
 

© PUBLIC ISSUE                                                                                      - 1 - 

 

 

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία 

Τρίτη 10:00 πμ 
Ραδιόφωνο 

ΣΚΑΪ 

Μπάμπης 

Παπαδημητρίου 
11/03/2008 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ο Γιάννης Μαυρής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PUBLIC ISSUE 

είναι κοντά μας, όπως πάντοτε όταν έχουμε Βαρόμετρο. Γιάννη Μαυρή καλημέρα.  

 

Γ. Μαυρής: Καλημέρα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πάντως περίμενα και εγώ να δω τι θα βγάλεις γιατί έβλεπα τα πράγματα να 

έρχονται. Θυμόμουνα τις συζητήσεις που είχαμε κάνει το μήνα Δεκέμβριο, όταν φάνηκαν ορισμένα 

ζητήματα και έτσι ήδη από χθες το βράδυ στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το παρουσιάσατε, ξέρουμε ότι και η 

PUBLIC ISSUE πλέον δίνει αυτή μεγάλη τάση ανόδου του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που είναι το νέο στοιχείο. Ποιο 

από τα δύο πρέπει να κυριαρχήσει ως καινούριο; Η άνοδος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στο 17% που δίνετε και θα 

το δούμε σε λίγο, ή η κρίση του δικομματισμού; Ή μήπως κάποιο τρίτο; 

 

Γ. Μαυρής: Νομίζω Μπάμπη ότι η κρίση του δικομματισμού για την οποία γίνεται αρκετή συζήτηση το 

τελευταίο διάστημα, έχει ένα κέντρο βάρους. Δεν αφορά με τον ίδιο τρόπο τα δύο μεγάλα κόμματα. Κατά 

βάση, αυτή τη στιγμή, εκδηλώνεται, κυρίως, ως κρίση του ενός πόλου, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Και το κύριο 

χαρακτηριστικό της πολιτικής συγκυρίας, το οποίο μετράνε οι δημοσκοπήσεις, είναι η ανακατάταξη στις 

σχέσεις ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην ουσία, στην ανακατάταξη του αριστερού 

φάσματος της πολιτικής σκηνής. Εκεί γίνεται η μεγάλη ανατροπή και νομίζω, ότι αυτό δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει της προσοχής. Στην ουσία, βεβαίως, υπάρχει πρόβλημα και για την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν 

είναι της ίδιας τάξης. Αυτή, δηλαδή η ανατροπή η ραγδαία, η ελεύθερη πτώση της επιρροής του ΠΑΣΟΚ, 

που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρουμε που θα σταματήσει αυτό το πράγμα, δεν το παίρνω τις 

μετρητοίς αυτή τη στιγμή, αλλά ως τάση είναι πρωτοφανής. Δεν έχει ξανασυμβεί και μας ξαναγυρίζει 

πίσω στην πρώιμη μεταπολιτευτική περίοδο. Δηλαδή, τέτοιου τύπου φαινόμενα μετατοπίσεων, μόνο πριν 

το ’81 και στην ουσία περίπου και στις εκλογές του ’77 έχουμε να δούμε. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και τότε ήταν αυτή η ξαφνική άνοδος του Ανδρέα Παπανδρέου λες. 

 

Γ. Μαυρής: Ναι, η οποία φυσικά δεν είναι ξαφνική. Είναι αποτέλεσμα πολύ βαθύτερων ιστορικών 

διεργασιών. Αφορά όλη την προδικτατορική μας ιστορία και απλώς με το κενό και με την αλλαγή που 

γίνεται και την κατοχύρωση της δημοκρατίας, εκδηλώνονται πάρα πολύ έντονα αυτά τα ρεύματα, τα 
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οποία είχαν καταγραφεί ήδη από την προδικτατορική περίοδο. Βεβαίως, δεν έχουμε να κάνουμε με μία 

τέτοια συγκυρία σήμερα, είναι αρκετά διαφορετική, με την έννοια ότι έχουμε εδραιωμένο κομματικό 

σύστημα και, βεβαίως, οι αλλαγές είναι σοβαρές, δεν θα είναι τόσο θεαματικές, ενδεχομένως, και δεν 

ξέρουμε ακόμα και που θα καταλήξουν, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο το 

οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, όσοι αναρωτώνται που θα σταματήσει, που θα πάει, αν θα περάσει 

δεύτερο κόμμα, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται πρώτα από όλα από το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ 

και τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ και αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να ανακόψει αυτή την τάση. Από την άλλη πλευρά, 

αν καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να αφομοιώσει και να αποκρυσταλλώσει αυτή την επιρροή τη διευρυμένη που 

έχει. Αυτές οι δύο τάσεις είναι αλληλοσυγκρουόμενες, είναι αλληλοαναιρούμενες και η συνισταμένη 

αυτού του πράγματος κάποια στιγμή θα καταλήξει. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1991 ξεκίναγε το ειδικό δικαστήριο με τον Ανδρέα 

Παπανδρέου κατηγορούμενο και τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ στη θέση του κατήγορου. Αυτό για όσους πασόκους 

μετακινούνται προς το ΣΥΡΙΖΑ και ξεχνούνε την ιστορία. Αλλά έτσι είναι η ιστορία. Να δούμε, όμως, και 

όλα τα στοιχεία του Βαρόμετρου με μία τάξη, όπως έχουμε συνηθίσει τους ακροατές μας. Βλέπει, λοιπόν, 

η κοινή γνώμη ότι θα έχουμε κοινωνικές συγκρούσεις, και τι άλλο να δει; Να πούμε ότι το Βαρόμετρο δεν 

πρόλαβε να μετρήσει την στάση των πολιτών απέναντι στο ζήτημα της απεργίας και των επιπτώσεων των 

απεργιών στη ΔΕΗ ή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κυρίως στη ΔΕΗ, που είναι και αυτό που απασχολεί πολύ 

το νοικοκυριό, τον καθημερινό μας άνθρωπο. Πάντως 84% των πολιτών απαντούν ότι θα έχουμε αρκετές 

κοινωνικές συγκρούσεις. 

 

Γ. Μαυρής: Στο άμεσο μέλλον. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Στους προσεχείς μήνες. Αλλά αυτό το είχε πει και ο Καραμανλής. Δεν 

χρειαζόταν να ρωτήσεις την κοινή γνώμη. Είχε πει ότι θα κάνω πράγματα, τα οποία θα δημιουργήσουν 

συγκρούσεις. 

 

Γ. Μαυρής: Είναι ένα στοιχείο, όμως, της συγκυρίας, το κοινωνικό κλίμα, αυτό αποτυπώνει αυτός ο 

δείκτης, το οποίο κλίμα και η προοπτική να ενταθούν οι κοινωνικές συγκρούσεις είναι νομίζω ένας 

ευνοϊκός παράγοντας για την αριστερά. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ναι, είναι το λογικό σε αυτή την περίοδο να φουσκώνει. Ρώτησες, επίσης, αν 

πιστεύουμε προσωπικά πως η σημερινή κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, ή θα πάει σε πρόωρες 

εκλογές. Αυτή την ίδια ερώτηση την είχες και τον προηγούμενο μήνα. 
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Γ. Μαυρής: Να μου επιτρέψεις να πω, ότι πρόωρα θέσαμε το ερώτημα των πρόωρων εκλογών, αλλά 

νομίζω και ότι πρόωρα ετέθη. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πρόωρα ετέθη, πρόωρα το έθεσες εσύ για να δεις τι πιστεύουμε. Είχες βρει 

τότε λοιπόν ότι πιστεύουν ότι θα εξαντλήσει την τετραετία το 32%, ένας στους τρεις και ότι οι πρόωρες 

εκλογές ήταν 55%. 

 

Γ. Μαυρής: Ήταν η κυρίαρχη εκτίμηση.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πες μας τώρα πως είμαστε, ένα μήνα μετά. 

 

Γ. Μαυρής: Τώρα, τέσσερις στους δέκα πολίτες το 40% εξακολουθεί να θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα 

εξαντλήσει την τετραετία, το 46% πιστεύει ότι θα αναγκαστεί να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές. 

Επομένως, υπάρχει μια πλειοψηφία, απλώς έχει μετριαστεί κάπως. Και αυτό, ενδεχομένως, έχει να κάνει 

και με την υποχώρηση των κυρίων θεμάτων που ήταν στην ατζέντα, δηλαδή της υπόθεσης Ζαχόπουλου, ή 

της SIEMENS, κ.ο.κ. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ο γενικός δείκτης, αν πάμε σε σωστή κατεύθυνση, ή πάμε σε λανθασμένη 

κατεύθυνση; 

 

Γ. Μαυρής: Παραμένει αρνητικός, παρόλα αυτά έχει μετριαστεί κατά κάποιο τρόπο η αρνητική επίδραση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Να σου πω κάτι; Είχε πιάσει ταβάνι. 

 

Γ. Μαυρής: Ναι, είχε φτάσει 75% όσων απαντούσαν λανθασμένη τον προηγούμενο μήνα. Τώρα είναι στο 

69%. Υπάρχει μία μείωση. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας δεκαετίας, πάντως σε σχέση 

με τον προηγούμενο μήνα μπορεί να θεωρηθεί βελτιωμένη εικόνα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Για να καταλάβουμε βέβαια, τι σημαίνει αυτό… 

 

Γ. Μαυρής: Σημαίνει ότι μόνο ο ένας στους πέντε, το 19% λέει ότι κάπως τα πράγματα είναι σε καλή 

κατεύθυνση. Αυτό το ποσοστό ήταν 14%, τον προηγούμενο μήνα. Ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Το 

χαμηλότερο που έχουμε βρει. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Τον Σεπτέμβριο, όταν έγιναν και οι εκλογές, ήταν μόνο 50% ότι πάμε σε 

λάθος κατεύθυνση και 36% ότι πάμε σε σωστή. 
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Γ. Μαυρής: Άρα ακόμα και μετά τις εκλογές που κατά κανόνα δημιουργούνε μια ελάχιστη αισιοδοξία, 

βλέπουμε τη διαφοροποίηση που ακολουθεί. Υπήρξε μια επιδείνωση, πολύ σημαντική τους τελευταίους 

μήνες, η οποία διατηρείται.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Η διαφορά είναι ότι τότε ήταν ένας στους δύο ενώ τώρα είναι τρεις στους 

τέσσερις, που λένε ότι δεν πάμε καλά. 

 

Γ. Μαυρής: Ακριβώς, και αυτό είναι κλιμακούμενο από τον Σεπτέμβριο. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με 

ένα εξάμηνο που το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η επιδείνωση μετά τις εκλογές. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Έχεις, επίσης, κάνει δύο ερωτήσεις για τη ΔΕΗ. Είπαμε ότι δεν αφορούν στην 

απεργία των συνδικαλιστών της ΔΕΗ. Είχες ρωτήσει, όμως, αν τον τελευταίο χρόνο, επειδή γίνεται μια 

συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αν συμφωνούμε, ή διαφωνούμε με αυτό. Και πήρες ως 

απάντηση; 

 

Γ. Μαυρής: Ότι η πλειοψηφία φαίνεται να διαφωνεί με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Είναι, αν θέλεις, μια 

στάση ιδεολογική και γενικά πολιτική. Το 53% λέει ότι μάλλον διαφωνεί, ή διαφωνεί με την 

ιδιωτικοποίηση. Το 35% συμφωνεί. Αυτή η στάση έχει αλλάξει σε σχέση με το τέλος του 2006, πριν από 

δύο χρόνια που το είχαμε μετρήσει.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είχατε βάλει το ίδιο ακριβώς ερώτημα. 

 

Γ. Μαυρής: Έχει αυξηθεί η τάση που βλέπει με επιφύλαξη την ιδιωτικοποίηση και αυτό, νομίζω, ότι είναι 

και ένα στοιχείο που δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Παρόλο που δεν έχει τεθεί θέμα, τότε που το είχαμε ξαναβάλει το ερώτημα, 

πριν δύο έτη, υπήρχε ένα θέμα. Δηλαδή, υπήρχε στις σκέψεις της κυβέρνησης να πουλήσει. Να πούμε ότι 

τώρα το 51% της ΔΕΗ ανήκει στο κράτος. Το 49% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές, εδώ και έξω. Η ΔΕΗ είναι 

μια καλά αγορασμένη επιχείρηση, από τους ξένους επενδυτές. Ρώτησες, όμως, και αν μας φαίνεται 

ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι απαντήσεις προφανείς. 

 

Γ. Μαυρής: Είναι προφανείς. Υπάρχει μια γενικευμένη παράσταση ακρίβειας και μάλιστα καθαρά. Το 64% 

λέει ότι είναι ακριβό, ή μάλλον ακριβό το 17%, δηλαδή οκτώ στους δέκα, 81% θεωρεί ότι το ρεύμα που 

πληρώνουν τα νοικοκυριά, σήμερα στην Ελλάδα, είναι ακριβό. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ενώ μόνο 5% λένε ότι είναι φθηνό, ή μάλλον φθηνό. 
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Γ. Μαυρής: 2% θεωρεί το ρεύμα φθηνό στην Ελλάδα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Τώρα αυτό, βέβαια, θα μου επιτρέψεις να πω, και σε σένα και σε όλους 

όσους μας ακούν και θα θυμώσουν με αυτό που θα ακούσουν αλλά δεν πειράζει, ότι το 5% έχει δίκιο. 

Είναι μάλλον φθηνό. Αν το συγκρίνεις με το τι πληρώνουν όλοι οι άλλοι ευρωπαίοι. Διότι δεν έχει 

συνυπολογιστεί στο κόστος του λιγνίτη τίποτα άλλο πέραν της εξόρυξης. Κυρίως, δεν έχει υπολογιστεί το 

τι πληρώνει η ΔΕΗ για να μπορούμε να μολύνουμε, εμείς ως Ελλάδα την διεθνή ατμόσφαιρα, γιατί αυτή 

ανήκει στον πλανήτη και αυτό, βεβαίως, δεν το πληρώνει κανείς. Έτσι ξέρω και εγώ να φτιάχνω αυτή την 

ώρα φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, πλην όμως, τώρα που θα απελευθερωθεί η αγορά, θα πληρώσουμε 

ακριβότερο το ρεύμα και κει να δεις απαντήσεις που θα παίρνεις. Να πούμε ότι το επόμενο θέμα σας 

ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι αφορά το πώς είδε η κοινή γνώμη τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ότι τον 

είδε θετικά και είχε αμέσως μια θετική άποψη και αυτό είναι χαρακτηριστικό, γιατί Γιάννη Μαυρή το 

κύμα συμπάθειας που έφερε και η παρατεταμένη αρρώστια του Μακαριστού και το πώς τελικώς 

απεβίωσε. Έφερε έναν άνθρωπο με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά στην κεφαλή της ελλαδικής 

εκκλησίας, και αυτό φαίνεται ότι επικροτείται από την κοινή γνώμη. Γιάννη Μαυρή, ρώτησες ευθέως τι 

γνώμη έχετε για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και οι απαντήσεις που πήρες; 

 

Γ. Μαυρής: Θα έλεγα, ότι υπάρχει μια γενική αποδοχή του Αρχιεπισκόπου, η δημοτικότητα που 

καταγράφεται είναι εξαιρετικά υψηλή, 85% θετικές κρίσεις. Υπήρχε, πράγματι, μία πολύ μεγάλη 

περίοδος, ιδιαίτερα μετά τα σκάνδαλα της εκκλησίας στις αρχές του 2005, όπου η δημοτικότητα του 

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου είχε συρρικνωθεί εξαιρετικά, είχε υποστεί σοβαρές ρωγμές, με επιπτώσεις, 

φυσικά, στην εικόνα της εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος έχει μια καθολική 

αποδοχή, είναι ένα φαινόμενο που το ξέρουμε, το μελετάμε. Πάντως, ως αφετηρία, ως εκκίνηση το 85% 

θεωρείται εξαιρετικά υψηλό. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει η επόμενη ερώτηση, που θέσαμε στο 

Βαρόμετρο, και που εξηγεί πιθανότατα και σε ένα βαθμό αυτή την υψηλή αποδοχή του Αρχιεπισκόπου 

και η ερώτηση αυτή αφορά τη γνώμη των πολιτών για την απόφαση της εκκλησίας σχετικά με τα 

συλλαλητήρια για την ονομασία των Σκοπίων.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Την απόφαση δηλαδή του κου Ιερώνυμου να μην πάει η εκκλησία ως 

εκκλησία στα συλλαλητήρια αυτά. Που είναι εντελώς αντίθετη από την απόφαση του Μακαριστού 

Χριστόδουλου, τότε όταν έγιναν τα μεγάλα συλλαλητήρια. 
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Γ. Μαυρής: Αποπνέει και σηματοδοτεί μια διαφορετική στάση της εκκλησίας, απέναντι σε αυτά τα 

θέματα και στην εμπλοκή της στην πολιτική. Και το 67% των ερωτηθέντων, δηλαδή επτά στους δέκα 

πολίτες, θεωρούν ότι εγκρίνουν, θεωρούν σωστή την απόφαση του Αρχιεπισκόπου. 27% θεωρούν ότι 

είναι λανθασμένη. Το εντυπωσιακό είναι, με βάση τις προτιμήσεις των πολιτών, η σημαντική απομόνωση 

σε αυτό το θέμα, των ψηφοφόρων του ΛΑΟΣ. Μόνο οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ θεωρούν ότι είναι λάθος η 

απόφαση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Κατά πλειοψηφία οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ θεωρούν λανθασμένη την 

απόφαση του Ιερώνυμου. 

 

Γ. Μαυρής: 70%, επτά στους δέκα θεωρούνε λάθος την απόφαση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό, αλλά ανάποδα, όμως, είναι σε όλα τα άλλα 

κόμματα. 

 

Γ. Μαυρής: Με υψηλότερο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 80%. 74% στο ΠΑΣΟΚ. 64% στο ΚΚΕ και 

64% στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, έχουμε μία οριζόντια συμφωνία της βάσης των κομμάτων με την 

εξαίρεση του ΛΑΟΣ που θα ήθελε, ενδεχομένως, μια πιο ακραία στάση από την πλευρά της εκκλησίας. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτά λοιπόν και για την εκκλησία. Θα πάμε Γιάννη Μαυρή τώρα στους 

καθαρά πολιτικούς δείκτες του Βαρόμετρου Μαρτίου. Από ποιον να ξεκινήσουμε; 

 

Γ. Μαυρής: Να μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου; 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Σε ακούω λοιπόν. Αν σήμερα είχαμε εκλογές πως θα έβγαινε από τις κάλπες, 

χωρίς αδιευκρίνιστες και ΔΑ. 

 

Γ. Μαυρής: Να πω Μπάμπη με αυτή την ευκαιρία, ότι δεν δίνουμε μόνο εμείς εκτίμηση πρόθεσης ψήφου. 

Όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν και ακούν οι ακροατές και οι τηλεθεατές εμπεριέχουν εκτιμήσεις. 

Αυτό είναι μια εσφαλμένη εικόνα που δίνεται, ενδεχομένως, αλλά όπως και η δική μας η εκτίμηση 

βασίζεται σε κάποια στατιστική μέθοδο, έτσι και οι υπόλοιπες. Και, θα έλεγα, ότι όλες οι εκτιμήσεις είτε 

είναι με στάθμιση είτε είναι με ανάλυση της χρονοσειράς που κάνουμε εμείς, είναι εκτιμήσεις. Νομίζω ότι 

έχει σημασία, γιατί είπαμε και στην αρχή, ότι επειδή βλέπουμε πολλές μεταβολές, αυτή τη στιγμή, στην 

ψήφο, οι οποίες είναι πρωτοφανείς και, κυρίως, έχει να κάνει με την πτώση της επιρροής του ΠΑΣΟΚ και 

την άνοδο την κατακόρυφη του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εκτιμήσεις, ξαναλέω. Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, και 
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με αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε, όχι επιφυλακτικοί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε τι ακούμε 

και τι βλέπουμε. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Θα πρέπει εσείς, οι δημοσκόποι, να έχετε ένα τρόπο να τα παρουσιάζετε τα 

πράγματα με τον ίδιο τρόπο, διότι βεβαίως, αναφέρεσαι στο γεγονός ότι όλες οι εταιρείες κάνουν μια 

εκτίμηση με το πόσες έδρες θα πάρει κάθε κόμμα αν γινόντουσαν εκλογές. Που ενώ στις έδρες δεν 

υπάρχουν αδιευκρίνιστες. Ενώ το κάνουν δεν το λένε. Ενώ εσύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσο θυμάμαι 

να συνεργαζόμαστε, το λες και εμείς πιστεύουμε ότι κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου και θέλουμε να 

ξέρουμε, αν γινόντουσαν εκλογές και ανοίγαμε την κάλπη τι θα βρίσκαμε μέσα. 

 

Γ. Μαυρής: Με βάση αυτή τη διευκρίνιση, να πούμε ότι η εκτίμησή μας για τον Μάρτιο, αν είχαμε σήμερα 

εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε 37,5%, είχε στις εκλογές 42%, επομένως εμφανίζει και η Νέα 

Δημοκρατία μια σημαντική πτώση από τον Σεπτέμβριο. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: 4,5 μονάδες κάτω. 

 

Γ. Μαυρής: Το ΠΑΣΟΚ το εκτιμούμε στο 31% σε σχέση με το 38%, αλλά, κυρίως, σε σχέση με το 35% που 

δώσαμε τον προηγούμενο μήνα. Επομένως, έχει μια πολύ μεγάλη πτώση, 4 μονάδες. Είναι πολύ 

σημαντική πτώση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία χρόνια, βρίσκαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει 

από τον ένα μήνα στον επόμενο 4 ολόκληρες μονάδες, θα είχες δυσκολία να το εξηγήσεις. 

 

Γ. Μαυρής: Βεβαίως. Το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείχνει ότι είναι το χαμηλότερο 

ποσοστό που έχουμε μετρήσει, εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ από το 2000 - 2001 και μετά, στα 

τελευταία οκτώ χρόνια. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Φέρνει τη διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων στο 6,5%. 

 

Γ. Μαυρής: Παρότι πέφτει και η Νέα Δημοκρατία. Επειδή πέφτει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα το 

ΠΑΣΟΚ, η διαφορά είναι 6,5 μονάδες.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Επίσης, αυτό αν το λέγαμε το 2006, για παράδειγμα. 

 

Γ. Μαυρής: Να θυμίσω ότι τον Ιανουάριο η διαφορά ήταν 2,5, το Φεβρουάριο 3,5 και τώρα είναι 6,5. Αν 

μείνουμε στο τελευταίο τρίμηνο. Άρα, εδώ ξαναλέω, ότι υπάρχει κρίση του δικομματισμού, αλλά κατά 
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κύριο λόγο, η κρίση αυτή σήμερα εμφανίζεται με αδύνατο κρίκο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει το σοβαρό 

πρόβλημα, διότι η Νέα Δημοκρατία παραμένοντας σχετικά σταθερή, με την απώλεια που υφίσταται αυτή 

τη στιγμή, τείνει να γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, υπερκυρίαρχο κόμμα. Έτσι λέγεται στα πλαίσια της 

τυπολογίας του δικομματισμού. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτό εξαρτάται και από την εξέλιξη του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο 

βρίσκεις αυτή τη στιγμή, το Μάρτιο; 

 

Γ. Μαυρής: Τον βρίσκουμε στο 17%, από 11,5% τον προηγούμενο μήνα και από 5% στις εκλογές. Τον 

Δεκέμβριο τον είχαμε βρει στις 6 μονάδες, το Ιανουάριο στις 8, το Φεβρουάριο στις 11,5 και τώρα κερδίζει 

σχεδόν 5,5 μονάδες. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε μια εκβιαστική, πάντως, πολύ 

γρήγορη εκβιαστική συζήτηση του Προέδρου. Εκλογές για νέο Πρόεδρο. Συζήτηση γι’ αυτό το θέμα. 

Προετοιμασία για συνέδριο, το οποίο ξεκινά τώρα σε λίγες μέρες. 

 

Γ. Μαυρής: Νομίζω, Μπάμπη, και έχει ιδιαίτερη σημασία πολιτική, να επισημάνουμε, ότι η μεγάλη πτώση 

του ΠΑΣΟΚ δεν αρχίζει την επαύριον των εκλογών, αρχίζει την επαύριον της επανεκλογής του Προέδρου 

του. Δηλαδή, όταν αποσαφηνίστηκε ποια είναι η απάντηση που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην κρίση και στην 

εκλογική ήττα, τότε άρχισε η πτώση. Η πτώση ξεκινάει από τον Δεκέμβριο. Ξεκινάει, δηλαδή, μετά τις 

εκλογές για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Έχω μία πολύ πρόχειρη είναι η αλήθεια εξήγηση. 

 

Γ. Μαυρής: Η εκτίμηση είναι ότι στην ουσία, με τον τρόπο διαχείρισης της ήττας που ακολουθήθηκε, το 

ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να ανακόψει, ή να παρουσιάσει μια αντίδραση σε αυτή την πτωτική του πορεία, 

αντιθέτως την επιτάχυνε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Επομένως, ως προϋπόθεση του 8ου συνεδρίου που 

έρχεται σε λίγες μέρες, νομίζω ότι συνιστά ένα πολύ αρνητικό πολιτικό υπέδαφος. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ένα θα σου πω. Ότι στον ιστότοπο του ΠΑΣΟΚ, εκεί δηλαδή που γίνεται η 

δικτυακή συζήτηση για τα του συνεδρίου, στο θέμα: τα αίτια της ήττας, είναι ζήτημα αν υπάρχουν καμιά 

δεκαριά παρεμβάσεις. Οι περισσότερες είναι παλαιότατες (δύο – τριών μηνών). Δηλαδή, δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον.  
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Γ. Μαυρής: Κακώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ σήμερα, είναι η 

διατήρηση της κρίσης, η οποία κρίση, θα έλεγα λίγο σχηματικά, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Κρατάει ήδη, 

θα έλεγα, τουλάχιστον έξι – επτά χρόνια, αν και ορισμένοι θεωρούν τις αιτίες της κρίσης πολύ πιο πίσω. 

Επομένως, έχουμε μια μακροχρόνια φάση, στην οποία έχει μπει το ΠΑΣΟΚ, και από την οποία δυστυχώς 

δεν φαίνεται να βγαίνει. Και με βάση αυτή την εκτίμηση, θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Δεν 

ξέρω που θα σταματήσει αυτή η φάση. Πάντως σίγουρα όταν σταματήσει το φαινόμενο, αυτός ο 

πολιτικός σεισμός που ζούμε, δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήτανε πριν ξεκινήσει. Για τα υπόλοιπα δύο 

κόμματα, θα έλεγα ότι είναι στάσιμα. Το ΚΚΕ εκτιμούμε την επιρροή του στο 7,5%. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είχες δώσει ένα 8% μετά τις εκλογές. 

 

Γ. Μαυρής: Μετά τις εκλογές. Το Φεβρουάριο το βρήκαμε στο 7,5% και τώρα το υπολογίζουμε 7,5%. Το 

ΚΚΕ εισπράττει και αυτό ένα μικρό μερίδιο από τη φθορά του ΠΑΣΟΚ, αλλά από την άλλη πλευρά, και 

αυτό έχει σημασία, έχει για πρώτη φορά σημαντικές διαρροές προς το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα καινούριο 

φαινόμενο. Και τέλος, ο ΛΑΟΣ βρίσκεται στο 4%, από το 4,5% τον προηγούμενο μήνα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Που είχε δείξει μία μικρή άνοδο.  

 

Γ. Μαυρής: Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει να συγκρατήσει, να μην έχει διαρροές απέναντι 

στο ΛΑΟΣ, νομίζω ότι είναι σημαντικό και τεκμηριώνει την άποψη για την άνιση κρίση των δύο κομμάτων 

του δικομματικού συστήματος.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία έχει και το άλλο ατού που λέγεται Καραμανλής, 

οποίος φαίνεται να ανακάμπτει. Τον είχες δώσει στο 42%, ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον 

Ιανουάριο, ήταν πολύ χαμηλό ποσοστό. Να θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο ήταν στο 57%. 

 

Γ. Μαυρής: Το 42% είναι το χαμηλότερο ποσοστό.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Από τότε έχει ανακάμψει χαρακτηριστικά πάντως. Πήγε 49% και τον 

βρίσκουμε τώρα Μάρτιο στο 50%. 

 

Γ. Μαυρής: Και αυτό οφείλεται στην περαιτέρω αποδυνάμωση του κου Παπανδρέου, ο οποίος είναι αυτή 

τη στιγμή στο 17%. Μετά τις εκλογές τις πρόσφατες ήταν στο 30%. Έχει περιοριστεί περίπου στο μισό. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Βάζετε, πάντως, εσύ σαν καταλληλότερους τους αρχηγούς των δύο πρώτων 

κομμάτων. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει δεύτερος, θα βάλεις τον κύριο Τσίπρα στη μέτρηση; 
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Γ. Μαυρής: Είναι ένα σοβαρό θέμα. Μας προβληματίζει και νομίζω ότι, προφανώς, θα πρέπει να 

τροποποιήσουμε και εμείς με βάση τα νέα δεδομένα τις ερωτήσεις που χρησιμοποιούμε για την 

αποτύπωση του πολιτικού κλίματος. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Θέλω να μου πεις λίγο την κατάταξη των προβλημάτων, έτσι όπως τα 

βλέπουνε οι πολίτες, διότι βλέπω με μεγάλη μου χαρά, ως επαγγελματίας οικονομολόγος, ότι τα 

οικονομικά έχουν περάσει στην κορυφή. 

 

Γ. Μαυρής: Ήτανε στην κορυφή. Και η μεγάλη ανατροπή, αν θεωρήσουμε ότι είναι ανατροπή, είναι ότι 

έχουν περάσει στη δεύτερη θέση τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, λόγω Σκοπιανού και έχει 

υποχωρήσει αυτό που είχαμε βρει πριν από τέσσερις μήνες, το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, αυτή τη 

στιγμή πρώτα ιεραρχούνται τα οικονομικά ζητήματα, είτε συνολικά ως προβλήματα της οικονομίας, είτε 

ως προσωπικά ως πρόβλημα προσωπικό οικονομικό, ή ως ακρίβεια. Μετά είναι το θέμα της εξωτερικής 

πολιτικής, που πιθανώς είναι συγκυριακή η επιρροή που βλέπουμε, και θα εξελιχθεί παράλληλα με την 

συγκυρία. Η ανεργία παραμένει υψηλά. Το ασφαλιστικό έχει ενισχυθεί και τα θέματα υγείας. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα έτσι; Η μεγάλη αλλαγή είναι το θέμα της 

εξωτερικής πολιτικής που ήταν στο 13% και τώρα είναι στο 33%. 

 

Γ. Μαυρής: Να πούμε, επίσης, ότι το 57% των πολιτών πιστεύει ότι καμία από τις δύο κυβερνήσεις του 

ΠΑΣΟΚ, ή της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αναφέρουν οι πολίτες. 

Βέβαια, και εδώ θα μπορούσα να δεχτώ την παρατήρησή σου, ενδεχομένως θα πρέπει να εισάγουμε και 

άλλες ερωτήσεις που αφορούν πια και εναλλακτικές λύσεις. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Λίγο πιο πολυκομματικά να αρχίσετε να το βλέπετε, θα σας πρότεινα. Δεν 

είναι κακή ιδέα έτσι; 

 

Γ. Μαυρής: Δεν είναι κακή ιδέα και είναι απολύτως σωστό. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Λες λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 140 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 83, ο 

ΣΥΡΙΖΑ 46, το ΚΚΕ 20 και το ΛΑΟΣ 11. Δεν θα είχαμε αυτοδυναμία. 

 

Γ. Μαυρής: Και πιθανότητα να μην είχαμε και με το νέο εκλογικό νόμο, που θα ισχύσει μετά από μία 

εκλογή.  
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Κάτι σαν τον Θαπατέρο θα ήμασταν, που πήρε τέσσερις ακόμη βουλευτές, 

αλλά βεβαίως, δεν φτιάχνει κυβέρνηση στους 350 βουλευτές που έχει η ισπανική βουλή. 

 

Γ. Μαυρής: Το οποίο φυσικά θέτει το θέμα των συμμαχικών κυβερνήσεων, είτε της επανάληψης των 

εκλογών. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ένας εκ των αρθρογράφων που έχει δύο ζωές μία στο Βήμα και μία στο 

Mega, ο φίλος ο Γιάννης ο Πρετεντέρης γράφει κάτι πάρα πολύ λογικό. Ότι, ενδεχομένως, ο Καραμανλής 

θα χρειαστεί να πάει σε μία εκλογή, να την χάσει για να πάει σε μία δεύτερη μήπως και πάρει την 

πλειοψηφία των εδρών. 

 

Γ. Μαυρής: Είναι πολύ πιθανό και δεν υπάρχει και άλλη λύση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ρώτησες τους πολίτες και έχουν μια άποψη. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτή την ερώτηση που θα την καθιερώσουμε βαρομετρικά γιατί νομίζω ότι θα είναι κάθε 

μήνα στην επικαιρότητα, για να δούμε αν ωριμάζει στην κοινή γνώμη κάποια λύση, το 25% αυτή τη στιγμή 

λέει οικουμενική κυβέρνηση, δηλαδή δεν μπορεί να τοποθετηθεί, λέει όλα τα κόμματα. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Εδώ δεν μπορεί να τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. 

 

Γ. Μαυρής: Το 21%, δηλαδή ο ένας στους πέντε πολίτες λέει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το 21% 

είναι ενισχυμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Προέρχεται, κυρίως, από τους ψηφοφόρους αυτών 

των δύο κομμάτων. Περίπου οι σημερινοί μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και οι μισοί σημερινοί 

ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή βλέπουν ευνοϊκά αυτό το σενάριο, και το 20% λέει επανάληψη 

των εκλογών. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Εσύ μου λες, δηλαδή, ότι το 31% που λένε ότι θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ αν 

γινόντουσαν εκλογές, το μισό από αυτό λέει ότι θα έβλεπα θετικά μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Γ. Μαυρής: Το ερώτημα είναι αν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όποτε και αν γίνουν, δεν προκύψει 

αυτοδύναμη κυβέρνηση… 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μα δεν θα προκύψει. 
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Γ. Μαυρής: Αυτό το λέμε εμείς. Η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει. Από τη στιγμή, λοιπόν, που τεθεί 

αυτή η ερώτηση, τι προτιμάτε; Και το 25% σου λέει θέλω οικουμενική κυβέρνηση, 20% σου λέει 

επανάληψη των εκλογών, που ήταν υψηλότερο την προηγούμενη φορά. Τώρα το 21% λέει κυβέρνηση 

συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο 10% λέει κυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων, τύπου γερμανικού 

μοντέλου. 10% ήταν ακριβώς και τον προηγούμενο μήνα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, 

αυξάνει. Ήταν 17%, τώρα είναι 21%. Υπάρχει μια μικρή ενίσχυση. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μόνο που εδώ έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου, και έχει δίκιο όταν λέει, ότι 

για να γίνει αυτό πρέπει να βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, διότι μόνο το πρώτο κόμμα έχει την ευκαιρία να 

πάει να σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. 

 

Γ. Μαυρής: Αυτό κάθε κόμμα λέει αυτό που πρέπει να πει. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Με λίγα λόγια, έτσι όπως είναι σήμερα η πολιτική σκηνή, και έτσι όπως είναι 

το εκλογικό σύστημα, η χώρα έχει ακυβερνησία. 

 

Γ. Μαυρής: Δεν έχει ακυβερνησία. Θα είχε. Υποθέσεις είναι. Είναι υποθετικά σενάρια όλα αυτά. Εάν 

γίνουν εκλογές, λέμε ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά αυτό είναι μία εκτίμηση δημοσκοπική. 

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πάντως είμαστε στη μέση μιας πολιτικής εξέλιξης. Θα έχει ενδιαφέρον το 

επόμενο Βαρόμετρο όσο είχε και τούτο εδώ. 

 

Γ. Μαυρής: Και δεν μπορεί να λήξει εύκολα αυτή η ιστορία Μπάμπη. Είναι μια υπόθεση που θα 

εξελίσσεται.  

 

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γιάννη Μαυρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες 

σου για την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που κάνατε και αυτό το μήνα. Βαρόμετρο Μαρτίου. 


