
 
- Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν έλλειψη αυτοδυναμίας. Τι πιθανότητες 

δίνετε στην ανατροπή αυτής της τάσης στις εκλογές, όποτε κι’αν 
πραγματοποιηθούν αυτές;  

 
Αυτή τη στιγμή η μη-αυτοδυναμία πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δεν δίνω παρά 
ελάχιστες πιθανότητες ανατροπής αυτής της κατάστασης. Το ερώτημα είναι αν 
και οι μεθεπόμενες εκλογές καταγράψουν έλλειψη αυτοδυναμίας, κάτι πολύ 
πιθανόν βάσει των σημερινών συσχετισμών, γεγονός που θα δείξει πλέον ανοιχτά 
την κρίση διακυβέρνησης.  
 
- Ενόψει των Ευρωεκλογών, ποιο κριτήριο δείχνει να επικρατεί στην ψήφο 

των πολιτών; 
 
Κατά τη γνώμη μου το κριτήριο που πρυτανεύει αυτή τη στιγμή είναι μια 
ιδιαίτερα οξυμένη πολιτική και κοινωνική δυσαρέσκεια, λόγω της επιδείνωσης 
βασικών προβλημάτων όπως η ακρίβεια, η συμπίεση των μισθών, η συρρίκνωση 
του δημόσιου χώρου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν, η φτώχεια 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Στις ευρωεκλογές, δηλαδή σε περιβάλλον ούτως 
ή άλλως χαλαρής ψήφου, η δυσαρέσκεια θα λάβει τεράστιες διαστάσεις και τα 
αποτελέσματα θα αποτελέσουν θρυαλλίδα για τα σημερινά πολιτικά κόμματα.   

 
- Ο λεγόμενος «μεσαίος χώρος» μπορεί να είναι χώρος για τη δημιουργία 

νέου κόμματος; Η μήπως η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτρέπει κάτι 
τέτοιο;  

 
Τα σημερινά πολιτικά κενά παρατηρούνται στα «άκρα» του κομματικού 
συστήματος. Τροφοδοτούνται από τη δυσαρέσκεια όχι απλώς στο δικομματισμό 
αλλά στη μορφή του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, ένα 
κόμμα στο μέσον δύσκολα θα έχει μεγάλη εκλογική επιτυχία και συνέχεια. 
Ωστόσο, μπορεί συγκυριακά να αποτελέσει ένα «μαξιλάρι απορρόφησης» της 
κρίσης διακυβέρνησης συμμετέχοντας σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Θα έχει 
όμως ημερομηνία λήξεως.  
 
- Η αποπομπή Σημίτη μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση το ΠΑΣΟΚ;  
 
Πιθανόν, αφού οι «εκσυγχρονιστές» αποτελούν μια συμπαγή ιδεολογικά ομάδα, 
με κάποια κοινωνικά ερείσματα σε ανώτερα μεσοστρώματα. Ωστόσο, στο επίπεδο 
πολιτικού προσωπικού δεν διαθέτουν σημαντικές εφεδρείες έτοιμες για αυτό το 
άλμα. Δίνω 50-50 στην πιθανότητα οργανωτικής διάσπασης του ΠΑΣΟΚ.  

 
- Την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού τη θεωρείτε πιθανή;  
 
Πιστεύω ότι η αναδιάταξη έχει αρχίσει ήδη. Ο μεταπολιτευτικός δικομματισμός 
είναι παρελθόν και νέες πολιτικές εκπροσωπήσεις γεννιούνται, που θα 
μορφοποιηθούν σε ένα νέο πολυκομματικό κομματικό σύστημα. Μένει να δούμε 
τη θεσμική του αντανάκλαση.  
 
 
 



 
- Ο Καραμανλής σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από τι κινδυνεύει;  
 
Ο Καραμανλής κινδυνεύει από τη χαμηλή έως ανύπαρκτη αποτελεσματικότητα 
των κυβερνήσεών του σε όλα τα βασικά κοινωνικά ζητήματα. Κινδυνεύει επίσης 
από τη διαφθορά μεγάλου μέρους του πολιτικού και κρατικού προσωπικού, 
κυρίως μεσαίων βαθμίδων.  
 
- Υπάρχει ή όχι δυνατότητα αντιστροφής του κλίματος από τον κ. 

Παπανδρέου;   
 
Θεωρητικώς ναι, ίσως όχι για να δημιουργήσει και πάλι ένα κόμμα του 45%, 
αλλά σίγουρα για να αποτελέσει τον καταλύτη μιας στρατηγικής ενιαίου 
προγράμματος της αριστεράς. Αν ωστόσο διαλέξει να κινηθεί σε αμφίσημες 
πολιτικές θέσεις και τοποθετήσεις, τότε δεν θα καταφέρει να αντιστρέψει το 
κλίμα.  


