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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη
καταγράφει το βαρόμετρο της VPRC για το ΣΚΑΪ. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, λοιπόν,
θεωρεί λανθασμένους τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα, επικροτεί την
απομάκρυνση Τσιτουρίδη, αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν ευθύνες και για άλλα κυβερνητικά
στελέχη. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, το 44% κρίνει ότι το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου
ήταν σοβαρότερο από αυτό των ομολόγων και παρά τη φθορά που έχει υποστεί η
κυβέρνηση από το σκάνδαλο των ομολόγων, εξακολουθεί να διατηρεί προβάδισμα έναντι
του ΠΑΣΟΚ.
Δημοσιογράφος: Για να ακριβολογούμε τις εκλογικές της δυνάμεις φαίνεται να διατηρεί η
Νέα Δημοκρατία, παρά αυτό που είπες Κατερίνα, τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις της
υπόθεσης των ομολόγων. Η διαφορά μεταξύ των 2 κομμάτων βρίσκεται πλέον στο 3% με
τη Νέα Δημοκρατία να κινείται σταθερά στο 42,5% και το ΠΑΣΟΚ να έχει αυξήσει το
ποσοστό του σε σχέση με τη μέτρηση του Απριλίου, το βαρόμετρο δηλαδή του Απριλίου,
κατά μισή ποσοστιαία μονάδα φτάνοντας και πλησιάζοντας στο 39,5%. Τρίτο κόμμα
παραμένει το ΚΚΕ, τέταρτο ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και πέμπτο το ΛΑΟΣ. Το ΚΚΕ με 6,5%, ο
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ με 5% και το ΛΑΟΣ με 3,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει
ο Κώστας Καραμανλής με ποσοστό 46%. Έπεται ο Γιώργος Παπανδρέου με ποσοστό 28%,
ενώ το 21% των ερωτηθέντων, ποσοστό αξιοσημείωτο, αναζητά τρίτο πρόσωπο για τον
πρωθυπουργικό θώκο. Επίσης, αυτό που είπες Κατερίνα νωρίτερα. Η πλειονότητα των
πολιτών 44 στους 100, αξιολογεί το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ως σοβαρότερο από
την υπόθεση των ομολόγων. 53 στους 100 θεωρούν λανθασμένους τους χειρισμούς της
κυβέρνησης στο θέμα, ενώ οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι κάποιοι πήραν χρήματα
παρανόμως. Η πλειοψηφία, επίσης, των Ελλήνων επικροτεί την απομάκρυνση Τσιτουρίδη,
αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες και για άλλα κυβερνητικά στελέχη. Υπάρχει, επίσης,
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και ένα άλλο ενδιαφέρον όσον αφορά στις εκλογές, αν θα είναι πρόωρες ή όχι και τι
πιστεύει ο κόσμος. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 42% επιμένει στη διεξαγωγή των εκλογών
στο τέλος της τετραετίας, ενώ το 45%, αν τα ενώσουμε τα δύο ποσοστά αυτών που θέλουν
είτε τον Ιούνιο, είτε τον Οκτώβριο, επιθυμούν τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών,
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Μάλιστα. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία του βαρόμετρου. Να
δούμε τώρα τα συμπεράσματα τώρα. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VPRC.
Τον έχουμε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Γ. Μαυρής: Νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μέτρηση του Μαΐου
είναι ότι μετά από δύο μήνες έντονης εκδήλωσης της κρίσης των ομολόγων, θα έλεγα, ότι
υπάρχει μια εξάντληση της αρνητικής δυναμικής που είχε αυτή η υπόθεση για την
κυβέρνηση. Φυσικά μιλάμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και χωρίς να γνωρίζουμε αν θα
προκύψουν επιπλέον επιβαρυντικά, ή άλλα στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση αυτή
έχει προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση, σε επίπεδο εικόνας, και ως ένα μικρό βαθμό,
όμως, και στην εικόνα του Πρωθυπουργού. Η αρνητική της όμως δυναμική, η οποία
εκδηλώθηκε μέχρι τώρα, φαίνεται να εκτονώνεται και ενδεχομένως σε αυτό να έχει παίξει
ρόλο και η παραίτηση, η απομάκρυνση του Τσιτουρίδη, η οποία αξιολογείται θετικά από
τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, πλην όμως, εκτιμούν οι πολίτες, επίσης, στο ίδιο
ποσοστό ότι αυτή η κίνηση έγινε καθυστερημένα και έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Την όποια φθορά, την οποία όπως λες μοιάζει φθίνουσα, εν
πάση περιπτώσει, την καρπώνεται κανείς Γιάννη; Την καρπώνεται το ΠΑΣΟΚ;
Γ. Μαυρής: Θα έλεγα Κατερίνα ότι μετά τις Νομαρχιακές εκλογές, μετά τον Οκτώβριο,
μπήκαμε άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα άρχισαν και
πάλι να συσπειρώνονται με το προβάδισμα πάντα το διακριτό, κατά την εκτίμηση τη δικιά
μας τουλάχιστον, της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι η ιστορία με τα ομόλογα έχει
σταθεροποιήσει, ή καλύτερα ανακόπτει αυτή τη γραμμική πορεία, που είχαμε δει της
ενίσχυσης του δικομματισμού και το εντυπωσιακό είναι ότι παρά την ζημιά της
κυβέρνησης αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε κάποια σημαντική μεταστροφή υπέρ της
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αντιπολίτευσης, που ενδεχομένως, να περίμενε κανείς, ή στο παρελθόν έχουμε δει τέτοιες
απότομες μεταστροφές της κοινής γνώμης στις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή τη φορά,
αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι ότι τα κέρδη της αντιπολίτευσης
είναι μάλλον οριακά, θα έλεγα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Γ. Μαυρής: Της αξιωματικής και ότι αυτό το κλίμα ενδεχομένως να ευνοεί τελικά τα
μικρότερα κόμματα και να συντηρεί το κλίμα της πεντακομματικής βουλής που λέμε. Θα
έχουμε τρία μικρά πέρα από το ΚΚΕ, θα έχουμε και άλλα δύο κόμματα στη καινούρια
Βουλή. Αυτό ενισχύεται, αν θέλεις, από την ιστορία αυτή, της δυσαρέσκειας που
δημιουργείται. Να πω, όμως, ότι δεν πρέπει κανείς και κυρίως η κυβερνητική παράταξη να
το ερμηνεύσει αυτό ως θετικό. Δεν είναι θετική αυτή η εξέλιξη. Θα έλεγα, ότι καθηλώνεται
και η επιρροή της Νέας Δημοκρατίας, πλην όμως η αδυναμία που εμφανίζει η
αντιπολίτευση στο να εισπράξει αυτή την φθορά, δημιουργεί μια στασιμότητα στα
κόμματα του δικομματισμού, στα δύο μεγάλα κόμματα, που προς το παρόν, φαίνεται να
μην αποδυναμώνουν τα μικρότερα κόμματα, όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς στην
πορεία προς τις εκλογές.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ο κόσμος θέλει εκλογές νωρίτερα Γιάννη;
Γ. Μαυρής: Νομίζω ότι γενικά ο κόσμος δεν θέλει εκλογές. Ο κόσμος θέλει να κυβερνούν
τα κόμματα της διακυβέρνησης και να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να λύνουν τα
προβλήματα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και να κλείνουν τους κύκλους τους.
Γ. Μαυρής: Η θεσμική στάση της κοινής γνώμης την οποία την είχαμε μετρήσει και πέρυσι,
και γενικώς ήταν πολύ μεγάλα ποσοστά που βρίσκαμε πλειοψηφία των πολιτών που δεν
θέλουν εκλογές. Φαίνεται ότι το κλίμα πια που τείνει να εδραιωθεί, η διαρκής συζήτηση,
το οποίο το τροφοδοτεί και η στάση της αντιπολίτευσης και όλη αυτή η εκλογολογία του
τύπου και των μέσων ενημέρωσης, φαίνεται ότι φέρνουν πιο κοντά – ωριμάζει, αν θέλεις,
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στο επίπεδο της κοινής γνώμης, η ιδέα τελικά να προκύψουν και εκλογές. Μάλιστα,
υπάρχει διαφορά και μέσα στον μήνα αυτό που περάσαμε, δηλαδή μέσα σε 30 μέρες
διαπιστώνεται μια αλλαγή της κοινής γνώμης, βέβαια, η πλειοψηφία εξακολουθεί να λέει
ότι καλύτερα είναι να γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας…
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ναι, το 42%.
Γ. Μαυρής: Θεωρώ όμως ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προεξόφληση του ενδεχόμενου
της πρόωρης προκήρυξης των εκλογών, που κατά τη γνώμη μου έχει ένα πολιτικό
αποτέλεσμα. Αυτό που λέγαμε πολιτικό κόστος για όποιον χρεωθεί πρόωρες εκλογές,
τείνει να μηδενιστεί πλέον.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Δεν θα ενοχληθεί ο κόσμος συνεπώς αν γίνουν εκλογές τον
Οκτώβριο.
Γ. Μαυρής: Δεν θα ενοχληθεί και δεν θα το χρεωθεί κάποιος. Άρα, αυτό σημαίνει ότι ανά
πάσα στιγμή, τελικά, η προκήρυξη των εκλογών δεν θα αιφνιδιάσει κανένα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Εξίσου σημαντικό είναι πάντως και το εύρημα ότι το 44% κρίνει
ότι το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου ήταν σοβαρότερο από αυτό των ομολόγων. Και έχει
την εξήγησή του βεβαίως αυτό έτσι δεν είναι; Χάθηκαν λεφτά από την τσέπη του κόσμου
κυριολεκτικά δηλαδή.
Γ. Μαυρής: Έχει μια σημασία, διότι υπάρχει μια κριτική της αντιπολίτευσης που θεωρεί
στη ρητορική της ότι εξομοιώνονται τα δύο σκάνδαλα. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν
έχει περάσει πλειοψηφικά τουλάχιστον. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό μέρος των πολιτών,
το 30%, θεωρεί ότι τελικά και οι δύο υποθέσεις είναι σοβαρές. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα
πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας αυτό το ποσοστό το οποίο αποστασιοποιείται από
τα δύο κόμματα και θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον διότι δείχνει ότι πέρα από ότι προσδοκά
η αντιπολίτευση, δηλαδή πως θα μετατραπεί αυτό το κλίμα, μια μεταστροφή υπέρ της,
ενδεχομένως καταγράφεται και μια άλλη τάση που είναι η αποδοκιμασία και οι τριγμοί, αν
θέλεις, του δικομματικού συστήματος.
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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ναι, με αιχμή τη διαφθορά εν προκειμένω.
Γ. Μαυρής: Είναι πιθανό χωρίς να ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα κυριαρχήσει να περιλάβει
και να συμπαρασύρει όχι την κυβέρνηση αλλά και τα δύο κόμματα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Δηλαδή, μία γενικευμένη καχυποψία του κόσμου σε ζητήματα
διαφθοράς απέναντι στα δύο μεγάλα.
Γ. Μαυρής: Ακριβώς.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό ποιοτικό εύρημα. Και το
τελευταίο ερώτημα, που είναι πια περισσότερο κρίσης δικής σου, είναι αν έχει τελικώς
αποδομηθεί Γιάννη Μαυρή, το μέχρι πρόσφατα πλεονέκτημα της κυβέρνησης, περί
καθαρότητας, αντιμετώπισης ζητημάτων διαφθοράς, κ.λπ. Μοιάζει σα να έχει αποδομηθεί
λίγο αυτό.
Γ. Μαυρής: Δεν θα έλεγα ότι έχει αποδομηθεί, αλλά έχει τραυματιστεί. Και φυσικά σε
αυτή την υπόθεση Κατερίνα, υπάρχει και ένα σημείο μη επιστροφής. Από κάποια στιγμή
και μετά, όταν κάτι τραυματίζεται και ραγίζει ενδεχομένως να μην μπορεί να
επανασυγκολληθεί. Δεν φαίνεται να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Φαίνεται ότι ένα
μεγάλο ποσοστό των πολιτών και αυτό είναι, αν θέλεις, το θετικό εύρημα της μέτρησης
του Μαΐου για την κυβέρνηση, είναι ότι εξακολουθεί να πιστεύει μια σημαντική μερίδα
των πολιτών, που τείνει όμως να περιοριστεί, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και
θέλει πράγματι να αντιμετωπίσει και να αποκαλύψει τα σκάνδαλα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Γ. Μαυρής: Ευχαριστώ και εγώ.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Καλό απόγευμα. Γιάννης Μαυρής, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της VPRC.
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