της υπερπληροφόρησης το ξεχνάμε, ότι 

η μέτρηση αυτή που ανέφερες ήταν λίγο μετά την κρίση των υποκλοπών, που ήταν η μεγαλύτερη κρίση. 

Άρα σήμερα η εικόνα αυτή είναι πολύ χειρότερη από την εικόνα που είχαμε στη χειρότερη κρίση της 

διακυβέρνησης 2004-2007.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ρωτήσατε Γιάννη Μαυρή, αν υπάρχει ενδεχόμενο διάσπασης, πόσο πιθανή 

είναι μια διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και οι απαντήσεις είναι εξαιρετικά 

χαρακτηριστικές. 

 

Γ. Μαυρής: Να πω Μπάμπη ότι αυτή την ερώτηση την είχα πρωτοβάλει στην προηγούμενη δεκαετία, στην 

περίοδο εκείνης της κρίσης του δικομματισμού και την επαναφέρουμε πλέον στο Βαρόμετρο, διότι είναι 

στην επικαιρότητα. Το 27% θεωρεί ότι είναι πιθανή η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα 

ποσοστό σχετικά χαμηλό. Όμως, το 59% θεωρεί ότι είναι δυνατή η διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας 

δείκτης αδυναμίας στην εικόνα της αντιπολίτευσης, κυρίως. Είναι ο αδύνατος κρίκος η αξιωματική 

αντιπολίτευση σήμερα.   

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: «Από τον τρόπο που η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα της χώρας πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε;» Είναι η άλλη κλασσική ερώτηση του 

Βαρόμετρου, όπου βεβαίως εδώ το ποσοστό των ικανοποιημένων είναι πολύ μικρό.  

 

Γ. Μαυρής: Να πούμε ότι οκτώ στους δέκα, 80% είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, 94%, 

πρωτοφανές, είναι από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, μόνο 5% των πολιτών δηλώνουν ικανοποίηση από 

την αξιωματική αντιπολίτευση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πέρσι τέτοιες μέρες, τον Μάρτιο δηλαδή του 2007, ήταν 17% εκείνοι που 

δήλωναν ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση συμμετείχε στην πολιτική ζωή. 

31% ήταν ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Να θυμηθούμε πέρσι εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει το θέμα με τα δομημένα 

ομόλογα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και είχε προηγηθεί η τεράστια κρίση στην παιδεία. Ήταν μία δύσκολη, 

δηλαδή, εποχή για την κυβέρνηση παρά ταύτα είχε ικανοποιημένους 31%, ενώ τώρα έχει το 19%. Και το 

ΠΑΣΟΚ κατόρθωνε να ικανοποιήσει το 17%, ενώ τώρα ικανοποιεί μόνο το 5%. 
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Γ. Μαυρής: Είναι καταστροφή αυτή η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά να θυμίσουμε και κάτι που έχουμε πει 

παλιότερα, το κρίσιμο ποσοστό σε αυτό το δείκτη είναι το 30%. Έχει αποδειχτεί ιστορικά με τις φτωχές 

χρονοσειρές που διαθέτουμε από τις ελληνικές δημοσκοπήσεις μας, ότι όποιο κόμμα κρατιέται στο 30%, 

σε συνθήκες μη-προεκλογικές, έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Όταν αυτή τη 

στιγμή το ποσοστό αυτό, για την κυβέρνηση, έχει πέσει κάτω από το 20%, σίγουρα είναι ένα καμπανάκι. 

Θυμίζω ότι αντίστοιχη τάση είχε επιδείξει και η κυβέρνηση Σημίτη και έχασε τις εκλογές, παρουσιάζοντας 

τέτοια ποσοστά. Βέβαια, εδώ έχουμε το παράδοξο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Είναι χειρότερη η αξιωματική αντιπολίτευση από την κυβέρνηση. 

 

Γ. Μαυρής: Ακριβώς. Πολύ χειρότερη.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα. «Ανεξάρτητα από τι ψηφίζετε, ποια 

κυβέρνηση νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας; Μια κυβέρνηση 

του ΠΑΣΟΚ, ή μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας»; 

 

Γ. Μαυρής: Αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ένας παρεμφερής δείκτης. Ενώ την ικανοποίηση τη μετράμε για 

κάθε κόμμα χωριστά, εδώ βάζουμε σε αντιπαράθεση τα δύο κόμματα. Είναι αντίστοιχος δείκτης με την 

σύγκριση που κάνουμε για τους αρχηγούς, στο επίπεδο του πρωθυπουργού. Παραμένει πιο αξιόπιστη 

λύση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 32%, από ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με 

ποσοστό 19%. Το 42% λέει καμία από τις δύο. Ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό την προηγούμενη φορά, ήταν 

στο 47%.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτό βλέπω. Έχει μια βελτίωση η κυβέρνηση. 

 

Γ. Μαυρής: Μια μικρή διόρθωση θα λέγαμε, που ενδεχομένως οφείλεται και στην κακή πορεία της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή είναι η διαφορά. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Το πέμπτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τις συμμαχικές κυβερνήσεις. Γνώμη για τη μορφή 

της διακυβέρνησης. 

 

Γ. Μαυρής: Καταρχήν το βασικό δίλλημα που ανακύπτει, έχει τεθεί πολιτικά στη χώρα, αν προτιμάμε 

κυβερνήσεις συνεργασίας, πολυκομματικές, ή αυτοδύναμες μονοκομματικές, σαφώς διαμορφώνεται τα 
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τελευταία χρόνια και επιβεβαιώνεται και σε αυτή τη μέτρηση μια τάση των πολιτών προς τις 

πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας, καθώς το 52% απαντά ότι προτιμάει τέτοιου τύπου 

κυβερνήσεις και το 42% παραμένει στις μονοκομματικές αυτοδύναμες. Πρακτικά μέσα στη Νέα 

Δημοκρατία τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων της λένε αυτοδύναμες μονοκομματικές, είναι λογικό για το 

κόμμα που κυβερνάει, ενώ το 29%, ο ένας στους τρεις περίπου τοποθετείται υπέρ των κυβερνήσεων 

συνεργασίας. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Στο δε ΠΑΣΟΚ, εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Διότι έξι στους 

δέκα που έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, το Σεπτέμβριο, λένε κυβερνήσεις συνεργασίας και πολυκομματικές, το 

62% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Πάμε και στα άλλα κόμματα να το δούμε και αυτό. 

 

Γ. Μαυρής: Στα άλλα κόμματα Άρη, είναι λογικό να είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά. Είναι από 66%, στο 

ΛΑΟΣ, είναι ενδεικτικά φυσικά γιατί έχουμε μικρές βάσεις, 80% στο ΣΥΡΙΖΑ, 72% στο ΚΚΕ. Είναι τα 

λεγόμενα μικρά κόμματα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Η ανατροπή είναι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε θα έλεγα μια περηφάνια, στο 

όριο του κακός εννοούμενη μερικές φορές, που έλεγε μόνοι μας.  

 

Γ. Μαυρής: Ή εν πάση περιπτώσει πολιτικά μπορούσε να θέσει αυτό το δίλλημα. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Αυτό που λένε οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, ή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα σήμα προς την 

ηγεσία τους; 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Προφανώς. Αλλά τώρα το βρίσκεις πολύ στο ΠΑΣΟΚ και αρκετά στη Νέα 

Δημοκρατία. 

 

Γ. Μαυρής: Μόνο το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύει σήμερα στις μονοκομματικές 

κυβερνήσεις. Είναι ένας σαφέστατος δείκτης έλλειψης κομματικής αυτοπεποίθησης και ρεαλισμού με 

δεδομένο τον εκλογικό νόμο που δίνει το σχηματισμό κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα.  
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Εξ ου και έχω εκπλαγεί τρομερά από τις απαντήσεις που πήρατε στην 

επόμενη ερώτηση «αν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε γίνουν δεν προκύψει αυτοδύναμη 

κυβέρνηση, ποια από τις παρακάτω πιστεύετε ότι θα ήταν η καλύτερη λύση για το μέλλον του τόπου»; 

 

Γ. Μαυρής: Και αυτή είναι καινούρια ερώτηση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Βάζετε και την οικουμενική κυβέρνηση. 

 

Γ. Μαυρής: Δεν την βάζουμε εμείς. Οι πολίτες. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ναι, οι πολίτες ως μία επιλογή και παίρνει το 26% των πολιτών. Εγώ θυμάμαι 

πως απέρριπταν οι πολίτες την οικουμενική του Ζολώτα που είχαμε, γιατί η πρόσφατη εμπειρία ήταν 

αυτή το ’90. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Πέρασαν 18 χρόνια από τότε και πολλά πράγματα άλλαξαν. 

 

Γ. Μαυρής: Ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση του Βαρόμετρου σε αυτό το θέμα, διότι δείχνει μια 

πολύ σοβαρή αντίφαση. Από τη μία οι πολίτες τείνουν να δεχτούν ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα η 

πολυκομματικές κυβερνήσεις είναι απαραίτητες, όταν όμως θέσεις συγκεκριμένα το δίλλημα ποια είναι η 

καλύτερη αυτή τη στιγμή, εκεί δεν υπάρχει απάντηση. Αν δούμε και τα σχήματα, θα δούμε ότι μόνο το 

10% απαντά κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, δηλαδή των δύο μεγάλων κομμάτων, 

το γερμανικό μοντέλο. Ένας στους δέκα πολίτες θεωρεί ότι μπορεί να είναι εφικτό σήμερα κάτι τέτοιο. Το 

17%, λιγότερο από ένας στους πέντε, προκρίνει τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει υποστήριξη 

για κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΚΚΕ. ΝΔ- ΛΑΟΣ, 5%, ούτε και αυτό είναι ρεαλιστικό. Και το 25% λέει επανάληψη 

των εκλογών. Άρα το μισό εκλογικό σώμα σου λέει: ή οικουμενική κυβέρνηση θα γίνει σήμερα, ή ξανά 

εκλογές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το συμπέρασμα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και εξαιρετικά σοφή η κοινή γνώμη όπως συνήθως, θα έλεγα. 

 

Γ. Μαυρής: Δεν έχουν προετοιμάσει Μπάμπη τα κόμματα εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχουν 

προγραμματικές συμφωνίες. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Δεν προετοίμασαν όμως και τον εαυτό τους για να κυβερνούν Γιάννη Μαυρή. 

Γιατί ή κυβερνούμε, ή δεν κυβερνούμε. 
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Άρης Πορτοσάλτε: Αυτά αν τα δούμε κατά κόμμα;  

 

Γ. Μαυρής: Στη Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να προκρίνεται η λύση της επανάληψης των εκλογών. Η Νέα 

Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, άρα οι ψηφοφόροι της, 41% λένε να ξαναγίνουν εκλογές. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Έχουν εκπαιδευτεί, γιατί θυμάστε τότε που ο Μητσοτάκης από τη μία εκλογή 

στην επόμενη είχε φτάσει ο άνθρωπος να πάρει 49% για να βγάλει μία αδρά πλειοψηφία. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτό δεν θα το διακωμωδούσα γιατί είναι μόνη πρόσφατη ιστορική εμπειρία στη χώρα, 

ανεπάλληλων εκλογών που πρέπει να τις ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα και να τις ξαναθυμηθούμε. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το λέμε και για έναν άλλο λόγο. Γιατί ψηφίστηκε μόλις ένας εκλογικός νόμος, 

ο οποίος δίνει στο πρώτο κόμμα, αν ξαναγίνουν εκλογές, αντί 40 bonus δίνει 50 bonus. 

 

Γ. Μαυρής: Κατά τη γνώμη μου αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται σήμερα, μπορεί να εξουδετερώνει 

και αυτή τη ρύθμιση. Είναι μια εκτίμηση για το 50%. Πάντως το 41% των ψηφοφόρων της Νέας 

Δημοκρατίας ζητάει επανάληψη εκλογών.  

 

Άρης Πορτοσάλτε: Στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο ποσοστό θέλει ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση συνεργασίας. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.  

 

Άρης Πορτοσάλτε: 42% του ΚΚΕ θέλουν οικουμενική κυβέρνηση. Είναι ενδιαφέρον. 

 

Γ. Μαυρής: Ναι, είναι ενδιαφέρον. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γιατί πάει κόντρα σε αυτό που λέει η ηγεσία του. 

 

Γ. Μαυρής: Όχι μόνο αυτό, αλλά δείχνει και την ανάγκη των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων και της 

Αριστεράς, η αυθόρμητη ανάγκη, αν θέλετε, είναι να βρεθεί μία λύση διακυβέρνησης της χώρας. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Διότι δεν υπάρχει διοίκηση από κάτω. Και το 35% του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, 

κυβέρνηση συνεργασίας. 
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Γ. Μαυρής: Επομένως, έχει περιορισμένη απήχηση αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η 

λύση όπως και αντίστοιχα η οικουμενική, η οποία είναι σχεδόν ισοδύναμη. Λέω ότι αυτό πρέπει να το 

δούμε με προσοχή. Πάντως, είναι ενδεικτικό για το γεγονός ξαναλέω ότι δεν έχουν ωριμάσει στην κοινή 

γνώμη οι πεποιθήσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα σχήματα, διότι τα κόμματα δεν είναι ώριμα και δεν 

έχουν προετοιμάσει τέτοιες λύσεις. Επομένως, υπάρχει μια σοβαρή πολιτική αντίφαση που θα μας 

ταλανίζει πιστεύω, τα επόμενα δύο – τρία ίσως και περισσότερα χρόνια. Η οικουμενική κυβέρνηση είναι 

μια ευχή. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Συμφωνώ. Αλλά είναι μια ευχή σε καλή κατεύθυνση. Πάλι η κοινή γνώμη 

πολύ πιο σοφή από τις ηγεσίες των κομμάτων, που ενώ είναι ανέτοιμες να κυβερνήσουν, επιμένουν 

εγωιστικά να καταλαμβάνουν την εξουσία μέσα από την κάλπη και οι πολίτες του λένε ότι «μάγκες» δεν 

τα καταφέρνετε, κοιτάξτε να συνεννοηθείτε λίγο για το τι κάνετε εκεί πάνω. Είναι σα να φωνάζουν από 

κάτω από το αμπάρι στη γέφυρα, προσέξτε έρχεται παγόβουνο. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Έχω μια απορία πριν συνεχίσουμε. Γιατί ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου τότε στο 

ΠΑΣΟΚ; Αφού δεν τους βγαίνει πουθενά. 

 

Γ. Μαυρής: Γιατί θεώρησαν ότι είναι μία λύση. Θεωρήθηκε επικρατέστερη λύση από την αντίπαλή της. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Φάνηκε στην κάλπη που στήσανε ότι ήταν καλύτερη. Να πάμε στην επόμενη 

ερώτηση που είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. «Ανεξαρτήτως της ψήφου που δίνουμε στο κόμμα 

που προτιμούμε» Γιάννη Μαυρή… 

 

Γ. Μαυρής: Εδώ Μπάμπη υπάρχει μια διόρθωση του ποσοστού του κου Καραμανλή από το 42% την 

προηγούμενη φορά, στο 49%. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Σημαντική διόρθωση θα έλεγα. 

 

Γ. Μαυρής: Σημαντική αλλά οφείλεται, όμως, σε αποδυνάμωση του κου Παπανδρέου. Από το 24% είναι 

στο 20% ο δείκτης καταλληλότητας του κου Παπανδρέου. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό της πενταετίας. 

Δεν έχει ξαναβρεθεί σε μέτρηση Βαρόμετρου τόσο χαμηλά. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Από τότε που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ. 
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Γ. Μαυρής: Από τότε που ανέλαβε το 2004. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Τα πιο χαμηλά του κου Καραμανλή πια είναι; 

 

Γ. Μαυρής: Τα πιο χαμηλά του κου Καραμανλή σχεδόν το ποσοστό που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. 

41-42% έχει ξαναβρεθεί στην κρίση των υποκλοπών. Αυτό ήταν το κάτωτερο όριο σε αυτόν δείκτη που 

έχουμε πει αρκετές φορές ότι έχει διακυμάνσεις. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου. 

 

Γ. Μαυρής: Εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου. Με βάση το στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε για την 

πρόβλεψη, το οποίο ξαναλέω δε βασίζεται στις σταθμίσεις, αλλά στην ανάλυση της χρονοσειράς που 

έχουμε πια. Η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 38,5%. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Κάτω από 40%. 

 

Γ. Μαυρής: Παραμένει κάτω από 40% και είναι πτωτική σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και βεβαίως, 

με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ήταν 39,5% τον προηγούμενο μήνα. 

 

Γ. Μαυρής: Και ήτανε 41,8%, 42% σχεδόν στις εκλογές για να στρογγυλοποιούμε τα πράγματα. Επομένως, 

συνεχίζεται η πτωτική τάση και της Νέας Δημοκρατίας και είναι σημαντικές οι απώλειες λίγους μήνες 

μετά τις εκλογές. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη πτώση είναι στο 35%, από το 37% που είχαμε τον 

προηγούμενο μήνα και 38% που είχε στις εκλογές. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και το είχε κρατήσει σταθερό το 38% μέχρι τον Δεκέμβριο. 

 

Γ. Μαυρής: Μετά τις προεδρικές εκλογές είχε παραμείνει σταθερό. Αυτό το 35% είναι από τα χαμηλότερα 

ποσοστά της μεταπολιτευτικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ, μετά το ’81, και είναι ποσοστό ευρωεκλογών. 
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μα γι’ αυτό σου λέω ότι στα εστιατόρια που ακόμα έχουν λεφτά να τρώνε 

ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συζητούνε για το ενδεχόμενο το κάτω από το 30. Τι κάνουμε σε εκείνο το 

ενδεχόμενο. 

 

Γ. Μαυρής: Υπάρχει κατακόρυφη άνοδος, πρωτοφανής του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία καταγράφει η εκτίμησή μας 

στο 11,5%, από 8% την προηγούμενη φορά. Πιστεύω είναι πρωτοφανής άνοδος αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη 

στιγμή είναι με διαφορά το τρίτο κόμμα. Διότι παράλληλα όχι μόνο ξεπερνάει το ΚΚΕ, αλλά και το ΚΚΕ έχει 

απώλειες από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια κάμψη. Από το 8%, που ήταν ισοδύναμο με το ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη, τώρα 

είναι στο 7,5%. Τα κύρια κέρδη του ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Να πούμε, εδώ, γιατί είναι πολύ 

σημαντικό, ότι ένας στους έξι ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ εγκαταλείπει το ΠΑΣΟΚ και δηλώνει πρόθεση 

ψήφου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια κέρδη και από τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία, όμως, είναι πολύ 

μικρότερα. Και τέλος, ο ΛΑΟΣ με 4,5% έχει μια πολύ μικρή άνοδο, όμως, νομίζω ότι αυτό είναι ένα 

σημαντικό συμπέρασμα του Βαρόμετρου, δεν καταφέρνει να εισπράξει, να γίνει υποδοχέας της δεξιάς 

δυσαρέσκειας, όπως γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ της κεντροαριστερής δυσαρέσκειας και αυτό το στοιχείο σώζει και 

τη Νέα Δημοκρατία. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Άρα, πόροι εκλογικοί υπάρχουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και είναι οι 

μεγαλύτεροι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανοικτοί και είναι πολύ μικροί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΛΑΟΣ. 

Και το ΚΚΕ στριμώχνεται σε αυτή τη διαδικασία, συμφωνείς; 

 

Γ. Μαυρής: Βεβαίως, συμφωνώ. Περίπου το 12% διαρροές του ΚΚΕ προς το ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερο δηλαδή 

από ένας στους δέκα ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Και να προσθέσω κάτι ακόμα Μπάμπη. Σε αυτό το 

αποτέλεσμα η μέτρηση έγινε πριν από την εκλογή Τσίπρα, έχει προεξοφληθεί αν θέλετε, ως ένα μεγάλο 

βαθμό, η εκλογή. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι αν η ίδια η εκλογή δημιουργήσει μια νέα δυναμική 

που θα φανεί από τη διαχείριση που θα κάνει ο νέος πρόεδρος και γενικώς από την εξέλιξη των 

πραγμάτων. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Όλα αυτά βεβαίως καταλήγουν στο συμπέρασμα αγαπητέ κύριε Γιάννη 

Μαυρή, ότι η Ελλάδα δεν έχει κυβέρνηση. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτή τη στιγμή Μπάμπη τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αντιστοιχούν σε 143 έδρες. Του 

ΠΑΣΟΚ σε 94. Του ΣΥΡΙΖΑ σε 31. Του ΚΚΕ σε 20 και του ΛΑΟΣ σε 12. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτά είναι με το bonus των 40 εδρών στο πρώτο κόμμα. 
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Γ. Μαυρής: Των 40 εδρών και θα δοκιμάσουμε και την επόμενη φορά με το bonus των 50. 

 

Άρης Πορτοσάλτε: Πάμε να δούμε και το κατά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Γ. Μαυρής: Η ψήφος κατά ηλικία δείχνει ότι αλλάζουν πολύ απότομα παράμετροι της εκλογικής 

συμπεριφοράς. Πρέπει να ξεχάσουμε στις δημοσκοπήσεις αυτά που ξέραμε για τις στάσεις του εκλογικού 

σώματος πριν τις εκλογές διότι είμαστε μπροστά σε ανατροπές. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το 

πράγμα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικιακές ομάδες όπως είναι οι 25-34, αλλά και 45-54, που 

έτσι και αλλιώς είναι μία προνομιακή για τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ κατηγορία, έχει πολύ μεγάλα ποσοστά, 19% 

στο 25-34. Και θα έλεγα, και στις άλλες κατηγορίες που μπορεί να «διεκδικεί» τελικά τη δεύτερη θέση. 

Είναι τρομερή η ανατροπή. Ο ηλικιακός παράγοντας για τον προσδιορισμό της ψήφου, παίζει πολύ 

μεγάλο ρόλο. Τώρα, είναι μια πολύ σοβαρή ανατροπή. Το ΠΑΣΟΚ κρατάει προς το παρόν τις νέες 

ηλικιακές ομάδες, δηλαδή η επιρροή του κου Παπανδρέου στους νέους είναι αρκετά υψηλή 18-24, αλλά 

χάνει αρκετά σε όλες τις άλλες κατηγορίες. Και στις περισσότερο ηλικιωμένες ομάδες παραμένει το 

προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το είχαμε δει και στις εκλογές. Το καινούριο στοιχείο που είναι 

εν θερμώ, είναι η μεγάλη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στις ηλικιακές ομάδες της μεταπολιτευτικής περιόδου, της 

περιόδου θα έλεγα μετά το ’81. Όσοι μπαίνουν στο εκλογικό σώμα ίσως και την τελευταία δεκαετία. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το χειρότερο ποσοστό το παίρνει το ΠΑΣΟΚ στις ηλικίες εκείνες οι οποίες 

ξεκίνησαν τη ζωή τους με την εκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου στην κυβέρνηση. 

 

Γ. Μαυρής: Βεβαίως. Και αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία, να επισημάνω και αυτό που είχαμε πει και στις 

εκλογές, ότι οι διαρροές προς το ΛΑΟΣ είναι σε δυναμικές κατηγορίες. Δεν είναι στους συνταξιούχους, 

πρώην στρατιωτικούς όπως μπορεί να υποστηρίζει κανείς, είναι αντιθέτως τα αστικά κέντρα και είναι και 

στις μεσαίες και κατώτερες κατηγορίες λόγω κρίσης της εκπαίδευσης και ασφαλιστικού. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ξέρεις είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αύριο θα γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση 

για το ασφαλιστικό. Την Παρασκευή θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και θα ανοίξει, επιτέλους, τα χαρτιά του 

για το ασφαλιστικό και εδώ βλέπουμε ότι το εκλογικό σώμα είναι μοιρασμένο κατά τέτοιο τρόπο που 

πρέπει λογικά να επηρεάσει και τη λύση του ασφαλιστικού. Και εδώ θα κριθούν και οι πολιτικές ηγεσίες, 

αν είναι αρκετά θαρραλέες ώστε να κάνουν και να σκεφτούν τη νέα γενιά. Γιατί αλλιώς όπως φαίνεται η 

νέα γενιά δεν θα τους σκεφτεί. 
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Γ. Μαυρής: Ναι, βέβαια το ασφαλιστικό Μπάμπη δεν αφορά τόσο πολύ τη νέα γενιά όσο τις μεσαίες 

ηλικιακές ομάδες. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Η νέα γενιά φαίνεται να το σκέφτεται πάντως. Έχουμε μια μεγάλη κουβέντα 

την Πέμπτη. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα ζητήσουμε και τη δική σου συμμετοχή με τις μετρήσεις που 

κατά καιρούς έχουν γίνει στα πλαίσια του Βαρόμετρου.  

 

Άρης Πορτοσάλτε: Και μπορεί να επαναλάβει και κάποια στοιχεία από αυτό το Βαρόμετρο που θα 

ταιριάζουν με αυτά που θα χρειαστούμε. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

PUBLIC ISSUE. 

 

Γ. Μαυρής: Και εγώ ευχαριστώ. 


