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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Να σας πούμε καταρχήν τι περιλαμβάνει το βαρόμετρο αυτό
το μήνα. Βεβαίως, περιλαμβάνει τα κλασικά σημεία που έχουμε πάντοτε, δηλαδή την
εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των κομμάτων, την παράσταση νίκης, τον καταλληλότερο
για πρωθυπουργό ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεών μας και τη δημοτικότητα των
πολιτικών αρχηγών, δηλαδή ποιους συμπαθούμε περισσότερο, ή όχι και βεβαίως σε αυτό
το κομμάτι μέσα θα έχουμε το πότε πιστεύετε εσείς ότι θα ήταν καλύτερα να γίνουν οι
επόμενες βουλευτικές εκλογές. Έχουμε, όμως, και μία άλλη μεγάλη ενότητα από την οποία
και θα ξεκινήσουμε που αφορά την υπόθεση των ομολόγων. Και αυτό το κάναμε διότι την
παρακολουθούμε στενά, δύο, ή τρεις μήνες Γιάννη Μαυρή;
Γ. Μαυρής: Τουλάχιστον δύο.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Τουλάχιστον δύο μήνες, διότι μυριστήκαμε από την αρχή ότι η
υπόθεση θα πάει σε μάκρος. Έτσι και αλλιώς δεν γίνεται να κλείσουν έτσι αυτά ως δια
μαγείας και ως εκ τούτου παρακολουθούμε ποια στάση κρατάτε, πως κρίνετε ορισμένα
πράγματα. Ας πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα στην εκτίμηση που έχει η κοινή γνώμη για τους
χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομολόγων.
Γ. Μαυρής: Νομίζω ότι στο θέμα της υπόθεσης των ομολόγων η κοινή γνώμη, θα έλεγα,
ότι θεωρεί εσφαλμένους τους χειρισμούς που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Το 53%,
δηλαδή ο ένας στους δύο πολίτες. Υπάρχει ένα ποσοστό 37% που λέει ότι είναι σωστοί οι
χειρισμοί, ότι πολύ σωστά το χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση, ή μάλλον σωστά, τέσσερις
δηλαδή στους δέκα. Κυρίως, αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος προέρχεται από τους
ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι έξι στους δέκα ψηφοφόροι θεωρούν ότι είναι
σωστοί οι χειρισμοί της κυβέρνησης, τους εγκρίνουν δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και τρεις
στους δέκα, Μπάμπη, ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος που διαφωνούν με τους
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χειρισμούς και βεβαίως, η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης. Οκτώ
στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Μάλιστα. Άρα, πρώτο συμπέρασμα: δεν χειρίζεται σωστά η
κυβέρνηση την υπόθεση των ομολόγων. Αρχίζει και κερδίζει, είναι μία τάση που χτίστηκε
σταδιακά τους τελευταίους μήνες.
Γ. Μαυρής: Δεν ξέρω αν αρχίζει. Μάλλον τελειώνει, θα έλεγα, με την έννοια ότι αυτή η
δυναμική που κράτησε δύο μήνες φαίνεται ότι κάπου εδώ εξαντλείται. Παρόλα αυτά έχει
αφήσει σημάδια.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Έχει σημασία, Γιάννη Μαυρή, για το τι πιστεύουμε για τους
λόγους που οδηγούν την κυβέρνηση να χειριστεί σωστά – λάθος, με καθυστερήσεις, ή όχι.
Διότι, η επόμενη ερώτηση που κάνατε, είναι αν πραγματικά θέλει η κυβέρνηση να
αποκαλυφθούν, ή όχι οι ένοχοι στην υπόθεση των ομολόγων. Και εδώ η απάντηση είναι
χαρακτηριστική. Βεβαίως, η αντιπολίτευση και όσοι πιστεύουν και την ακολουθούν θα
έδιναν την απάντηση να μην αποκαλυφθούν, για να δούμε όμως, τη λεπτομέρεια.
Γ. Μαυρής: Ναι. Αυτό που λες είναι σωστό. Η κομματική προτίμηση των πολιτών καθορίζει
σε μεγάλο βαθμό τις γνώμες σε όλα τα θέματα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πόσο μάλλον που και το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση μόνο με το
θέμα αυτό ασχολείται.
Γ. Μαυρής: Και θα έλεγα ότι είναι το κατεξοχήν θέμα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης –
αντιπολίτευσης. Επομένως, είναι λογικό παρόλα αυτά βλέπουμε στην ερώτηση: τι θέλει
πραγματικά η κυβέρνηση να αποκαλυφθούν, ή να μην αποκαλυφθούν οι ένοχοι στην
υπόθεση, στην ουσία έχουμε μια φοβερή διαίρεση. Το εκλογικό σώμα εμφανίζεται
διαιρεμένο. Το 49%, ο ένας στους δύο, πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να
αποκαλυφθούν. Δηλαδή, θεωρεί ότι έχει λόγους να συγκαλύψει την ιστορία. Από την
άλλη, όμως, μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία για κυβερνητικό κόμμα, 45%, που είναι το
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ποσοστό που είχε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, ένα σοβαρό δηλαδή ποσοστό, πιστεύει
ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκαλύψει τα πράγματα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αν έλεγα, Γιάννη Μαυρή, ότι το 49%, που πιστεύει ότι δεν θα
αφήσει η κυβέρνηση να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι, είναι η καχυποψία που
δικαιολογημένα υπάρχει, διότι η εμπειρία είναι αυτή που οδηγεί τους ανθρώπους που
απαντούν έτσι.
Γ. Μαυρής: Είναι η εμπειρία από την αναποτελεσματικότητα του κράτους και των
κυβερνήσεων τα τελευταία 20 ίσως και περισσότερα χρόνια.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και την διάθεση των πολιτικών να καλύπτουνε τα σφάλματά
τους και τις ενοχές τους. Από την άλλη, όμως, υπάρχει μία, θα έλεγα, βεβαίως, μία
ελαχίστως μειοψηφία, 47%, είναι πολύς κόσμος, που λέει «ναι» θα αποκαλυφθούν.
Πιστεύουν δηλαδή ότι αυτά που έχουν γίνει θα αποκαλύψουν τους ενόχους.
Γ. Μαυρής: Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για την κυβέρνηση.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Νομίζω ότι είναι καινούριο στοιχείο αυτό, Γιάννη Μαυρή.
Πριν από πολλά χρόνια, αν ρώταγες τους Έλληνες αν θα αποκαλυφθούν, ή όχι οι ένοχοι θα
σου λέγανε μετά πάσης βεβαιότητως και όλοι μαζί όχι.
Γ. Μαυρής: Να σου θυμίσω Μπάμπη ότι και στο πρόσφατο παρελθόν, στην υπόθεση των
υποκλοπών, επειδή είχαμε θέσει αντίστοιχα ερωτήματα, τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς το
νούμερο, η καχυποψία ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Είμαστε ένας καχύποπτος λαός, ορθώς
και δικαίως ενδεχομένως.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πόσα δίνεις να σου πουλήσω μια ερμηνεία; Εκεί ήταν
μπλεγμένοι και οι Αμερικάνοι. Οι μεγάλες δυνάμεις που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, το
επόμενο ερώτημα Γιάννη Μαυρή, είναι για το ζήτημα που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία
και τα ομόλογα του δημοσίου. Η κατανομή των ευθυνών.
Γ. Μαυρής: Το είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Το ξαναθέσαμε το ερώτημα.
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Εάν ευθύνη έχουν, κατά κύριο λόγο φαντάζομαι…
Γ. Μαυρής: Ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτή την ιστορία.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Οι διοικήσεις των ταμείων πόσο πήραν;
Γ. Μαυρής: Πήραν αυτή τη φορά 27%, ενώ είχαν 30% την προηγούμενη. Λίγο πολύ
σταθερό.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Χρηματιστηριακές εταιρείες.
Γ. Μαυρής: Οι χρηματιστηριακές εταιρείες, ότι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη γι’ αυτό το
θέμα 6%, μόνο 7% την προηγούμενη φορά. Και αυτό σταθερό.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Τι ανεβαίνει; Η κυβέρνηση;
Γ. Μαυρής: Ανεβαίνει λίγο η κυβέρνηση. Είναι στο 44% που είναι σημαντικό ποσοστό, που
σημαίνει δηλαδή, ότι έχει περάσει στην κοινή γνώμη η αντίληψη ότι η κυβέρνηση έχει
ευθύνη γι’ αυτό το θέμα. Έχει χρεωθεί η κυβέρνηση αυτό το θέμα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Σε τελική ανάλυση η κυβέρνηση.
Γ. Μαυρής: Αυτό λοιπόν το 44% ήταν 41%. Επομένως, βλέπουμε εδώ λίγο αυξημένο το
ποσοστό. Και υπάρχει και ένα 13%, 10% την προηγούμενη φορά που έλεγε ότι και οι τρεις
έχουν την ευθύνη. Έχουμε λοιπόν, να κάνουμε με μία παγιωμένη αντίληψη. Όπως φάνηκε
στις δύο διαφορετικές μετρήσεις, με διαφορά 30 ημερών, στην ουσία έχει παγιωθεί στην
κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι έχει τη βασική ευθύνη η κυβέρνηση, είτε καθεαυτό
ονομάζεται έτσι, είτε βεβαίως, και στο θέμα των διοικήσεων των ταμείων που στην ουσία
είναι μια έμμεση ευθύνη, γιατί οι διοικήσεις διορίζονται από την κυβέρνηση.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και βεβαίως, η κυβέρνηση μη αρνούμενη τις ευθύνες της,
όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει «μου πήρε τρία χρόνια να καταλάβω ότι κάτι δεν
δούλευε καλά», στο θέμα δηλαδή της διοίκησης των ταμείων «το κατάλαβα τώρα, κάνω
κάτι τώρα». Και η ίδια βοηθά στο να πάρει πάνω της, αλλά και η παραίτηση Τσιτουρίδη.
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Βοήθησε στο να έρθουν οι ευθύνες πάνω στην κυβέρνηση. Αυτό σε τελευταία ανάλυση
δεν είναι κακό.
Γ. Μαυρής: Όχι, προφανώς δεν είναι κακό.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είναι εξαιρετικά καλό, γιατί έτσι εντοπίζει κιόλας που είναι το
θέμα. Σου λέει είναι πράγματι κυβερνητική ευθύνη. Εσείς, έχετε την ευθύνη. Εσείς
διοικείτε τα ταμεία, πρακτικώς.
Γ. Μαυρής: Είναι αν θέλεις και μια διαπίστωση, όχι αξιολογική αναγκαστικά, είναι
πραγματολογική. Είναι θέμα πραγματικό το ποιος έχει ευθύνη γι’ αυτό που γίνεται.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γι’ αυτό και στην επόμενη ερώτηση που κάνατε για το αν η
παραίτηση του κου Σάββα Τσιτουρίδη θα έπρεπε να έχει ζητηθεί νωρίτερα, ή εν πάση
περιπτώσει έγινε στην ώρα της.
Γ. Μαυρής: Πριν πεις αυτό να πούμε ποια είναι η γνώμη για την απόφαση του
Πρωθυπουργού. Στην ουσία πρέπει να τα βάλουμε και τα δύο και νομίζω ότι έχει και πολύ
ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε κιόλας.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Σωστό, ή λάθος αυτό που έκανε ο κ. Καραμανλής ζητώντας
την παραίτηση του υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας κυρίου Σάββα
Τσιτουρίδη.
Γ. Μαυρής: Οι επτά στους δέκα πολίτες, 69% θεωρεί ότι η απόφαση να απομακρυνθεί ο κ.
Σάββας Τσιτουρίδης, ήταν σωστή. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού,
ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα, πρώτα από όλα, και ως ένα βαθμό, δεύτερη
παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι βοήθησε στο να εκτονωθεί και αυτή η
δυσαρέσκεια.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το 14% λένε ότι ήταν λανθασμένη η απόφαση αυτή. Πάμε
στην επόμενη.
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Γ. Μαυρής: Η επόμενη ερώτηση, που την θεωρώ απαραίτητη, για να είμαστε και
αμερόληπτοι: η απόφαση ήταν σωστή, ή λάθος; Ήταν στην ώρα της, ή ήταν
καθυστερημένη; Το ίδιο ακριβώς ποσοστό το 70% - 69% λέει ότι έπρεπε η παραίτηση
Τσιτουρίδη να ζητηθεί νωρίτερα. Επομένως, υπάρχει η πεποίθηση ότι η απόφαση αυτή
ελήφθει καθυστερημένα, αν και σωστή. Πάμε τώρα σε μια επόμενη πτυχή αυτής της
υπόθεσης που διερευνήσαμε αυτή τη φορά, τη γνώμη για το λόγο παραίτησης του κου
Τσιτουρίδη.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ο λόγος που αναφέρθηκε να θυμίσουμε σε όλους, είναι η
εμπλοκή στο παρελθόν του στενού του συνεργάτη σε μία υπόθεση που ερευνά η
δικαιοσύνη, χωρίς να ξέρουμε αν κάτι έχει κάνει κακό. Ερευνά η δικαιοσύνη μια παλιά
υπόθεση με μετοχές φούσκα. Βρέθηκε το όνομα ενός συνεργάτη του κου Τσιτουρίδη, του
κου Παπαδόπουλου, να είναι μέσα στην υπόθεση και να πρέπει να πάει. Ο λόγος όπως
εξήγησε ο κ. Καραμανλής ήταν ότι είχε την ηθική υποχρέωση να μην βρίσκεται σε δημόσιο
πόστο όταν θα πάει να ανακριθεί.
Γ. Μαυρής: Η κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση και ο κ. Καραμανλής γι’ αυτό το θέμα είναι
ότι στην ουσία χρησιμοποίησε ως πρόσχημα την εμπλοκή του κου Παπαδόπουλου, ενώ το
πραγματικό πρόβλημα ήταν ο κύριος Τσιτουρίδης. Θέσαμε ωμά αυτή την ερώτηση στη
δημοσκόπηση για να δούμε ακριβώς πως έχει καταγραφεί…
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Στο όριο της κατεύθυνσης εκείνων που πρέπει να
απαντήσουν.
Γ. Μαυρής: Όχι, καθόλου.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γιατί θέσατε την ερώτηση αν ήταν μπλεγμένος ο στενός του
συνεργάτης.
Γ. Μαυρής: Όχι, λέμε για ποιο λόγο απομακρύνθηκε ο κ. Τσιτουρίδης από την κυβέρνηση,
γιατί πράγματι αποκαλύφθηκε ότι ο στενός του συνεργάτης ήταν μπλεγμένος με το
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χρηματιστήριο, ή γιατί ο ίδιος ο κ. Τσιτουρίδης ήταν μπλεγμένος, χρησιμοποιούμε τον ίδιο
όρο, στην υπόθεση των ομολόγων.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Θα το δεχτώ, πες μου τα αποτελέσματα.
Γ. Μαυρής: Μισό λεπτό, επειδή θέτεις ένα θέμα δεοντολογίας και εγώ είμαι ευαίσθητος
σε αυτό το θέμα, πράγματι είναι πολύ λεπτό το ζήτημα το πώς θα θέσεις την ερώτηση,
αλλά νομίζω ότι είναι μια σχετικά αμερόληπτη ερώτηση. Έχουμε να κάνουμε με την
επίσημη επιχειρηματολογία με δύο αντεπιχειρήματα. Και αυτό το οποίο προκύπτει στη
συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι όντως υπάρχει ένας διχασμός στην κοινή γνώμη. Το 45%
θεωρεί ότι ο ίδιος ο συνεργάτης του κου Τσιτουρίδη ήταν μπλεγμένος. Υπάρχει όμως και
ένα 29%, οι τρεις στους δέκα πολίτες θεωρεί ότι έγινε προσχηματικά και ότι ο κ.
Τσιτουρίδης είναι το πρόβλημα και βεβαίως υπάρχει και ένα 13% που πιστεύει ότι ήταν
και τα δύο. Άρα έχουμε 42% - 45%. Στο ΠΑΣΟΚ και στην Αριστερά, που είναι και οι φορείς,
κυρίως, αυτής της επιχειρηματολογίας ότι ήταν προσχηματικός ο λόγος της παραίτησης,
είναι 70%. Δηλαδή οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης είναι πεπεισμένοι για τους λόγους
που είπαμε πριν, ότι επικαθορίζεται από την αντίθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης, όλη
αυτή η συζήτηση, οι ψηφοφόροι λοιπόν της αντιπολίτευσης είναι πεπεισμένοι ότι το
πρόβλημα ήταν ο ίδιος ο κ. Τσιτουρίδης και ότι απλώς ήταν προσχηματική. Πάντως,
βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διχασμός. Αυτό έχει περάσει μέχρι στιγμής από τη συζήτηση
που έγινε.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Στην επόμενη ερώτηση η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα,
είναι αν εκτός από τον κ. Τσιτουρίδη, υπάρχουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης που
έχουν ευθύνη στην υπόθεση των ομολόγων, ή όχι; Και εδώ η απάντηση είναι καθοριστική
νομίζω.
Γ. Μαυρής: Ναι, 74% λένε ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν
ευθύνη, που σημαίνει ότι εξακολουθεί το εκλογικό σώμα να χρεώνει ευρύτερες ευθύνες
στην κυβέρνηση. Τα τρία τέταρτα του εκλογικού σώματος πιστεύουν ότι είναι και άλλοι
συνυπεύθυνοι και να πούμε εδώ ότι ακόμα και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, οι έξι
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στους δέκα ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος θεωρούν και αυτοί ότι υπάρχουν
ευθύνες πέρα από τον κ. Τσιτουρίδη.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Συγκρίνατε Γιάννη Μαυρή, την υπόθεση των ομολόγων με την
προηγούμενη υπόθεση του χρηματιστηρίου και πήρατε κάποιες απαντήσεις. Θα ήθελα να
τις ακούσω.
Γ. Μαυρής: Θέσαμε την ερώτηση ποια υπόθεση σκανδάλου πιστεύετε ότι είναι πιο
σοβαρή, η σημερινή υπόθεση των ομολόγων, ή η προηγούμενη υπόθεση του
χρηματιστηρίου το 2000, διότι νομίζω ότι από τη δημόσια συζήτηση που έγινε έχει
προκύψει μια τέτοια σύγκριση. Οι απαντήσεις της κοινής γνώμης λένε ότι το 22% περίπου,
δηλαδή ένας στους πέντε πολίτες, θεωρεί ότι είναι πιο σοβαρή, ή πιο σημαντική η
σημερινή κρίση των ομολόγων. Κυρίως, αυτή η απάντηση προέρχεται από το χώρο των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Το 44%, διπλάσιο ποσοστό ακριβώς, θεωρεί ότι είναι πιο
σημαντική η προηγούμενη υπόθεση σκανδάλου του χρηματιστηρίου και το 31%, ένα
επίσης σημαντικό ποσοστό τρεις στους δέκα πολίτες, θεωρούν και τις δύο το ίδιο
σκανδαλώδης.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το οποίο μαζί με όλα τα άλλα θέτει το επόμενο ερώτημα, αν η
κυβέρνηση παραμένει και αν είναι, αυτό μετράμε, και το μετράμε κάθε μήνα,
αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της διαφθοράς. Θα ήθελα να ακούσουμε
τη μεταβολή που έχουμε από τον προηγούμενο μήνα σε τούτον εδώ.
Γ. Μαυρής: Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μεταβολή, το 51-52% των πολιτών θεωρεί ότι
είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, ενώ το 42% ότι δεν είναι αποφασισμένη.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πως δεν υπάρχει μεταβολή. Ήταν 53% τον προηγούμενο
μήνα, κατεβαίνει στο 52% και ότι δεν είναι αποφασισμένη ήταν 39% και πηγαίνει στο 42%.
Γ. Μαυρής: Δεν είναι στατιστικά σημαντικές οι διαφορές. Θα έλεγα, ότι είναι μια
σταθεροποιημένη εικόνα και αυτό ενδεχομένως είναι θετικό για την κυβέρνηση, με την
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έννοια ότι διατηρεί ακόμα την έξωθεν καλή μαρτυρία από ένα μεγάλο μέρος του
εκλογικού σώματος.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αν κάνουμε λοιπόν την αποτίμηση όλων των απαντήσεων που
πήραμε στο θέμα των ομολόγων και της κρίσης με τα ομόλογα που έχει η κυβέρνηση και
το οποίο προωθείται πάρα πολύ από την αντιπολίτευση και αποτελεί το βασικό της θέμα
τους τελευταίους μήνες, ενισχυμένο από όλο τον φιλικό τύπο και τα media τα φιλικά προς
αυτό, δηλαδή με μία τρομακτική δύναμη πυρός. Άρα, εγώ θα έλεγα, και θέλω να μου
απαντήσεις, ότι η κυβέρνηση βγαίνει βαρύτατα λαβωμένη. Ωστόσο, δεν φαίνεται η
αξιοπιστία της, ειδικά στους οπαδούς του κόμματος που κυβερνά, να έχει τρωθεί τόσο
ώστε να έχει διασαλευθεί. Επιπλέον, παρατηρώ ότι υπάρχει συνεχώς ένα κομμάτι της
κοινής γνώμης που δεν παίρνει θέση. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο και να τείνουμε
να μην δίνουμε σημασία στο δεν ξέρω – δεν απαντώ / ούτε το ένα – ούτε το άλλο, παρά
ταύτα είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τη δική του σημασία. Θα ήθελα να μου πεις αν
καλώς το καταλαβαίνω και τι θα συμπλήρωνες.
Γ. Μαυρής: Συμφωνώ με την εκτίμησή σου. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί μια
σοβαρή, πολιτική και επικοινωνιακή, ζημιά από την υπόθεση των ομολόγων. Από την άλλη
πλευρά, όμως, πρέπει να επισημάνω ότι μετά από 60 μέρες φαίνεται ότι το θέμα κατά
κάποιο τρόπο εκτονώνεται, δηλαδή…
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ότι είχαμε να πούμε το έχουμε πει.
Γ. Μαυρής: Ναι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής υπόψη μας. Φαίνεται ότι
εξαντλείται η δυναμική της ατζέντας αυτής, αφήνοντας λαβωμένη όπως είπες την
κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι η δυσαρέσκεια που συσσωρεύτηκε και
συσσωρεύεται, φαίνεται και θα το πούμε και στην πορεία, δεν εισπράττεται από την
αντιπολίτευση.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτό θα μας δείξουν οι πολιτικοί δείκτες.
Γ. Μαυρής: Αιωρείται και ενδεχομένως να οδηγεί σε μία αύξηση του αντιδικομματισμού.
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτά είναι τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα δούμε
τώρα στους πολιτικούς δείκτες, έχουμε πολλούς και πολύ ενδιαφέροντες. Τη δημοτικότητα
των δύο αρχηγών και των υπολοίπων αρχηγών των κομμάτων, των πέντε δηλαδή
συνολικά. Με βάση αυτές τις μεταβολές στη δημοτικότητα, ποια θεωρούμε ότι θα ήταν
καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα; Ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος πρωθυπουργός,
ανεξαρτήτου κομματικής προτίμησης. Και βεβαίως, θα καταλήξουμε και στην παράσταση
νίκης, αλλά και στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής.
Να πάμε στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών και να πούμε στους ακροατές μας, ότι
την παρουσιάζουμε ως εξής: είναι οι θετικές γνώμες και οι αρνητικές γνώμες. Γιατί μπορεί
εγώ να βλέπω με μεγάλη συμπάθεια τον κ. Μαυρή και θα πω τον συμπαθώ, χωρίς να τον
ψηφίζω. Άρα ότι λέμε είναι με αυτό τον τρόπο. Συμπάθεια – αντιπάθεια. Αρνητική – θετική
κρίση.
Γ. Μαυρής: Είναι η περίφημη δημοτικότητα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Λοιπόν εγώ θα λέω τα ονόματα και συ θα μου λες τα θετικά
και τα αρνητικά Γιάννη Μαυρή. Κώστας Καραμανλής, θετικό…
Γ. Μαυρής: Θετικές γνώμες 58%, αρνητικές 36%, παραμένει δηλαδή ο πιο δημοφιλής
πολιτικός αρχηγός ο κ. Καραμανλής.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γιώργος Παπανδρέου.
Γ. Μαυρής: 49% θετικές, 43% αρνητικές.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Πάει λίγο καλύτερα ο κ. Παπανδρέου τους τελευταίους μήνες.
Γ. Μαυρής: Έχει μία μονάδα αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο, όπως και
αντίστοιχα ο κ. Καραμανλής έχει μία μονάδα πτώση.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Παραμένει όμως, πολύ ψηλά. Πάμε λοιπόν μετά στην
υπόλοιπη αντιπολίτευση. Αλέκος Αλαβάνος.
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Γ. Μαυρής: 38% θετικές, 42% αρνητικές. Παραμένει το αρνητικό ισοζύγιο αλλά βελτιώθηκε
η δημοτικότητα του κου Αλαβάνου.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που ο κ. Αλαβάνος το είχε πολύ
έντονο, ειδικά στα πρώτα του βήματα στην προεδρία του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Εξακολουθεί να
το έχει.
Γ. Μαυρής: Ναι, στα πρώτα του βήματα είχε χαμηλή αναγνωρισιμότητα, η οποία έχει
αυξηθεί αυτή τη στιγμή.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Αλέκα Παπαρήγα.
Γ. Μαυρής: 37% θετικές, 52% αρνητικές. Αρκετά αρνητική. Δεν είναι κάτι καινούριο
φυσικά, αλλά και εδώ υπάρχει μία μικρή βελτίωση της δημοτικότητας +2% της κυρίας
Παπαρήγα. Και τελευταία η δημοτικότητα του κου Καρατζαφέρη. 32% θετικές, 54%
αρνητικές. Ο λιγότερο δημοφιλής μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Γενικά οι τρεις αρχηγοί
των λεγόμενων «μικρών» κομμάτων, πέραν των δύο μεγάλων έχουν μία αύξηση της
τάξεως του 2% και οι τρεις. Μεταξύ των δύο ο κ. Παπανδρέου βελτιώνει την εικόνα του
κατά μία μονάδα, ενώ ο κ. Καραμανλής χάνει μία μονάδα. Νομίζω ότι είναι οριακή η
απώλεια για τον κ. Καραμανλή και οριακά τα κέρδη για τον κ. Παπανδρέου.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ναι, αλλά πάντως, επειδή το ψάχνουμε και συχνά αυτό, αυτές
είναι οι διαφορές που μπορείς να μετρήσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα.
Γ. Μαυρής: Υπάρχει, όμως, μια σύγκριση που θεωρώ σημαντικότερη. Τη δημοτικότητα των
δύο αρχηγών σήμερα, σε σχέση με τις προεκλογικές έρευνες του 2004, όπου εκεί, θα
έλεγα, ότι ο κ. Καραμανλής μετά από μία αρκετά δυναμική πορεία στην τριετία με
Ολυμπιακούς Αγώνες κ.λπ. από όπου είχε εκτιναχθεί η δημοτικότητά του στα ύψη, έχει
επιστέψει στα επίπεδα του 2004, αυτό το 58% είναι περίπου το ποσοστό δημοτικότητας,
ίσως και ακριβώς το ίδιο που είχε λίγο πριν τις εκλογές. Αντιθέτως, του κου Παπανδρέου,
το 49% είναι κατά δέκα σχεδόν μονάδες κάτω από το αντίστοιχο που είχε πριν το 2004,
σημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει σε σχέση με εκείνο το ποσοστό.
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το λες Γιάννη Μαυρή να ανακάμψει αλλά τότε οι προσδοκίες
από τον κ. Παπανδρέου ήτανε πάρα πολύ μεγάλες.
Γ. Μαυρής: Εννοώ να ανακάμψει σε σχέση με την προσωπική του επιτυχία.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είχε καλλιεργηθεί σαν ένα νάμα εξ’ ουρανού για το τότε
κυβερνών κόμμα. Ήταν μια πλασματική κατάσταση.
Γ. Μαυρής: Είναι όμως κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Σωστά – σωστά, εγώ κάνω το σχόλιο. Βεβαίως, γιατί οι
αριθμοί είναι αριθμοί. Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα, είναι μια ερώτηση που όταν την
θέτετε Γιάννη Μαυρή, τι ρωτάτε; Ποια θα ήταν η καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα; Αυτό
δε σημαίνει ότι ψηφίζω γι’ αυτή την κυβέρνηση;
Γ. Μαυρής: Η ερώτηση είναι: ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, ποια κυβέρνηση μπορεί να
αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας; Μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μια
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καμία από τις δύο, και οι δύο. Άρα, είναι ένας δείκτης
κυβερνητικής ικανότητας, που προσπαθεί να αποφύγει την κομματικοποίηση. Αν μπορεί,
που φυσικά δεν τα καταφέρνει, απλώς προσπαθεί να αμβλύνει κάπως. Δηλαδή να μην
απαντήσει ο ερωτώμενος με βάση τον κομματικό του πατριωτισμό, την κομματική του
προτίμηση.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και δεν του λέτε ας πούμε μία κυβέρνηση του ΚΚΕ.
Γ. Μαυρής: Όχι, και αυτό πιστεύω ότι έχει μία βάση, με την λογική ότι έχουμε ένα αμιγώς
δικομματικό σύστημα, το πιο δικομματικό στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, 86% δικομματισμός.
Δεν υπάρχουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα τέτοια ποσοστά και ως εκ τούτου, δεδομένου και
του εκλογικού νόμου, δε θεωρώ ρεαλιστικά πολιτικά σενάρια που θα λέγανε π.χ. μια
κυβέρνηση του ΛΑΟΣ.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα, τί απαντάνε οι ερωτώμενοι
Γιάννη Μαυρή;
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Γ. Μαυρής: Το 34% των πολιτών απαντάει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 22%
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 32% καμία από τις δύο.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είχαμε ξαναθέσει την ερώτηση αυτή το Φεβρουάριο φέτος.
Γ. Μαυρής: Κάθε δίμηνο τη θέτουμε.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Τότε οι απαντήσεις ήταν;
Γ. Μαυρής: Έχει μία απώλεια 2 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, ήταν στο 36%, ενώ τώρα είναι
στο 34% και δύο μονάδες αύξηση το ΠΑΣΟΚ, από το 20% στο 22%, δηλαδή κάπως βελτίωσε
την εικόνα αυτή, αλλά θα έλεγα, ότι δεν είναι θεαματικές αυτές οι μεταβολές, +2 / -2.
Παραμένει το 32%, το ένα τρίτο του εκλογικού σώματος, που είναι πολύ παραπάνω από τα
ποσοστά των εκλογικών κομμάτων, να θεωρεί πως δεν είναι καμία από τις δύο καλές
(κυβερνήσεις)– τις θεωρεί μη-ικανές, που ακριβώς δείχνει την εμμονή και τη σταθερότητα
της δυσαρέσκειας από τα δύο μεγάλα κόμματα, ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων τους,
στους κόλπους τους δηλαδή. Αυτό το θεωρώ σημαντικό ζήτημα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Έχουμε πει από την αρχή ότι σε αυτό το βαρόμετρο υπήρχε,
όχι μόνο σε αυτό, το είχαμε βάλει και στο προηγούμενο νομίζω.
Γ. Μαυρής: Από τότε που ξεκίνησε το θέμα της εκλογολογίας, βάλαμε ένα δείκτη γι’ αυτό
το θέμα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ένα δείκτη για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ρωτήσατε
λοιπόν πότε είναι καλύτερα να γίνουν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εάν στην ώρα
τους, το Μάρτιο του 2008.
Γ. Μαυρής: Όχι, με την ώρα τους όπως λες, γιατί αν το βάζαμε έτσι θα ήταν πολύ
μεγαλύτερα τα ποσοστά.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Σωστά εγώ το λέω.
Γ. Μαυρής: Το λες μεροληπτικά.
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Άρα, να πω ακριβώς την ερώτηση λοιπόν. Με επαναφέρεις
στην τάξη Γιάννη Μαυρή. «Φέτος τον Ιούνιο του 2007, φέτος τον Οκτώβριο του 2007, ή
του χρόνου το Μάρτιο του 2008; Απαντήσεις.
Γ. Μαυρής: Οι απαντήσεις δείχνουν ότι η σχετική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος το
42%, τέσσερις στους δέκα, εξακολουθεί να θέλει τις εκλογές το Μάρτιο του 2008,.
Υπάρχουν όμως ποσοστά πολιτών, όπως το 23%, που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν φέτος
τον Ιούνιο, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους τέσσερις πολίτες, ή φέτος τον Οκτώβριο το 22%.
Αθροιστικά αυτοί που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, πλέον, είναι παραπάνω,
είναι 45%, από όσους θέλουν να γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 42%. Σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα το ποσοστό αυτών που θέλει κανονικά τις εκλογές τον Μάρτιο του
2008, έχει μειωθεί. Ήταν 52%, τώρα έγινε 42%. Αν θυμάσαι όταν το είχαμε πρωτομετρήσει
αυτό πριν από κάποιους μήνες, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης , πάνω από
το 70%, ήθελε να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους. Όμως, φαίνεται ότι όλη αυτή η
συζήτηση που έχει γίνει, έχει επηρεάσει και κατά κάποιο τρόπο έχει εξοικειώσει την κοινή
γνώμη με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ωραία και επιστημονικά μου τα λες Γιάννη Μαυρή. Εγώ έχω
μία άλλη εξήγηση. Λέω λοιπόν ότι τον Ιούνιο του 2007 θέλω τις εκλογές και ορισμένοι που
πιστεύουν και παίρνουν κατά γράμμα όσα λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και
ορισμένοι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που επίσης θέλουν εδώ και τώρα εκλογές για
να ξεκαθαρίσει, όπως λένε, ή όπως τους καταμαρτυρούνε στην αντιπολίτευση, γιατί το
κάνετε αυτό; Γιατί βλέπετε ότι το ποσοστό σας…
Γ. Μαυρής: Είναι μικρό το ποσοστό.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είναι μικρό το ποσοστό. Για πες μου την ανάλυση. Μου το
κρύβεις, ή δεν το έχω εγώ.
Γ. Μαυρής: Συγγνώμη, δεν έγινε από σκοπιμότητα. Το 39% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ
θέλει εκλογές τον Ιούνιο, το 27% θέλει τον Οκτώβριο. Μόνο το 26% των ψηφοφόρων του
ΠΑΣΟΚ θέλει τις εκλογές στο χρόνο τους.
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ενώ στη Νέα Δημοκρατία;
Γ. Μαυρής: Στη Νέα Δημοκρατία, αντίστροφα. Το 56% θέλει εκλογές του χρόνου το
Μάρτιο, το 12% θέλει τώρα τον Ιούνιο και το 21% τον Οκτώβριο. Περίπου δηλαδή τρεις
στους δέκα ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θέλουν πρόωρες εκλογές. Αντίστροφα, οι
επτά (στους δέκα) ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και αρκετοί της Αριστεράς θέλουν πρόωρες
εκλογές.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Μαυρή, και τώρα θα πάμε σε αυτό
που λέμε παράσταση νίκης, δηλαδή ποιος πιστεύουμε ότι θα κερδίσει τελικά τις εκλογές,
ανεξαρτήτως του κόμματος, το οποίο θα ψηφίσουμε εμείς, εννοώ η κοινή γνώμη.
Γ. Μαυρής: Δύσκολη ερώτηση για την Ελλάδα και τα ελληνικά εκλογικά ήθη.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Γιατί είναι δύσκολο;
Γ. Μαυρής: Γιατί αρκετοί ψηφοφόροι απαντάνε αυτή την ερώτηση με βάση τη θέλησή
τους, τη βούλησή τους, την επιθυμία τους.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Δεν τους πηγαίνει να πούνε, τη στιγμή που λένε θα ψηφίσω
ξέρω εγώ ένα κόμμα Α, να πούνε ότι θα κερδίσει το κόμμα Β.
Γ. Μαυρής: Ναι. Πάντως δεν φαίνεται και δω να μεταβάλλεται κάτι.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Τι βρίσκουμε; Να πούμε τα αποτελέσματα στους ακροατές
μας.
Γ. Μαυρής: Το 58% των πολιτών, δηλαδή περίπου έξι στους δέκα, όσο ήταν και πριν από
ένα μήνα, πιστεύει ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια απώλεια δύο μονάδες σε
αυτό το δείκτη η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, το 19% των πολιτών πιστεύει ότι θα κερδίσει
το ΠΑΣΟΚ. Ήταν 18%, συν ένα. Οριακή μεταβολή και εδώ και κανένα από τα δύο / δεν
ξέρει / δεν έχει γνώμη γι’ αυτό το θέμα περίπου το 22-23%.

© PUBLIC ISSUE

- 15 -

Μπάμπης Παπαδημητρίου: Να σε ρωτήσω κάτι; Επειδή μετράτε ποιοι λένε ότι αυτό θα
συμβεί με μεγάλη διαφορά, ή με μικρή διαφορά, έχει αλλάξει καθόλου η απάντηση η Νέα
Δημοκρατία με μικρή διαφορά; Βρίσκουμε τώρα 49%, μήπως έχεις πρόχειρα τα
προηγούμενα;
Γ. Μαυρής: Αυτή είναι η βασική απάντηση. Ήταν 52% τον προηγούμενο μήνα και τώρα
είναι 49%. Πάντως σημαίνει ότι ο ένας στους δύο πολίτες πιστεύει ότι τελικά τις εκλογές
θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μικρή διαφορά. Είναι αρκετά ισχυρή αυτή η
πεποίθηση. Να πω και κάτι άλλο. Σε σχέση με το 2004 η εικόνα είναι καλύτερη για το
ΠΑΣΟΚ. Τότε ήταν πολύ συντριπτικότερη η παράσταση νίκης τις παραμονές του 2004. Η
Νέα Δημοκρατία ήταν κάπου στο 75% και ήταν κάτω από 10% εκείνοι που πιστεύανε ότι
θα κερδίσει τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι σχετικά βελτιωμένη η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Έχει δρόμο ακόμα. Αν τον διανύσει τελικώς, αυτό είναι που θα
δούμε. Σε αυτό βεβαίως, μεγάλο ρόλο παίζει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός
ανεξαρτήτως της κομματικής προτίμησης. Αυτό είναι ένα πάγιο ερώτημα που γίνεται
χρόνια τώρα ατελείωτα, έτσι δεν είναι;
Γ. Μαυρής: Ναι.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Στο οποίο βεβαίως έχει γίνει εσφαλμένη χρήση, όπως
βεβαίως για πάρα πολλές από τις δημοσκοπικές ερωτήσεις και επομένως τις απαντήσεις.
Το αποτέλεσμα παρακαλώ Γιάννη Μαυρή.
Γ. Μαυρής: Το 46% των πολιτών θεωρεί καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού
τον κ. Καραμανλή, ενώ το 28% τον κ. Παπανδρέου και το21% κανέναν από τους δύο. Σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υπάρχει μία σημαντική αύξηση του ποσοστού του κου
Παπανδρέου, τέσσερις μονάδες, και μια αντίστοιχη πτώση τριών μονάδων του κου
Καραμανλή. Αυτή είναι η διαφορά και από 25% μεταξύ των δύο, έχει περιοριστεί στο 18%.
Είναι μια σημαντική μεταβολή.
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Μπάμπης Παπαδημητρίου: Είχαμε βρει όμως τον προηγούμενο μήνα ότι ο κ. Παπανδρέου
ήταν πολύ χαμηλά.
Γ. Μαυρής: Ναι ήταν χαμηλά. Ο κ. Παπανδρέου, δεν έχει ξεπεράσει το 30% σε αυτή την
τριετία, είναι το ανώτερό του όριο θα έλεγα. Από την άλλη πλευρά και το ποσοστό του κου
Καραμανλή έχει διακυμάνσεις, ανάλογα με τη συγκυρία, αλλά δεν έχει πέσει ποτέ κάτω
από το 43% την τελευταία διετία. Τώρα είναι κάπου στη μέση. Το υψηλότερό του ποσοστό
ήταν το 54%, που έχει φτάσει σε διάφορα σημεία. Επομένως, υπάρχει μια συστηματική
διακύμανση ανάλογα με τα θετικά και τα αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν και
επηρεάζουν την εικόνα των δύο αρχηγών.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Και να πάμε τώρα στο τελικό ποσοστό που είναι η εκτίμηση
της εκλογικής επιρροής με βάση την πρόθεση ψήφου και να υπενθυμίσω το μυστικό το
οποίο πολλοί ξεχνούν συνήθως σκοπίμως. Οι ακροατές του ΣΚΑΪ το ξέρουν πολύ καλά,
είναι ότι βγαίνει με βάση τι θα ψηφίσουμε πραγματικά και όχι όπως πολλές άλλες
δημοσκοπήσεις, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται να μην ψηφίζει, ενώ εσείς
κάνετε μια εκτίμηση του πως θα έβγαινε αν είχαμε τις κάλπες στημένες.
Γ. Μαυρής: Νομίζω ότι αυτό το νόημα έχουν οι δημοσκοπήσεις. Όταν λέμε πρόθεση
ψήφου πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει να δίνουμε ένα αποτέλεσμα.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά αναφέρονται και οι πολιτικοί
και λένε ότι η διαφορά μίκρυνε-έκανε και ξεχνούνε…
Γ. Μαυρής: Συγκρίνοντας ανόμοια πράγματα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το πραγματικό
εκλογικό αποτέλεσμα με μια δημοσκόπηση όπου κρατάς και ένα 30% αναποφασίστων,
αδιευκρίνιστης ψήφου. Δεν είναι συγκρίσιμα. Η σύγκριση πρέπει να γίνει ανάμεσα στα
έγκυρα. Τα έγκυρα των εκλογών με τα έγκυρα των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μία
τεχνική που εφαρμόζουμε στα έγκυρα ας το πω έτσι για να είναι κατανοητό.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Να δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε το μήνα Μάιο.
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Γ. Μαυρής: Η εκτίμησή μας για την πρόθεση ψήφου, δίνει 42,5% στη Νέα Δημοκρατία,
σταθερό σε σχέση με τον Απρίλιο. 39,5% στο ΠΑΣΟΚ συν μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Η
διαφορά παραμένει στις τρεις εκατοστιαίες μονάδες. Ποσοστό 6,5% καταγράφει το ΚΚΕ,
μια πτώση μισής μονάδας, ενώ 5% από 4,5% λαμβάνει ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, 3,5% από 4%, ο
ΛΑΟΣ, δηλαδή μισή μονάδα κάτω και 3% τα ΛΟΙΠΑ κόμματα, ποσοστό σταθερό. Έχουμε,
επομένως, μία οριακή, θα έλεγα, μεταβολή ανάμεσα στα δύο κόμματα, και δεν
μεταφράζεται με βάση τη δική μας εκτίμηση σε εκλογική μεταστροφή η ιστορία των
ομολόγων. Παραμένει, δηλαδή, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια
σοβαρότερη εξέλιξη στο εσωτερικό της Αριστεράς. Την έχουμε εντοπίσει και την έχουμε
επισημάνει ήδη το τελευταίο δίμηνο. Συνεχίζεται, δηλαδή, μια ανατροπή εις βάρος του
ΚΚΕ και υπέρ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ωφελήθηκε και από τις κινητοποιήσεις
στο χώρο της παιδείας, αλλά και από την επίθεση που δέχτηκε το τελευταίο τρίμηνο. Και
τέλος, η εκτίμησή μας για τον ΛΑΟΣ είναι αρκετά, θα έλεγα, ρευστή, δεν είμαστε τόσο
βέβαιοι με την έννοια ότι είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας που εξαρτάται ευθέως και άμεσα
από τη συγκυρία και, επομένως, θα έχει διακυμάνσεις και, κυρίως, θα εξαρτηθεί από το
χρόνο και το σκηνικό που θα διαμορφωθεί όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Αλλά, με βάση
την εκτίμηση που έχουμε σήμερα, πράγματι εξακολουθεί να παραμένει ως πιθανότερο
ενδεχόμενο πεντακομματική βουλή και άρα μια μικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της
τάξης των 155-154 εδρών για το πρώτο κόμμα, δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία.
Μπάμπης Παπαδημητρίου: Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι γι’ αυτό το μήνα η εκτίμηση της
εκλογικής επιρροής είναι 42,5% για τη Νέα Δημοκρατία, 39,5% για το ΠΑΣΟΚ. Σταθερή η
Νέα Δημοκρατία, κερδίζει μισό πόντο το ΠΑΣΟΚ. 6,5% το ΚΚΕ, χάνει μισό. 5% ο
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, κερδίζει μισό. 3,5% το ΛΑΟΣ, χάνει μισό. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε
τα αποτελέσματα στο δικτυακό μας τόπο, www.skai.gr και Γιάννη Μαυρή να σε
ευχαριστήσω. Πρέπει να κάνουμε αρκετές συζητήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό το
μήνα και καθώς τα πράγματα «σφίγγουνε» πρέπει πριν το καλοκαίρι να πούμε
περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μας, καλή σας μέρα.
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