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Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PUBLIC ISSUE, ο Γιάννης Μαυρής,
είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι Γιάννη.
Γ. Μαυρής: Καλό μεσημέρι Κατερίνα.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Έχουμε καιρό που λέμε για κρίση του δικομματισμού, αλλά εδώ έχουμε ένα
επιπλέον πλέον χαρακτηριστικό. Που είναι το ΠΑΣΟΚ Γιάννη. Σε άκουσα να λες το πρωί ότι είναι
πρωτοφανές.
Γ. Μαυρής: Επειδή γίνεται αρκετή συζήτηση για την κρίση του δικομματισμού, νομίζω ότι πρέπει λίγο να
εξειδικεύσουμε τις παρατηρήσεις μας, διότι νομίζω ότι η κρίση αυτή δεν αφορά με τον ίδιο τρόπο τους
δύο πόλους του δικομματισμού, τα δύο μεγάλα κόμματα. Βεβαίως, και η Νέα Δημοκρατία έχει πτώση και
αν ισχύει η εκτίμησή μας για το 37,5%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και το αποτέλεσμα των Βουλευτικών
εκλογών το 42%, είναι και αυτή μια σημαντική μείωση μέσα σε έξι μήνες. Από την άλλη πλευρά, όμως, η
μεγαλύτερη και ταχύτερη υποχώρηση, ή και κατάρρευση της επιρροής του ΠΑΣΟΚ, όπως καταγράφεται
τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, στην ουσία δείχνει ότι το κέντρο βάρους αυτής της κρίσης
είναι η αντιπολίτευση, δεν είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Να μην το αθροίζουμε λες κυρίως.
Γ. Μαυρής: Να μην το συμψηφίζουμε. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τον ελληνικό δικομματισμό, ο
οποίος είναι πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα ποσοστά των δύο κομμάτων ίσως δεν
υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα, ακόμα και του αγγλοσαξονικού κόσμου, που κατά κανόνα, εκεί ο
δικομματισμός ήταν ισχυρός. Από την άλλη πλευρά οι αλλαγές που συμβαίνουν αφορούν, κυρίως, όπως
είπαμε και το πρωί την αριστερά, το αριστερό φάσμα της πολιτικής σκηνής, με αποτέλεσμα ακόμα και η
Νέα Δημοκρατία, παρά την πτώση που έχει και την αποδυνάμωσή της, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
εναλλακτική λύση υποδοχής της δεξιάς δυσαρέσκειας, η οποία υφίσταται – δεν λέμε ότι δεν υφίσταται.
Παραμένει κυρίαρχο κόμμα και, θα έλεγα, ότι έτσι όπως εξελίσσεται και αν συνεχίσει η ίδια τάση, θα
είναι ένα υπερκυρίαρχο κόμμα. Βεβαίως, χωρίς την ισχύ που είχε πριν από κάποια χρόνια.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Χωρίς να έχει χάση την ηγεμονία, κατά κάποιο τρόπο πάντως.
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Γ. Μαυρής: Δεν είναι τυχαίο διότι ανακάμπτει στο δίπολο και της πρωθυπουργικής ικανότητας,
ανακάμπτει και το ποσοστό του κου Καραμανλή. Διότι η διαφορά των δύο κομμάτων από 3,5% το
Φεβρουάριο και 2% τον Ιανουάριο, έχει φτάσει στο 6,5%. Βεβαίως, ξαναλέμε, λόγω μεγαλύτερης και
ταχύτερης πτώσης του ΠΑΣΟΚ. Άρα, έχουμε να κάνουμε, σαφώς, με μία κρίση, όμως ο αδύνατος κρίκος
είναι το ΠΑΣΟΚ.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και μοιάζει να είναι και ο καταλύτης η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ Γιάννη έτσι; Το
οποίο όπως διαμορφώνεται δημοσκοπικά εννοώ.
Γ. Μαυρής: Νομίζω, Κατερίνα ότι υπάρχει ένα ερώτημα στους πολίτες και στους ακροατές, το οποίο έχει
τεθεί από τη στιγμή που άρχισαν να εκδηλώνονται αυτές οι τάσεις στις δημοσκοπήσεις. Σημαίνει ότι δεν
έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτή η υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ
στις δημοσκοπήσεις, ξεκινάει όχι την επαύριον της εκλογικής ήττας, αλλά ξεκινάει την επαύριον της
επανεκλογής του κου Παπανδρέου. Που σημαίνει ότι η λύση αυτή που βρέθηκε και ο συμβιβασμός που
υπήρξε στο ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσε το πρόβλημα της εκλογικής ήττας. Αντιθέτως, μπορεί να θεωρηθεί μέχρι
στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε ενδείξεις ότι ανακόπτεται, σημείο περεταίρω εμβάθυνσης αυτής της
κρίσης. Και για να δώσω και μια ιστορική διάσταση, εγώ νομίζω ότι η κρίση που συζητάμε στο ΠΑΣΟΚ και
που άρχισε να συνειδητοποιείται στους κύκλους του ΠΑΣΟΚ, στα στελέχη, τώρα, δεν είναι καινούρια.
Υπάρχουν αναλύσεις και απόψεις που λένε ότι αυτή η κρίση υπήρχε και το 2004, γι’ αυτό και έχασε και το
ΠΑΣΟΚ τότε. Και εγώ θα πήγαινα και πιο πίσω και θα έλεγα ότι στοιχεία έντονα αυτής της κρίσης
εμφανίζονται από το 2001. Και υπάρχουν και σίγουρα κάποιοι που θα προσπαθήσουν να βρουν τις αιτίες
της κρίσης ακόμα πιο παλιά. Άρα, έχουμε να κάνουμε με μια κρίση η οποία κρατάει αρκετά χρόνια.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Μια εξελικτική κατάσταση.
Γ. Μαυρής: Ακριβώς, η οποία ενδεχομένως τώρα παίρνει ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Δεν είναι κρίση που την προκάλεσε ο Γιώργος Παπανδρέου, λες με ένα τρόπο.
Γ. Μαυρής: Δεν είναι κρίση που την προκάλεσε. Ενδεχομένως να την πυροδότησε.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ή να μην κατάφερε να διαχειριστεί την ήδη προϋπάρχουσα όμως Γιάννη, αυτό
λες.
Γ. Μαυρής: Ακριβώς. Βεβαίως, το θέμα της ηγεσίας είναι σημαντικό. Φαίνεται και στην περίπτωση του
ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν λύνεται το θέμα μόνο στο επίπεδο της ηγεσίας. Βεβαίως, όμως, ξαναλέω
ότι είναι ενδιαφέρον. Ότι η υποχώρηση αυτή του ΠΑΣΟΚ αρχίζει να εκδηλώνεται με πολύ μεγάλη ένταση
από το Δεκέμβριο και μετά. Έχουμε τρεις μήνες που παρατηρούμε μια συστηματική εξέλιξη. Είναι μία
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τάση. Τώρα, που θα σταματήσει αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει στα σοβαρά.
Ξέρουμε ότι είναι πρωτοφανής η μεταβολή αυτή. Ξέρουμε ότι αφορά και το ΠΑΣΟΚ με την έννοια να
δούμε τι θα γίνει και αν το 8ο συνέδριο καταφέρει να ανακόψει, πράγμα που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι
είναι δύσκολο, αυτή την τάση. Από την άλλη πλευρά όμως εξίσου σημαντικό είναι και η κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 4% και 5%, ξαφνικά βρίσκεται σε ποσοστά
πολύ μεγαλύτερα. Είναι ένα νέο κόμμα αυτή τη στιγμή.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Και πολλοί, θα το έχεις αντιληφθεί και συ και περισσότεροι και από μένα
πιθανότητα, έχουν αρχίσει και το παραλληλίζουν με την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ της μεταπολίτευσης, τον
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Φυσικά τηρουμένων των αναλογιών.
Γ. Μαυρής: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ότι μετά το ’74 υπήρχε ένα θεσμικό κενό. Είχαμε τη δικτατορία.
Ξαφνικά δημιουργήθηκαν κόμματα. Επομένως, όλες οι τάσεις που υπήρχαν στην πολιτική σκηνή της
χώρας κατά την προδικτατορική περίοδο και πολλαπλασιάστηκαν, ή εντάθηκαν κατά την περίοδο της
δικτατορίας που δεν υπήρχανε κόμματα, ξαφνικά στο μεταπολιτευτικό τοπίο όλες αυτές οι κινήσεις
γίνανε πάρα πολύ βίαια και δυναμικά. Εκεί λύθηκε το θέμα της εκπροσώπησης, κυρίως και της αριστερής
παράταξης και των λαϊκών στρωμάτων, λύθηκε στην περίοδο ‘74-’77 υπέρ του ΠΑΣΟΚ και σε βάρος της
αριστεράς. Σήμερα, έχουμε μια αντίστροφη τάση, που η κρίση εκπροσώπησης που υπάρχει σαφέστατα
ανάμεσα στην εκλογική βάση τη μεταπολιτευτική του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ, αφήνει έδαφος για την
ανάπτυξη της αριστεράς.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Άρα είναι κρίση πολιτικής και όχι κρίση προσώπων, ή ηγεσίας Γιάννη, αυτό λες.
Γ. Μαυρής: Υπάρχει ένας διπλός κίνδυνος Κατερίνα. Να μην υπερκτιμήσουμε, αλλά να μην υποτιμήσουμε
τη σημασία των προσώπων.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ακριβώς.
Γ. Μαυρής: Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, ένας ικανός αρχηγός μπορεί να συσπειρώσει, ή να
διαχειριστεί, ή να χρωματίσει μία τάση.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Σύμφωνοι.
Γ. Μαυρής: Δεν μπορεί να δημιουργήσει εκ του μηδενός, ή δεν μπορεί να υποκαταστήσει το σύνολο των
παραγόντων που παίζουνε ρόλο.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ούτε η κρίση του ΠΑΣΟΚ, ούτε αυτή η ανάλυση φτάνει σε σημείο να καταλήξεις
στο συμπέρασμα ότι η κρίση του ΠΑΣΟΚ είναι αποκλειστική ευθύνη του Παπανδρέου, ούτε ότι η άνοδος
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του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστική επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα. Προσπαθώ να το σχηματοποιήσω για να το
κατανοήσουμε περεταίρω. Αυτό λες.
Γ. Μαυρής: Η σχέση ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ είναι σχέση συγκοινωνούντων δοχείων. Ότι φεύγει από το ένα
δοχείο πηγαίνει στο άλλο. Επομένως, το που θα πάνε τα πράγματα, εξαρτάται και από το αν το ΠΑΣΟΚ
καταφέρει να αναχαιτίσει με κάποιο τρόπο αυτή διαρροή και, βεβαίως, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά πόσο θα
καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει, να αποκρυσταλλώσει οργανωτικά να υποδεκτεί…
Κατερίνα Ακριβοπούλου: … και να διαχειριστεί περεταίρω και με κάποιους όρους πλέον από δω και
πέρα.
Γ. Μαυρής: Ως προς το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, και αυτό είναι ένα στοιχείο που βγάζουμε
σήμερα στην συνέχεια του Βαρόμετρου, κάνουν λάθος όσοι αποδίδουν αποκλειστικά το φαινόμενο
Τσίπρα στον Τσίπρα. Δηλαδή, είναι πολύ πιο ευρύ, αν θέλεις, το ζήτημα της μετατόπισης προς τον ΣΥΡΙΖΑ
αυτή τη στιγμή, το οποίο εκφράζει η ενίσχυση και η αύξηση της δημοτικότητας του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε
μπροστά σε σοβαρές ανακατατάξεις. Δεν λύνονται στιγμιαία, ή συγκυριακά. Δεν γνωρίζουμε φυσικά που
θα καταλήξει.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Αλλά είμαστε στην απαρχή νέου κύκλου αυτό νομίζω είναι προφανές.
Γ. Μαυρής: Νομίζω είναι σαφές. Δεν πρέπει να έχει κανείς αμφιβολία. Τώρα πως θα το χαρακτηρίσουμε;
Αυτό είναι ανοικτό.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Γιατί τώρα διαμορφώνεται άλλωστε.
Γ. Μαυρής: Σίγουρα είναι μια σημαντική ανακατάταξη, κυρίως, στην αριστερά. Μάλλον υπέρ της
αριστεράς, και εις βάρος του μεταπολιτευτικού ΠΑΣΟΚ.
Κατερίνα Ακριβοπούλου: Ακριβώς. Μάλιστα, αυτά μέχρι στιγμής γιατί πραγματικά θα έχουμε πάρα
πολλά να αναδεικνύουμε κάθε τόσο και θα επανέλθουμε και σε σένα Γιάννη Μαυρή. Σε ευχαριστώ
Γιάννη.
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