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Μάχη για τη διάφορά

Ι Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, η 
διαφορά στην πρόθεση ψήφου, 
διευρύνθηκε και πλησίασε ή και 
ξεπέρασε τις 5 μονάδες.

2 Οι λόγοι ήταν αρκετοί. Ανάμεσα 
στις αιτίες η διεύρυνση προς τον 
χώρο των Φιλελευθέρων, το 
debate, τα φυλλάδια και άλλα.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
1 3 -1 4 .3 .0 4 Η Μ ΕΡΗ ΣΙΑ

... Ωστόσο όλα όσα συνέβησαν μετά 
την υπόθεση της τροπολογίας, 
αφορούσαν την έκταση της διαφοράς 
και όχι την έκβαση της αναμέτρησης.
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Η ΚΑΜΨΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ

Η μισθωτή εργασία εγκατέλει
>  Α π ό  την επομένη ίω ν  

εκ λο γώ ν του 2 0 0 0 , 

τίποτα δεν έδ ε ιχν ε  ότι 

το Π Α Σ Ο Κ  π ρ οετο ιμ α ζό

ταν το ίδιο συστηματιικά  

με τη Ν Δ  για την επ ό μ ε

νη αναμέτρηση

Η εκλογική αναμέτρηση της 7ης 
Μαρτίου, κατέγραψε την περαιτέ
ρω ενίσχυση των δυνάμεων της 
Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήδη 
από τις εκλογές του 2000, εμφάνι
σε δυναμική ανάκαμψη και ξεπέ
ρασε κατά πολύ το φράγμα του 40%.

Το ποσοστό που συγκέντρωσε 
η ΝΔ, την επαναφέρει σχεδόν στα 
εκλογικά επίπεδα του διαστήμα
τος ’89-’90, όταν κάτω από τις ει
δικές συνθήκες εκείνης της επο
χής, κατάφερε να ξεπεράσει το 46%.

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 
περασμένης Κυριακής, διαμορ
φώθηκε σε βάθος χρόνου. Σε ότι 
ακολουθεί επιχειρούμε να ανα
δείξουμε ορισμένες από τις βασι
κές συνιστώσες του.

Ωστόσο σε καμιά στιγμή δεν 
πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγο
νός ότι μια τέταρτη συνεχόμενη ε
κλογική νίκη για το ΠΑΣΟΚ, θα 
ήταν ένα επίτευγμα που όμοιο του 
δεν έχει καταγράψει κανένα κόμ
μα στην πολιτική ιστορία της Ελλά
δας.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Από το 1997 και την ανάληψη 

της ηγεσίας της ΝΔ από τον κ. Κα
ραμανλή, η ΝΔ ενίσχυε σταδιακά 
το πολυσυλλεκτικό της προφίλ, ε
πιδιώκοντας τη στρατηγική διείσ
δυσή της στον πολιτικό χώρο του 
Κέντρου και τον κοινωνικό χώρο 
των μεσοστρωμάτων, με διαρκώς 
αυξανόμενη συνέπεια.

Η στρατηγική αυτή, η οποία ή
ταν αρκετά ασαφής στην πρώτη 
τριετία και ακροβατούσε ανάμεσα 
σε φοβικά συνθήματα και πολιτι
κά ανοίγματα προς τον χώρο του 
Κέντρου, απέφερε κέρδη στην ε
κλογική αναμέτρηση του 2000, ό
χι όμως ικανά να της δώσουν την 
εκλογική νίκη, εξαιτίας της ισχυ
ρής ακόμη εκσυγχρονιστικής στρα
τηγικής του κ. Σημίτη και του 
ΠΑΣΟΚ που είχε ως επιστέγασμα 
την ένταξη στην ΟΝΕ.

Επιπλέον η άνοδος του Χρη
ματιστηρίου και η αισθητή βελτίω
ση της Οικονομίας, έστρεφε τις 
προσδοκίες προς το ΠΑΣΟΚ, το ο
ποίο κατάφερε το 2000 να κερδί
σει οριακά μεν, αλλά αυξάνοντας 
το ποσοστό του από το 41,5% στο 
43,8%.

Η οριακή νίκη του ΠΑΣΟΚ το 
2000, προδιέγραφε ότι θα είχε μία 
ακόμη πιο δύσκολη αναμέτρηση 
για το 2004. Η διακυβέρνηση από 
το 2000 και μετά, αντιμετώπιζε δια-
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>  Η αναγγελία διαδοχής στην 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
δημιούργησε ένα νέο ρεύμα 
υποστήριξης προς το κόμμα 
και ανέτρεψε τη βεβαιότητα 
της ήττας του. Ωστόσο ήρθε 
η υπόθεση της τροπολογίας 
η οποία ανέτρεψε πλήρως 
το κλίμα ενίσχυσης του 
ΠΑΣΟΚ, γιατί «θύμισε» ξανά 
τα δομικά προβλήματα της 
διακυβέρνησης και της 
εικόνας του ΠΑΣΟΚ

δοχικές κρίσεις και κατέγραφε α
πώλειες, χωρίς να είναι ορατό στην 
κοινή γνώμη ένα στρατηγικό σχέ
διο που θα οδηγούσε κάποια χρο
νική στιγμή σε ανάκαμψη και πο
λιτική κεφαλαιοποίηση των θετι
κών στοιχείων της τετραετίας.

Ειδικότερα από τον Οκτώβριο 
2000 και μετά, η διάψευση των 
προσδοκιών για ανάκαμψη του 
Χρηματιστηρίου, και η αίσθηση ό
τι η ένταξη στην ΟΝΕ δεν μετα
φραζόταν και σε δυνατότητα κά
λυψης των νέων κοστοβόρων κα
ταναλωτικών προτύπων και συ
μπεριφορών, αποδυνάμωνε την ε
μπιστοσύνη στη διακυβέρνηση και 
της αφαιρούσε το σημαντικό προ
βάδισμα που είχε έναντι της ΝΔ, 
στον τομέα της διαχείρισης της Οι
κονομίας.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Η διάψευση των ατομικών οι

κονομικών προσδοκιών και η αί
σθηση «στρατηγικής ασφάλειας» 
των πολιτών από τις επιτυχίες της 
κυβέρνησης στα μείζονα θέματα 
της χώρας (ισχυρή θέση στην Ε.Ε., 
ένταξη στην ΟΝΕ, ένταξη της Κύ
πρου στην Ε.Ε., βελτίωση ελληνο
τουρκικών σχέσεων) σε συνδυα
σμό με την πολύχρονη παραμονή 
του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση, κα
θιστούσε τη ψήφο επιλογής ή έστω 
«δοκιμής» προς τη ΝΔ όλο και πιο 
πιθανή.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ ως κόμ
μα, έδινε όλο και περισσότερο την 
εντύπωση ενός «κλειστού συστή
ματος» σε τοπικό και κεντρικό ε-

Διαχρονική εξέλιξη της 
παράστασης νίκης (1999 - 2003)
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πίπεδο το οποίο ήταν σε αναντι- 
στοιχία με τις προτεραιότητες της 
κοινωνικής πλειοψηφίας. Μάλι
στα αυτή η κριτική για το ΠΑΣΟΚ, 
άρχισε από ένα σημείο και μετά να 
υιοθετείται δημοσίως και από τα ί
δια τα στελέχη του, χωρίς όμως να 
συνοδεύεται και από συγκεκριμέ
νες πολιτικές πρωτοβουλίες που 
θα άλλαζαν την εικόνα του.

Ολο και περισσότερο έδινε την 
εντύπωση ότι δεν ήταν σε θέση να 
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, να 
παρακολουθήσει τις κοινωνικές 
μεταβολές και να ανοίξει τη νέα α
τζέντα συζήτησης που θα αναζη
τούσε λύσεις στα μείζονα κοινω
νικά προβλήματα που αναδεικνύ- 
ει η εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Το μεταναστευτικό φαινόμενο 
και η γκετοποίηση περιοχών στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, η ανασφά
λεια στην εργασία και η ανεργία, 
και μια σειρά από άλλα θέματα που 
σε όλη την Ευρώπη έδειχναν να α
πειλούν τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα λόγω της συντηρητικής 
στροφής, παρέμεναν έξω από τις 
βασικές προτεραιότητές του.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Συνέπεια όλων αυτών ήταν να 

απομειώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ 
και να αποδυναμώνεται η ισχυρή 
του σχέση με τα παραγωγικά στρώ
ματα και ιδίως τους μισθωτούς και 
τους μικρομεσαίους, που στήριξαν 
όλη την προηγούμενη δεκαετία την 
εκλογική του υπεροχή.

Η ΝΔ, μη έχοντας ουσιαστικό 
πολιτικό αντίπαλο στον χώρο της,

κυριαρχούσε στα μη παραγωγικά 
κοινωνικά στρώματα (συνταξιού
χους και νοικοκυρές) και παράλ
ληλα αύξανε τα ανοίγματά της, κυ
ρίως μέσω της κριτικής της στο 
κράτος και τα φαινόμενα διαφθο
ράς, στα παραγωγικά στρώματα.

Η εικόνα αυτή δεν ανατράπη
κε ούτε με τις επιτυχίες της προε
δρίας και την ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε., ούτε και με τις ανακοι
νώσεις του κοινωνικού πακέτου 
και της χάρτας. Η διαφορά στην 
πρόθεση ψήφου υπέρ της ΝΔ αμέ
σως μετά την προεδρία ξεπερνού- 
σε τις 8 ποσοστιαίες μονάδες και 
τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά τις 
ανακοινώσεις του κοινωνικού πα
κέτου και της χάρτας, ξεπερνούσε 
τις 7 μονάδες.

Ηταν φανερό πλέον ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να αντι
στρέφει την πορεία της εκλογικής 
ήττας, διαχειριζόμενο μετεκλογι
κές υποσχέσεις. Χρειαζόταν ση
μαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες 
πριν από τις εκλογές που ήδη εί
χε καθυστερήσει να αναλάβει.

Η βεβαιότητα για τη νίκη της 
ΝΔ, στο εκλογικό σώμα ήταν ιδι
αίτερα έντονη και αποτυπωνόταν 
στην παράσταση νίκης με διαφο
ρές που ξεπερνούσαν τις 30 ποσο
στιαίες μονάδες.

Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
Η αναγγελία διαδοχής στην η

γεσία του ΠΑΣΟΚ και η υποψη
φιότητα του κ. Γ. Παπανδρέου, δη
μιούργησε ένα νέο ρεύμα υποστή
ριξης προς το ΠΑΣΟΚ και ανέτρεψε

Διαχρονική εξέλιξη της παράστασης νίκης
(Νοέμβριος 2003 - Μάρτιος 2004)
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Το ΠΑΣΟΚ έδινε 

όλο και
περισσότερο την 
εντύπωση ενός 

«κλειστού 
συστήματος» σε 
αναντιστοιχία με 

την κοινωνία

τη βεβαιότητα της ήττας του. Ως έ
να βαθμό, απαντούσε στο κύριο 
πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, που συνο
ψιζόταν στο αίτημα της ανανέω
σης και διαμόρφωνε ένα θετικό 
κλίμα για το ΠΑΣΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ό
λες τις δημοσιευμένες έρευνες, τό
σο η πρόθεση ψήφου όσο και η πα
ράσταση νίκης μειώθηκαν κατα- 
κόρυφα. Η πρόθεση ψήφου στην 
περιοχή των 2 έως 3 μονάδων και 
η παράσταση νίκης στην περιοχή 
των 5 έως 7 μονάδων.

Διαχρονική εξέλιξη της πρόθεσης ψήφου 
οτους νέους ψηφοφόρους

Νοέμβριος 2003 10 -14/1/2004 29/1 - 6/2/2004 4-18/2/2004 27/2-2/3/2004

Ο
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Ολα έδειχναν ότι η εκλογική 
αναμέτρηση θα μπορούσε να απο
κτήσει οριακά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο ήρθε η υπόθεση της τρο
πολογίας η οποία ανέτρεψε πλή
ρως το κλίμα ενίσχυσης του 
ΠΑΣΟΚ, γιατί «θύμισε» ξανά τα 
δομικά προβλήματα της διακυ
βέρνησης και της εικόνας του 
ΠΑΣΟΚ και εγκατέστησε ένα αρ
νητικό κλίμα σιη δημόσια συζήτη
ση.

ΑΡΗΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Η διαφορά στην πρόθεση ψή

φου διευρύνθηκε και πάλι στην πε
ριοχή των 4 μονάδων και κυρίως 
η παράσταση νίκης υπέρ της ΝΔ, 
αυξήθηκε εντυπωσιακά επιστρέ- 
φοντας στην περιοχή των 20 και 
πλέον μονάδων.

Η συνέχεια, και όσα επακο
λούθησαν, δεν κατάφεραν να δια
μορφώσουν και πάλι το ρεύμα που 
είχε εκδηλωθεί αρχικά υπέρ της 
ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ.

Το κλίμα στη δημόσια συζήτη
ση παρέμεινε σταθερά αρνητικό με 
αφορμή και μία σειρά άλλων γε
γονότων που επακολούθησαν(μό
νη θετική εξαίρεση για το ΠΑΣΟΚ 
ήταν η εκλογή του κ. Γ. Παπαν
δρέου ως προέδρου από ένα εκα
τομμύριο πολίτες).

Οπως είχε φανεί ήδη στις τε
λευταίες δημοσιευμένες έρευνες, 
το ΠΑΣΟΚ έχανε, λόγω του αρ
νητικού πολιτικού κλίματος, και 
την υπεροχή που κατέγραφε αρ
χικά στους Νέους ψηφοφόρους και 
η οποία ήταν η βασική περιοχή ά
ντλησης νέων εκλογικών δυνάμε
ων που καθιστούσαν οριακή τη δια
φορά στο προ «τροπολογίας» διά
στημα.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, 
η διαφορά στην πρόθεση ψήφου, 
όπως φάνηκε στις αδημοσίευτες έ
ρευνες, διευρύνθηκε και πλησία
σε ή και ξεπέρασε τις 5 ποσοστιαί
ες μονάδες.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Οι λόγοι ήταν αρκετοί. Ανάμε

σα σ’ αυτούς έχουν αναφερθεί η 
διεύρυνση προς τον χώρο των Φι
λελευθέρων, το debate, τα φυλλά
δια και άλλα.

Ωστόσο ο βασικότερος λόγος 
ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ένα 
ισχυρό θετικό κεντρικό μήνυμα 
προς το εκλογικό σώμα.

Για τη ΝΔ ήταν πιο εύκολο να 
διαχειριστεί το αίτημα της αλλα
γής και τα μηνύματά της ήταν πιο 
εύστοχα και συγκεκριμένα.

Ωστόσο όλα όσα συνέβησαν με
τά την υπόθεση της τροπολογίας, 
αφορούσαν ουσιαστικά την έκτα
ση της διαφοράς ανάμεσα στη ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ και όχι την έκβα
ση της αναμέτρησης. Ποτέ ένα κόμ
μα που έχει πάνω από 20 μονάδες 
διαφορά στην παράσταση νίκης λί
γες ημέρες πριν από τις εκλογές, 
δ εν -έχει χάσει τη νίκη.----------------

Οι ψηφοφόροι ανό επάγγελμα

Ε κ λ ο γ έ ς
Π Α Σ Ο Κ

2 0 0 0
Ν Δ

Ε κ λ ο γ έ ς

Π Α Σ Ο Κ
2 0 0 4

Ν Δ
Ερνοδόιες - Αυτοαπασχολούμενοι 40% 43% 38% 45%
Γ εωργοί 41% 49% 41% 52%
Μισθωτοί Δ.Τ. 49% 40% 46% 40%
Μισθωτοί Ι.Τ. 47% 38% 39% 44%
Ανεργοι 40% 42% 43% 45%
Συνταξιούχοι 42% 48% 40% 49%
Νοικοκυρές 42% 47% 41% 51%
Φοιτητές 50% 37% 37% 44%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ EXIT-POLLS

Η κοινωνική 
διάσταση 
της ψήφου

Η συγκριτική ανάλυση των δύο 
exit polls του 2000 και του 2004 
της Metron Analysis για τον Anti, 
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική 
για τις κοινωνικές μετατοπίσεις.

Η ΝΔ αύξησε την επιρροή της 
σε όλες τις κατηγορίες, εκτός 
των μισθωτών του δημόσιου το
μέα.

Το 2000, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 
τις εκλογές, λόγω της υπεροχής 
του στους μισθωτούς του ιδιωτι
κού και δημόσιου τομέα και στους 
φοιτητές. Από αυτές τις κατηγο
ρίες κατάφερε να κερδίσει και 
πάλι μόνο στους μισθωτούς του 
δημόσιου τομέα, ενώ σχεδόν συ
γκρότησε τις δυνάμεις του στους 
γεωργούς, στους συνταξιούχους 
και τις νοικοκυρές και τις αύξη
σε στους άνεργους.

Οι μεγάλες ανατροπές υπέρ 
της ΝΔ, έγιναν στους μισθωτούς 
του ιδιωτικού τομέα και στους 
φοιτητές. Ειδικά στους μισθω
τούς τους ιδιωτικού τομέα, που 
αποτελούν περίπου το ένα τέ
ταρτο του εκλογικού σώματος 
(23,4%) της περασμένης Κυρια
κής, η ανατροπή υπέρ της ΝΔ α
πό το 2000 στο 2004 είναι εντυ
πωσιακή και έφτασε 14% ποσο
στιαίες μονάδες που σημαίνει ό
τι αυτή η ανατροπή ισοδυναμεί 
με τη μετακίνηση υπέρ της ΝΔ 
του 3,2% του συνολικού εκλογι
κού αποτελέσματος μεταξύ του 
2000 και του 2004.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Παρά τα προβλήματα και την

εκλογική του ήττα, το ΠΑΣΟΚ 
κατάφερε να συγκροτήσει τις δυ
νάμεις του πάνω από το «ψυχο
λογικό» όριο του 40%.

Επίσης, παρά τα προβλήμα
τα στη διακυβέρνηση, ειδικά στη 
δεύτερη τετραετία, η οκταετία 
του κ. Σημίτη, έχει, στο συνολι
κό της απολογισμό όπως έδει
ξαν οι έρευνες, θετική εγγραφή 
στη συνείδηση της κοινής γνώ
μης.

Το ΠΑΣΟΚ παραδίδει τη δια
κυβέρνηση με υψηλό ρυθμό οι
κονομικής ανάπτυξης, μειωμέ
νο πληθωρισμό και ισχυροποιη
μένη τη θέση της χώρας στη διε
θνή σκηνή.

Οι επιδόσεις αυτές θα απο
τελούν ένα μέτρο σύγκρισης για 
τη διακυβέρνηση του κ. Καρα
μανλή, η κυβέρνηση του οποίου 
καλείται να τις ξεπεράσει ή αν 
μη τι άλλο να μην υστερήσει και 
ταυτόχρονα να δώσει καλύτερες 
απαντήσεις στη θεματολογία που 
οργάνωσε την αντιπολιτευτική 
κριτική της κατά του ΠΑΣΟΚ.

Οι πρωτοβουλίες των κινή
σεων ανήκουν από εδώ και πέ
ρα, αναμφίβολα, στη Νέα Δημο
κρατία, η οποία καλείται να α
ποδείξει στο προσεχές μέλλον 
ότι η μεγάλη εκλογική της νίκη 
δεν ήταν απλώς μια συγκυρια
κή επιλογή ψήφου εναλλαγής, 
αλλά το αποτέλεσμα μιας στρα
τηγικής σημασίας μετατόπισής 
της, προς τον χώρο των προτε
ραιοτήτων των παραγωγικών δυ
νάμεων της χώρας.

»  Η ΝΔ αύξησε την επιρροή της σε όλες τις κατηγορίες, εκτός των
------ μισθωτών του δημόσιου τομέα ‘αι&3^άκώΐ3ΐμΓ«ι ,αΐ3^ ιηκ(ίϋάϋοι
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