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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μ ε τ ά  τ α  Κ είμ ενα  Ε ρε υ ν α ς , το Ινστιτούτο Στρατηγι
κών και Αναπτυξιακών Μελετών Α. Παπανδρέον αποφάσισε 
την έκδοση της σειράς Κείμενα Διαλόγου. Αυτή η σειρά φιλο
ξενεί σύντομα κείμενα κορυφαίων επιστημόνων, που θέτουν 
και συζητούν σε επιστημονική βάση επίκαιρα ζητήματα πολι
τικής. Σκοπός τους είναι η πρόκληση και προώθηση του δια
λόγου, η αντιπαράθεση ιδεών και η διάχυση της νέας πολιτι
κής γνώσης. Με τα Κείμενα Διαλόγου, και όχι μόνο, το 
ΙΣΤΑΜΕ συμβάλλει ενεργά στο δημόσιο πολιτικό διάλογο 
για την ανανέωση της πολιτικής, που έχει ανοίξει ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου, εν όψει του Συνεδρίου του 
Κινήματος.

Ωστόσο, η έκδοση της σειράς έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, 
καθώς ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική ανανέωση εμπε
ριέχουν από τη φύση τους τα στοιχεία της διάρκειας και της 
συνέχειας.

Γιάννης Σουλαδάκης 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΣΤΑΜΕ-Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
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Η σημασία των εκλογικών στρατηγικών σήμερα

Ο, ισ χ υ ρ ο ί  - κ α ι ο ρ γ α ν ικ ο ί-  δ ε σ μ ο ί  που συνέδεαν 
τα ευρωπαϊκά Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα με ορισμένες 
«φυσικές» κοινωνικές ομάδες αναφοράς και στήριξης (με 
εργάτες, φτωχά στρώματα, διανοούμενους της Αριστερός και, 
αργότερα, με ένα τμήμα των απασχολούμενων στο δημόσιο 
τομέα) έχουν σημαντικά χαλαραίσει. Η σοσιαλδημοκρατία δεν 
οικοδομείται πλέον, ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, 
ως ένας «ισχυρός θεσμός», σύμφωνα με την έκφραση του 
Angelo Panebianco, ή ως μια «μεγάλη μήτρα πολιτικής ταυτό
τητας και πολιτικής κουλτούρας», σύμφωνα με την ορολογία 
του Marc Lazar. Τα σημερινά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, 
τα οποία λειτουργούν όλο και περισσότερο ως εκλογικές 
«μηχανές», αδυνατούν να προκαλέσουν και να οργανώσουν 
την ενεργό και, προπάντων, σταθερή εκλογική στήριξη των 
προαναφερθεισών ομάδων.

Γενικότερα, έχει εξασθενίσει η ικανότητά τους να κινητο
ποιούν και να προσανατολίζουν ιδεολογικά και πολιτισμικά 
τον πληθυσμό, ενώ οι κομματικές οργανώσεις δεν λειτουρ
γούν πλέον ούτε ως χώροι διαμόρφωσης ισχυρών ταυτοτήτων 
ούτε ως χώροι κοινωνικότητας και συντροφικότητας 
(Voerman, passim, Delwit, 2004a, 250). Η ταυτότητα των 
Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημοκρατικών οργανώσεων είναι



σήμερα περισσότερο πολιτική και προγραμματική παρά ιδεο
λογική (με την έννοια της ισχυρής προσχώρησης σε ένα 
«μεγάλο» ή «μικρό» ιδεολογικό σύστημα), κοινωνιολογική (με 
την έννοια του ανήκειν σε συγγενείς ταξικές και κοινωνικές 
ομάδες) ή πολιτισμική (με την έννοια του μοιράζεσθαι κοινούς 
τρόπους ζωής και κοινές δέσμες αξιών). Η συνοχή των σύγ
χρονων Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων 
είναι κατά κάποιο τρόπο «μετα-μοντέρνα», δεδομένου ότι 
θεμελιώνεται σε χαλαρούς δεσμούς ενσωμάτωσης (κοινωνι
κούς, ιδεολογικούς ή οργανωτικούς) και σε χαλαρές δεσμεύ
σεις (ιδεολογικές ή προγραμματικές). Αυτού του τύπου η 
συνοχή σταθεροποιεί το νέο Σοσιαλδημοκρατικό οικοδόμημα 
«προς τα κάτω», στη βάση ενός ελάχιστου ιδεολογικού και 
προγραμματικού κοινού παρονομαστή, στη βάση ενός ιδεολο
γικού και προγραμματικού minimum minimorum.

Η εξασθένιση της άλλοτε ισχυρής ιδεολογικής, κοινωνι- 
κής-ταξικής, πολιτισμικής ταυτότητας ενισχύει καθοριστικά τη 
διάσταση «πολιτική επιχείρηση της φυσιογνωμίας των σημερι
νών Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων» (Moschonas, 2002). Η 
Σοσιαλδημοκρατία εξαρτάται -σήμερα περισσότερο από 
ποτέ- από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής 
της προσφοράς (πρόγραμμα, ηγέτης, υποψήφιοι, τακτικές επι
λογές, επικοινωνιακές κινήσεις, κυβερνητικός απολογισμός) 
και από τη συγκυρία του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό έχει 
σημαντικές συνέπειες στο εκλογικό επίπεδο. Οι τύποι και τα 
είδη προεκλογικής εκστρατείας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο και 
έχουν αυξημένη βαρύτητα στο εκλογικό αποτέλεσμα, συγκρι- 
νόμενα με το όχι πολύ μακρινό παρελθόν.

Στο ίδιο αποτέλεσμα (ενίσχυση της σημασίας των προε
κλογικών εκστρατειών) οδηγούν οι αλλαγές στο εσωτερικό 
του οργανωμένου χώρου του κόμματος. Ο κεντρικός ρόλος 
της τηλεόρασης, η αρκετά συστηματική προσφυγή, από τα 
μεγάλα κόμματα της Αριστερός και της Δεξιάς, στους «ειδι
κούς» των εκλογών (εκλογολόγους, επικοινωνιολόγους, δια
φημιστές κ.λπ.), όπως και η συστηματική (μέχρι ακραίας
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κατάχρησης) χρήση των πολιτικών δημοσκοπήσεων έχουν 
επηρεάσει τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και την κατανομή 
εξουσίας στο εσωτερικό των Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημο
κρατικών οργανώσεων. Ο ρόλος του ηγέτη του κόμματος και 
της μικρής ομάδας ατόμων και «ειδικών» που τον περιστοιχί
ζει έχει ενδυναμωθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά Σοσιαλδημοκρα
τικά κόμματα, γεγονός που διαφοροποιεί τον μοντέρνο 
συγκεντρωτισμό των Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων από τονj
παραδοσιακό συγκεντρωτισμό της κλασικής Σοσιαλδημοκρα
τίας (Moschonas, 2002, 124-125).

Η λογική της τηλεοπτικής προσφοράς και οι εσωκομματι
κές μεταβολές έχουν οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση του 
«εκλογικού ρόλου» και της εκλογικής «παρεμβατικότητας» του 
ηγέτη του κόμματος και, συνακόλουθα, στην ισχυρή αξιοδό- 
τηση της κεντρικής-εθνικής εκστρατείας. Η ενίσχυση του 
ρόλου της «κεντρικής» εκστρατείας (ενίσχυση που οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην κεντρικότητα του εθνικού μέσου επι
κοινωνίας, που είναι η τηλεόραση) έχει ως συνέπεια τη μείωση 
της παρεμβατικής αυτονομίας των ενδιάμεσων και τοπικών 
οργανώσεων του κόμματος, οι οποίες καθοδηγούνται από το 
«κέντρο» εμφανώς περισσότερο σε σύγκριση με το παρελθόν. 
Έ να από τα διακριτικά γνωρίσματα των σύγχρονων προεκλο
γικών εκστρατειών είναι ακριβώς το γεγονός ότι ακόμη και οι 
«αποκεντρωμένες» δραστηριότητες συχνά «συντονίζονται από 
το εθνικό κέντρο» (Norris, 1997, 77). Τα πιο πάνω ερμηνεύουν 
την αυξημένη βαρύτητα που έχουν οι (κεντρικές) εκλογικές 
στρατηγικές στην έκβαση μιας εκλογικής αναμέτρησης.

Τα σημερινά μοντέρνα κόμματα κυβερνητικής κλίσης (της 
Δεξιάς και της Αριστερός) είναι συχνά φορείς -σε μεγάλο 
βαθμό: επαγγελματικού τύπου- μιας πολιτικής χωρίς υψηλές 
«ιδεολογικές» φιλοδοξίες, μιας πολιτικής που δεν προκαλεί 
ισχυρές συγκινήσεις, μεγάλες προσδοκίες και στέρεες προση
λώσεις. Οι αιτίες γι’αυτό είναι πολλές και συνδέονται και με 
το μεγάλο γεγονός της παγκοσμιοποίησης και με τις ερμηνείες 
που δίνουν τα κόμματα στο γεγονός αυτό. Σε κάθε περίπτωση,
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η εξασθένιση των κομματικών ταυτίσεων και ταυτοτήτων (της 
Αριστερός και της Δεξιάς), η αποστασιοποίηση από τα πολι
τικά δρώμενα ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, η διαδεδομένη 
απαξίωση των κομμάτων, ο νέος ατομικισμός (εντός και εκτός 
των κομματικών οργανώσεων) συμβάλλουν -επίσης- στην 
αυξημένη σημασία των εκλογικών στρατηγικών ένας σημα
ντικός αριθμός πολιτών προσδιορίζει την εκλογική του επι
λογή στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Οι εκλογικές στρατηγικές είναι σημαντικές διότι επηρεά
ζουν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν την τελική έκβαση 
μιας εκλογικής μάχης. Είναι, ωστόσο, σημαντικές και για έναν 
άλλο λόγο: επηρεάζουν το ιδεολογικό και προγραμματικό 
προφίλ ενός κόμματος. Πράγματι, η χάραξη και η υλοποίηση 
της εκλογικής στρατηγικής -όχι απλώς της επικοινωνιακής 
στρατηγικής και των επιμέρους επικοινωνιακών κινήσεων- 
είναι σημαντικές (σε μερικές περιπτώσεις: κρίσιμες) παράμε
τροι στη συγκρότηση του προγραμματικού λόγου ενός κόμμα
τος. Η διαδικασία προγραμματικής συγκρότησης και προ
γραμματικής αναθεώρησης δεν επιτελείται σε «μία στιγμή» 
(τη στιγμή των συνεδρίων ή των προγραμματικών συνδιασκέ
ψεων), αλλά είναι μια διαδικασία διαρκής, που επηρεάζεται 
από τις κυβερνητικές επιλογές πολιτικής (όταν το κόμμα είναι 
στην κυβέρνηση), επηρεάζεται από τη δράση του κόμματος 
ανάμεσα σε δύο συνέδρια και επίσης, από τις επιλογές της 
προεκλογικής περιόδου. Όσο αυξάνεται η σπουδαιότητα της 
εκλογικής στρατηγικής, όσο αυτή γίνεται πιο σημαντική για 
την προσέγγιση των ψηφοφόρων, όσο πιο πολύ στη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου παράγονται ιδεολογικά και προ
γραμματικά γεγονότα (υπό τη μορφή δεσμεύσεων με στόχο τη 
νίκη και την εξουδετέρωση της στρατηγικής του αντιπάλου), 
όσο αυξάνεται η αυτονομία του ηγέτη και των επιτελείων που 
διαχειρίζονται την εκλογική εκστρατεία, τόσο αυξάνεται και η 
επίδραση της εκλογικής στρατηγικής στην προγραμματική και 
ιδεολογική φυσιογνωμία ενός κόμματος. Οι προεκλογικές 
επιλογές και δεσμεύσεις, όπως και οι προτεραιότητες πολιτι
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κής που μιά εκλογική στρατηγική αναδεικνύει, αποτελούν την 
πολιτική «βιτρίνα» που προτείνουν τα κόμματα στο εκλογικό 
σώμα. Φυσικά, αναφερόμαστε εδώ σε πολιτικές επιλογές, όχι 
σε επικοινωνιακές. Αυτές οι τελευταίες, (σημαντικές στις 
συζητήσεις των σαλονιών των καλών προαστίων κάθε πρω
τεύουσας) υποτιμούν, όπως εξειδικευμένες μελέτες έχουν δεί
ξει, την ικανότητα της κοινωνίας να κατανοήσει τα πραγμα
τικά δρώμενα και τα πραγματικά επίδικα πολιτικά προβλή
ματα. Οι προεκλογικές, λοιπόν, προτεραιότητες και δεσμεύ
σεις πολιτικής προσδίδουν (ή αποτυγχάνουν να προσδώσουν) 
«κεντράρισμα» και «αιχμηρή σαφήνεια» στον προγραμματικό 
λόγο ενός κόμματος.

Γιατί οι περιπτώσεις της Δανίας, 
της Πορτογαλίας και της Ελλάδας;

Η Ε λ λ α δ α  ε ζ η ς ε  τ ο  2004 μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης. Αυτό ήταν ανα
μενόμενο πολύ πριν από την έναρξη της εκλογικής εκστρα
τείας, όχι μόνο γιατί οι αναμετρήσεις με πιθανό αποτέλεσμα 
την αλλαγή πλειοψηφίας είναι εκείνες που φύσει προκαλούν 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και γιατί η απερχόμενη πλει- 
οψηφία και η ηγεσία της είχαν αφήσει να διαφανεί, με πολλές 
μικρές ή μεγαλύτερες κινήσεις (αλλαγή γραμματέα στο 
ΠΑΣΟΚ, Χάρτα Καθημερινότητας κ.λπ.), ότι δεν ήταν διατε
θειμένες να προσέλθουν στο πεδίο της τελικής μάχης απλώς 
για να ηττηθούν. Ο Κ. Σημίτης έμοιαζε να αναζητεί τον 
«τρόπο» που θα του επέτρεπε να ξαναδώσει στο κυβερνών 
κόμμα την εικόνα «φρεσκάδας» και «σφρίγους» που τόσο του 
έλειπε. Ήταν εύλογο να υποθέσει κανείς, ιδιαίτερα υπό το 
φως της αποτυχίας των μέχρι τότε κινήσεων και πρωτοβου
λιών, ότι ο Κ. Σημίτης δεν θα εγκατέλειπε- θα συνέχιζε στην 
ίδια γραμμή πλεύσης, και με μεγαλύτερη -λογικά- επιθετικό
τητα, όσο θα πλησίαζε η τελευταία φάση της προεκλογικής
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περιόδου, με σκοπό να εξουδετερώσει τα ισχυρά σημεία υπε
ροχής της Ν.Δ. Αντί των προηγουμένων (ή ίσως στο πλαίσιό 
τους), η παραίτηση Σημίτη τροποποίησε σημαντικά, και επί το 
θεαματικότερο, τα δεδομένα της εκλογικής αναμέτρησης. Ως 
συνέπεια αυτής της κίνησης, η προεκλογική περίοδος απέ
κτησε όλα τα στοιχεία που θα αύξαναν έτι περαιτέρω το 
ενδιαφέρον της «κερκίδας»: αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών 
κόμμα, νέο στυλ leadership, ψυχολογία «ντέρμπι», κατακό- 
ρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για την πολιτική, μεγάλη 
κινητοποίηση πολιτών από όλες τις παρατάξεις, μάχη δημο
σκοπήσεων και δημοσκόπων, πόλωση από τα κάτω, πρωτό
γνωρο τρόπο εκλογής του νέου ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, debate που 
μέτρησε στο αποτέλεσμα (κάτι που δεν συμβαίνει συχνά), 
απροσδόκητες πολιτικές «μετεγγραφές» και, εν τέλει, μεγάλη 
συμμετοχή την ημέρα των εκλογών. Οι εκλογές του Μαρτίου 
2004 τα είχαν όλα, εκτός από το βασικό: το οριακό αποτέλε
σμα. Η νίκη της Ν.Δ. ήταν καθαρή, μεγάλη, τέτοια που να μην 
επιτρέπει πολλούς ερμηνευτικούς δισταγμούς. Οι 5 περίπου 
ποσοστιαίες μονάδες της διαφοράς την κάνουν σήμερα να μοι
άζει «φυσική» και «αναπότρεπτη», αποτέλεσμα ενός ισχυρού 
κοινωνικού ρεύματος, το οποίο είχε αποφασίσει να δοκιμάσει 
την «πολιτική αλλαγή» που επαγγελόταν ο Κ. Καραμανλής.

Η επιθυμία βαθύτερης κατανόησης του αποτελέσματος των 
εκλογών του 2004 στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο έναυσμα 
για την εργασία που ακολουθεί. Το πρώτο, όχι όμως το κύριο. 
Η μελέτη ανάλογων με την ελληνική περιπτώσεων θα μπο
ρούσε να επιτρέψει μία καλύτερη ανίχνευση του παράγοντα ή 
των παραγόντων που επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, 
στην Ελλάδα ή οπουδήποτε. Συνεπώς, η παρούσα εργασία έχει 
ευρύτερους στόχους πέραν του προφανούς, πέραν του να 
καλύψει εν μέρει την εμφανή απουσία μιας συγκριτικής μελέ
της που να εντάσσει την ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης σε 
ένα διευρυμένο πλαίσιο, σε ένα συγκριτικό πλαίσιο αναφοράς. 
Δεν πρέπει κατά συνέπεια να αναγνωστεί ως μια μελέτη για το 
ΠΑΣΟΚ, διότι δεν είναι μελέτη μόνο για το ΠΑΣΟΚ.
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Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα ενός προβληματισμού με 
αντικείμενο τις εκλογικές στρατηγικές των Σοσιαλιστικών 
κομμάτων στην Ευρώπη μετά το 2000. Στο πλαίσιο αυτού του 
προβληματισμού, η ανάλυση της εκλογικής στρατηγικής των 
Σοσιαλιστικών κομμάτων επιτελείται όχι μόνον από τη σκοπιά 
των παραγόντων (που είναι πολλοί και για κάθε χώρα μονα
δικοί) που προσδιορίζουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα 
αλλά, προπάντων, από τη σκοπιά της ανάδειξης της σχέσης 
που υπάρχει ανάμεσα σε προγραμματικές επιλογές και προ
τεραιότητες (issues) και την εκλογική επίδοση.

Γιατί μια συγκριτική έρευνα της στρατηγικής των Σοσιαλι
στικών κομμάτων στη Δανία, στην Πορτογαλία και στην 
Ελλάδα; Γιατί τα κοινά χαρακτηριστικά στις τρεις αυτές 
χώρες είναι πολλά. Και τα τρία κόμματα χαρακτηρίζονται από 
τη μακρόχρονη παραμονή τους στην εξουσία. Το δανικό 
Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα διευθύνει την κυβέρνηση, όπως 
και το ΠΑΣΟΚ, από το 1993 (τρεις κυβερνητικές θητείες), ενώ 
το Σοσιαλιστικό Κόμμα Πορτογαλίας από το 1995 (δύο κυβερ
νητικές θητείες). Και τα τρία έχουν υποστεί τη φθορά της 
μακρόχρονης κυβερνητικής δράσης και βρίσκονται αντιμέ
τωπα με την επιθυμία αλλαγής που εκδηλώνει το εκλογικό 
σώμα. Και τα τρία υστερούν συστηματικά στις δημοσκοπήσεις 
και εμφανίζονται ανίκανα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
αυτού του «υποκατάστατου των εκλογέων» (Ζοίο, 163), που 
είναι το «εκλογικό σώμα», όπως ορίζεται και ερευνάται από 
τους ειδικούς της κοινής γνώμης. Και τα τρία έχουν να επιδεί- 
ξουν σημαντικές κυβερνητικές επιτυχίες, αλλά και σημαντικές 
αποτυχίες. Και τα τρία έχουν απέναντι τους πραγματιστικά 
κεντροδεξιά κόμματα, που έχουν εγκαταλείψει τις ακρότητες 
της δικής τους ιδεολογικής παράδοσης και κληρονομιάς και 
έχουν, όλα, ως κεντρικό θέμα της εκλογικής εκστρατείας τους 
την «αλλαγή διακυβέρνησης».

Προπάντων, όμως, και τα τρία κόμματα επέδειξαν μεγάλη 
στρατηγική ευελιξία (strategic flexibility), επιλέγοντας μια 
εκλογική στρατηγική ιδιαίτερα επιθετική, μια στρατηγική που

- 1 7 -



χαρακτηρίστηκε από «τακτική θρασύτητα». Οι Σοσιαλιστές, 
και στις τρεις χώρες, προκάλεσαν πρόωρες εκλογές και ταυ
τόχρονα, στις δυο από τις τρεις, εξέλεξαν νέο ηγέτη -  ελάχι
στα πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Οι πρόωρες εκλογές 
στη Δανία (2001) και οι πρόωρες εκλογές με ταυτόχρονη 
αλλαγή ηγεσίας στην Πορτογαλία (2002) και στην Ελλάδα 
(2004) αποτύπωσαν τη θέληση των Σοσιαλδημοκρατικών επι
τελείων να «ανακατέψουν τα χαρτιά», να ανατρέψουν την 
καθημερινή ρουτίνα του πολίτικου σκηνικού και να προκαλέ- 
σουν γεγονότα ικανά να αλλάξουν τα κεντρικά θέματα της 
συζήτησης στη χώρα. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι ηγεσίες 
επέλεξαν τη λογική των μεγάλων κινήσεων -μια τακτική επι
θετική- με σκοπό να ανατρέψουν το δυσμενή συσχετισμό 
δύναμης. Και στις τρεις, συνεπώς, περιπτώσεις, οι εκλογές θα 
έκριναν το εάν οι επιτελικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής 
θα ήταν σε θέση να αναστρέψουν τάσεις της κοινής γνώμης 
που είχαν επιβεβαιωθεί με συστηματικότητα, επιμονή και 
διάρκεια στο μακρύ χρόνο.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η πολι
τική αντεπίθεση των Σοσιαλιστών απέτυχε. Το ερώτημα που 
καλείται να διερευνήσει η παρούσα εργασία είναι απλό: γιατί; 
Ποιοι παράγοντες σε κάθε χώρα συνέβαλαν -και πόσο- στην 
ήττα των Σοσιαλιστών και στην αλλαγή της κυβερνητικής πλει- 
οψηφίας; Ήταν το αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο; Ή  η ιδέα 
ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν προδιαγεγραμμένο ανή
κει στις γνωστικές παγίδες που ο Wittgenstein ονόμαζε 
«ευπρόσιτες πλάνες»;

Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουν μονοσήμαντες και 
αδιαμφισβήτητες απαντήσεις.

Είναι προφανές ότι οι επεξεργασίες και οι ατελείς απα
ντήσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία δεσμεύουν 
αποκλειστικά το συγγραφέα τους.
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ΑΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΑΙΑ-ΕΛΛΑΑΑ:
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

1. Δανία: Όταν η τακτική επιδεξιότητα δεν επαρκεί

Α ίΓ Ο  ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΙ 
Δανοί Σοσιαλδημοκράτες, επικεφαλής ενός κεντροαριστε
ρού κυβερνητικού συνασπισμού, προκάλεσαν πρόωρες εκλο
γές (για την 20ή Νοεμβρίου του 2001), καθώς οι δημοσκοπή
σεις κατέγραφαν βελτίωση της απήχησής τους και αύξηση 
της δημοτικότητας του πρωθυπουργού Poul Nyrum 
Rasmussen. Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν οδυνηρό για 
τους Σοσιαλδημοκράτες. Ήταν όμως και ένας πραγματικός 
σεισμός για το σχετικά σταθερό δανικό κομματικό σύστημα. 
Οι Σοσιαλδημοκράτες (29,1%, - 6,8 σε σχέση με το 1998) 
βρέθηκαν στην αντιπολίτευση έπειτα από τρεις διαδοχικές 
κυβερνητικές θητείες (1993-2001) και ταυτόχρονα -εξέλιξη 
μεγάλης συμβολικής σημασίας- απώλεσαν τη θέση του πρώ
του κόμματος, την οποία κατείχαν χωρίς διακοπή τα τελευ
ταία 80 χρόνια (από το 1924!). Οι Φιλελεύθεροι (Venstre), με 
ηγέτη τον άλλο Rasmussen της δανικής πολιτικής ζωής, τον 
Anders Fogh, αναδείχτηκαν πρώτη δύναμη της χώρας 
(31,3%, +7,3 σε σχέση με το 1998), θέση που είχαν να κατα
λάβουν από το 1920! Το σύνολο των κομμάτων της Δεξιάς 
συγκέντρωσε αθροιστικά το υψηλότερο ποσοστό από την 
καθιέρωση της απλής αναλογικής το 1920 (αφαιρώντας, ταυ-



τόχρονα, από την ομάδα των κεντρώων κομμάτων τη δυνατό
τητα να επιτελέσει την παραδοσιακή λειτουργία της δύναμης 
στήριξης και του ελάσσονος κυβερνητικού εταίρου). Τέλος, 
γεγονός διόλου ευκαταφρόνητο, για πρώτη φορά η άκρα 
Δεξιά (Κόμμα του Δανικού Λαού) απέκτησε αξιοσημείωτη 
ικανότητα επιρροής στο εσωτερικό του δανικού πολιτικού 
συστήματος (Orengo, 247). Το Φιλελεύθερο Κόμμα, που 
ηττήθηκε στις εκλογές του 1998 παρά το προβάδισμά του στις 
δημοσκοπήσεις, πέτυχε το 2001 μια ιστορική νίκη και πήρε τη 
ρεβάνς της ήττας του 1998. Ας δούμε σύντομα τα γεγονότα 
που οδήγησαν σε αυτό το ιστορικά σημαντικό αποτέλεσμα 
και στο σχηματισμό κεντροδεξιάς κυβέρνησης (Φιλελευθέ
ρων και Συντηρητικών) στη Δανία.

Έπειτα από 9 χρόνια θητείας και με έντονα τα σημάδια 
της κυβερνητικής φθοράς (κυρίως λόγω της «κόπωσης» των 
εκλογέων και της επιθυμίας για αλλαγή και «νέα πρόσωπα»), 
οι Σοσιαλδημοκράτες οδήγησαν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, 
επιχειρώντας να επωφεληθούν της ευνοϊκής για το κυβερνη
τικό κόμμα συγκυρίας που διαμόρφωσε η επίθεση της 11ης 
Σεπτεμβρίου. Ο Poul Nyrum Rasmussen, ηγέτης των Σοσιαλ
δημοκρατών και πρωθυπουργός από το 1993, οπαδός των 
ισχυρών τακτικών κινήσεων και με τη φήμη του «επιδέξιου 
πολιτικού» να τον ακολουθεί, άριστος, επιπλέον, διπλωμάτης, 
με υψηλό διεθνές κύρος1, είχε, παρά τη φθορά της διακυβέρ
νησης, διατηρήσει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ισχυρής πρω- 
θυπουργικής εικόνας. Την επομένη της 11ης Σεπτεμβρίου, τα 
γεγονότα τον βοήθησαν ώστε να επιβληθεί στη δανική πολι
τική σκηνή ως η προσωπικότητα που παρείχε και ασφάλεια 
και ρόλο στο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας της περιόδου 
εκείνης. Το συστηματικό προβάδισμα των κεντροδεξιών κομ
μάτων της αντιπολίτευσης (ιδιαίτερα των Φιλελευθέρων και

1 Τον Απρίλιο του 2004, ο Poul Nyrum Rasmussen εΕελέΥΠ πρόεδροβ του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματοβ. Για το θέμα αυτό Βλ. Gerassimos 
Moschonas, «Le Parti Socialiste Européen» στο: Dictionnaire des 
Élections Européennes, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, 2005 (υπό δημο
σίευση).
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των Συντηρητικών), που καταγραφόταν στις δημοσκοπήσεις 
ήδη από το 1998, είχε δώσει τη θέση του, αμέσως μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου, σε μια ισορροπία τρόμου, λόγω της σημαντικής 
ανόδου των Σοσιαλδημοκρατών στην πρόθεση ψήφου. Οι 
Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν κερδί
σει εκλογικές αναμετρήσεις, παρά τις δυσμενείς προγνώσεις 
των πολιτικών ερευνών, επεχείρησαν να επωφεληθούν του 
ευνοϊκού «ξέφωτου» στις τάσεις της κοινής γνώμης και με μια 
κίνηση ματ να ανατρέψουν -εκ νέου- τα προγνωστικά.

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ «ΘΕΜΑΤΙΚΟ» ΠΑΙΓΝΙΛΙ
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έθεσε στο επίκεντρο της προ
εκλογικής του εκστρατείας τρεις θεματικές προτεραιότητες: 
την εξωτερική πολιτική, την οικονομία και τα ζητήματα κοι
νωνικής πρόνοιας. Το θέμα της διεθνούς θέσης και ασφάλειας 
της χώρας, η πρώτη μεγάλη προτεραιότητα των Δανών 
Σοσιαλδημοκρατών (και η επίσημη αιτία για την οποία προ- 
κλήθηκαν οι πρόωρες εκλογές), έχασε κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας, και αρκετά γρήγορα, την ισχυρή 
θέση που είχε στο δημόσιο διάλογο κατά την αμέσως μετά την 
11η Σεπτεμβρίου περίοδο (Andersen, 187). Τα θέματα εσωτε
ρικής πολιτικής κυριάρχησαν απόλυτα στον προεκλογικό διά
λογο, περιθωριοποιώντας τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής 
(Bille, 944). Αυτή η μετατόπιση του ενδιαφέροντος δεν είχε 
προβλεφθεί από το σοσιαλδημοκρατικό επιτελείο το οποίο 
διεξήγαγε μια εκστρατεία χωρίς κεντρική θεματική -και ελκυ
στικούς στόχους- για την επόμενη τετραετία. Το κλίμα δυσπι
στίας προς τις μουσουλμανικές κοινότητες, το οποίο ενισχύ- 
θηκε ως συνέπεια του χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου, μετέ
τρεψε γρήγορα (σε μια χώρα όπως η Δανία, που δεν βρισκό
ταν ούτε σε κίνδυνο ούτε στο επίκεντρο του διεθνούς διαλό
γου για την πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί απέναντι 
στην τρομοκρατία) το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και της 
τρομοκρατίας (στο οποίο σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνού-
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σαν, αλλά οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν το πλεονέκτημα λόγω 
της πολιτικής και του διεθνούς κύρους του ηγέτη τους) σε θέμα 
εσωτερικής πολιτικής υπό τη μορφή του «μεταναστευτικού 
προβλήματος». Στο θέμα αυτό, παρά την περιοριστική πολι
τική που άσκησαν ως κυβέρνηση, οι Σοσιαλδημοκράτες βρί
σκονταν σε άμυνα. Άλλωστε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η 
μετανάστευση, ανεξαρτήτως της ακολουθούμενης κατά κόμμα 
πολιτικής, δεν υπήρξε ποτέ, κατά την τελευταία δεκαετία, 
προνομιακό πεδίο, ούτε προγραμματικά ούτε εκλογικά, για 
κανένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Κατά παράδοξο -και μη 
προβλεφθέντα- τρόπο, η επιλογή του χρόνου της αναμέτρη
σης, αμέσως μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, διευκό
λυνε την ανάδειξη του θέματος της μετανάστευσης σε 
κεντρικό επίδικο αντικείμενο των δανικών εκλογών. Συνεπώς, 
το timing, αντί να ενισχύσει τη δυναμική των Σοσιαλδημοκρα
τών, ενίσχυσε τη δυναμική της Δεξιάς, ιδιαίτερα του πλέον 
δημαγωγικού και λάίκιστικού τμήματός της (Andersen, 189). 
Εντούτοις, και οι Φιλελεύθεροι, το μεγαλύτερο κόμμα της 
Κεντροδεξιάς και ο κύριος ανταγωνιστής των Σοσιαλδημο
κρατών, συστηματικά επεχείρησαν -και με επιτυχία- να 
κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά πάνω στην αντιμεταναστευτική 
στάση και τα ξενοφοβικά αισθήματα ενός μεγάλου τμήματος 
του δανικού εκλογικού σώματος. Στις εκλογές του 2001, όλα 
τα «immigration-friendly» κόμματα, με εξαίρεση το μικρό 
κόμμα των Ριζοσπαστών Φιλελευθέρων (5,2%, + 1,3% σε 
σχέση με το 1998), είχαν εκλογικές απώλειες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα η δεύτερη από τις τρεις 
μεγάλες εκλογικές προτεραιότητες των σοσιαλδημοκρατών, 
δεν αξιολογήθηκαν ως κεντρικά από το δανικό εκλογικό 
σώμα. Παραδόξως, η χαμηλή προτεραιότητα του θεματικού 
διακυβεύματος «κατάσταση της οικονομίας» οφειλόταν -σε 
μεγάλο βαθμό- στην επιτυχημένη οικονομική πολιτική (και 
στην επιτυχημένη πολιτική απασχόλησης)2 της σοσιαλδημο-
2 Η ανεργία, κατά την περίοδο 1993-2001, είχε μειωθεί κατά 57% από το 
συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών και Ριζοσπαστών Φιλελευθέρων [από 
349.000 άνεργοι το 1993 σε 150.000 το 2001, (Andersen, 186, Orengo, 248)].
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κρατικής κυβέρνησης. Στην ουσία, παρατηρήθηκε στη Δανία 
του 2001 ένα φαινόμενο αρκετά γνωστό στον πολιτικό αντα
γωνισμό: όταν ένα κυβερνητικό κόμμα καταφέρει να διαχει
ριστεί με επιτυχία ένα μεγάλο συναινετικό θέμα πολιτικής 
(παράδειγμα: την οικονομία), κεφαλαιοποιεί εκλογικά, σε μια 
πρώτη φάση, αυτή τη διαχειριστική επιτυχία (στη Δανία, στις 
εκλογές του 1998), αλλά γρήγορα βρίσκεται αντιμέτωπο με το 
δυσαναπλήρωτο κενό που δημιουργεί η ίδια η επιτυχία του. Η 
μείωση επιρροής του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζεται τότε 
ως φυσιολογική και αναμενόμενη. Οι πολίτες, έχοντας συνη
θίσει σε μια «κατάσταση επιτυχίας», την αντιμετωπίζουν ως 
«φυσική» και άρα παύουν να θεωρούν την επιτυχία αυτή 
επαρκή λόγο υπερψήφισης του κυβερνώντος κόμματος. Ετσι, 
η υγιής και ισχυρή οικονομία της Δανίας, όπως και η προώ
θηση και βελτίωση αρκετών προνοιακών προγραμμάτων από 
τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, κατέλαβαν μια απολύτως 
δευτερεύουσα θέση στην προεκλογική δημόσια συζήτηση, 
γεγονός που οδήγησε σε αμυντική στάση, από την πρώτη 
στιγμή της εκστρατείας, όλα τα κόμματα του απερχόμενου 
κεντροαριστερού κυβερνητικού συνασπισμού (Bille, 944).

Υπήρχε μία ακόμη θεματική η οποία θεωρητικά θα έπρεπε 
να βοηθήσει, τους Σοσιαλδημοκράτες και επιπλέον, αποτε
λούσε σημαντική προτεραιότητα, δίπλα στη θεματική της 
μετανάστευσης, για τους Δανούς εκλογείς: η θεματική του 
κράτους πρόνοιας (ιδιαίτερα η υγειονομική περίθαλψη για 
τους ηλικιωμένους). Ωστόσο, σε αυτό το θέμα, η γενική κυβερ
νητική φθορά, όπως και η στροφή των Φιλελευθέρων υπέρ της 
υπεράσπισης και ενίσχυσης των προνοιακών μηχανισμών, δεν 
επέτρεψαν στους Σοσιαλδημοκράτες να «κάνουν τη δια
φορά». Πράγματι, οι Φιλελεύθεροι, έχοντας αφομοιώσει τα 
διδάγματα της ήττας του 1998, υιοθέτησαν έγκαιρα μια πολι
τική «τρίτου δρόμου» σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος 
(εγκαταλείποντας τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, που τους 
οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην ήττα του 1998). Στη Δανία, 
όπως άλλωστε και σε άλλες χώρες, η αλλαγή στρατηγικής και
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εικόνας της Κεντροδεξιάς, με τη βαθμιαία, αλλά πειστική 
εγκατάλειψη των ακραίων όψεων του νεοφιλελεύθερου προ
φίλ της και την καλύτερη επαφή της με το «μεσαίο χώρο», 
συνέβαλε στην εκλογική της νίκη, διότι εξουδετέρωσε, τουλά
χιστον σε μεγάλο βαθμό, το παραδοσιακό πλεονέκτημα που 
διαθέτουν οι σοσιαλιστές στα θέματα της λεγάμενης κοινωνι
κής ατζέντας. Είναι ίσως ειρωνικό ότι ο Anders Fogh 
Rasmussen, ηγέτης των Φιλελευθέρων (Venstre) και ισχυρός 
κατά το παρελθόν υποστηρικτής των νεοφιλελεύθερων από
ψεων για την οικονομία της αγοράς, μεταβλήθηκε σταδιακά, 
και, όπως έδειξε το αποτέλεσμα των εκλογών, πειστικά, σε 
οπαδό του μεγάλου και πολυδάπανου δανικού κράτους πρό
νοιας, ενός εκ των πιο πολυδάπανων στον κόσμο (Qvortrup, 
205). Αυτή η μεταμόρφωση (οι Φιλελεύθεροι εμφανίστηκαν 
στην εκλογική εκστρατεία ως σταθεροί υπερασπιστές, αφε
νός, των «αδυνάτων» και των προγραμμάτων κοινωνικής πρό
νοιας, αφετέρου, της άποψης για μεγαλύτερη ελευθερία επι
λογής ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και για μεγα
λύτερη ευελιξία των «δυσκίνητων» δανικών προνοιακών 
μηχανισμών)4 είχε ως συνέπεια οι διαφορές των δύο μεγάλων 
κομμάτων στα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
να μην είναι ούτε σημαντικές ούτε ευδιάκριτες. Το γεγονός 
αυτό διευκόλυνε την εστίαση της προεκλογικής εκστρατείας 
στη «μεταναστευτική κρίση».

Εάν η κυβερνητική οικονομική επίδοση επηρέασε σημα
ντικά, ή και καθοριστικά, το αποτέλεσμα των εκλογικών ανα
μετρήσεων του παρελθόντος, οι εκλογές του 2001 εμφανώς δεν

Ο Anders Fogh Rasmussen υπήρξε στο παρελθόν ouYYpcuptas svos 
βιβλίου με τον ενδεικτικό τίτλο Από το Κοινωνικό Kpmos στο Ελάχιστο 
Kpdms, βιβλίου που η εκλογική εκστρατεία των Σοσιαλδημοκρατών χρη
σιμοποίησε συστηματικά για να πλήξει την αξιοπιστία ms orpocpris του 
ηγέτη του Venstre υπέρ του κοινωνικού κράτουβ.

Bille, 944. Η στάση αυτή των Φιλελευθέρων ισχυροποίησε αφενόε την 
άμυνά urns απέναντι oils επ ιθέσει των Σοσιαλδημοκρατών και, ταυτό
χρονα, tous επέτρεψε να δώσουν την εικόνα ενός σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματοε μη ικανού να ανανεωθεί και να προσαρμοστεί, ενό$ κόμματοε 
«δογματικού» στα θέματα του κοινωνικού κράτουε.
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κρίθηκαν στην οικονομία. Ο Anders Fogh Rasmussen συνει
δητά επέλεξε, μετά την οριακή του ήττα (αν και φαβορί) στις 
εκλογές του 1998, να μην επιτρέψει στους Σοσιαλδημοκράτες 
να θέσουν αυτοί, όπως ακριβώς πέτυχαν το 1998, τα κεντρικά 
θέματα της εκλογικής ατζέντας (Qvortrup, 207). Η ιδεολογική 
και προγραμματική επένδυση των Φιλελευθέρων στο «μετανα- 
στευτικό» μετέφερε τον άξονα της δημοσιότητας σε ένα επί- 
δικο αντικείμενο ιδιαίτερα δυσμενές για το Σοσιαλδημοκρα
τικό Κόμμα. Αυτό επέτρεψε στην Κεντροδεξιά να διατηρήσει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη τη διάρκεια του προε
κλογικού αγώνα. Ταυτόχρονα, προτείνοντας μια μεγάλη 
εθνική συνεννόηση (με συμμετοχή όλων των κομμάτων) για το 
θέμα της μετανάστευσης, οι Φιλελεύθεροι εμφανίστηκαν ικανή 
να υπερβαίνει τα σύνορα Δεξιάς και Αριστερός και, προπά
ντων, ικανή να φέρει νέες λύσεις σε σημαντικά επίδικα αντι
κείμενα της δανικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής (Orengo, 
249). Στη σκληρή αναμέτρηση προεδρικού στυλ, που αντιπαρέ- 
θεσε τους «δύο Rassmussens» του δανικού πολιτικού συστήμα
τος, ο σοσιαλδημοκράτης ηττήθηκε από τον φιλελεύθερο, σε 
μεγάλο βαθμό διότι έχασε τη μάχη για την «κυριαρχία στην 
ατζέντα». Η «θεματική» σύγκρουση των δύο μεγάλων δανικών 
κομμάτιον υπήρξε, το 2001, από τις πιο ενδιαφέρουσες στην 
ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Οι εκλεπτυσμένες τακτικές και οι 
βίαιες -έως χοντροκομμένες- κινήσεις (οι οποίες διαδέχονταν 
οι μεν τις δε και vise versa), κατέστησαν την εκλογική αναμέ
τρηση το πεδίο μιας μάχης χαρακωμάτων, με κύριο διακύ- 
βευμα τη θεματική νίκη.

Οι Δανοί Σοσιαλδημοκράτες ηττήθηκαν διότι δεν κατάφε- 
ραν να επιβάλουν τις δικές τους θεματικές προτεραιότητες 
(εξωτερική πολιτική, οικονομία, θέματα κοινωνικής πρό
νοιας). Ηττήθηκαν, επίσης, διότι προσέκρουσαν στην επιθυ
μία των εκλογέων για αλλαγή. Όπως έγραψε με μεγάλη διαύ
γεια ο Philippe Orange, «η επιθυμία της κοινής γνώμης για 
αλλαγή ήταν τόσο μεγάλη, που (η στρατηγική του Poul Nyrum 
Rasmussen) έχασε το νόημά της. Σε αντίθεση με τον φιλελεύ-
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θέρο αντίπαλό του, δεν κατάφερε ποτέ να ενσαρκώσει την 
ικανότητα πολιτικής ανανέωσης» (Orange, 249). Επιπλέον, 
δεν κατάφερε ούτε κάν, συνεχίζει ο Philippe Orange, «να 
εμφανιστεί ως ο καλύτερος υπερασπιστής του κράτους πρό
νοιας» (ibidem). Η περίπτωση της Δανίας δείχνει ότι η επι- 
κοινωνιακή επιδεξιότητα και οι «ξαφνικές» επιτελικές κινή
σεις (πρόωρες εκλογές με στόχο την εκμετάλλευση του γεγο
νότος και της συγκυρίας), όπως και η προεδρικού στυλ 
εκστρατεία (εστιασμένη στη δημοτικότητα του ηγέτη), δεν 
επαρκούν για να φέρουν την εκλογική νίκη εάν δεν συνδυα
στούν με έναν έλεγχο βάθους της εκλογικής ατζέντας. Αυτός ο 
έλεγχος βάθους, για ένα κόμμα με μακρά παραμονή στην 
εξουσία, δεν είναι δυνατός εάν δεν τείνει στην εκπροσώπηση 
μιας πολιτικής νεωτερισμού και αλλαγής. Οι Δανοί Σοσιαλδη
μοκράτες ηττήθηκαν διότι δεν εκπροσώπησαν την επιθυμία 
των εκλογέων για αλλαγή, αλλά και γιατί δεν πρότειναν ένα 
ελκυστικό και πειστικό πολιτικό «πακέτο», ευκρινώς διακριτό 
εκείνου των ανταγωνιστών τους, για την επόμενη κυβερνητική 
θητεία. Η απουσία προγραμματικής καινοτομίας για το μέλ
λον (σε δυσμενείς πολιτικές συνθήκες, ισχυρή επιθυμία για 
αλλαγή) δεν αντισταθμίστηκε από τον επιτυχημένο οικονο
μικό απολογισμό της κυβερνητικής τους θητείας ούτε από την 
ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας, η οποία οφειλόταν 
ακριβώς στη δική τους κυβερνητική δράση. Δεν αντισταθμί
στηκε, επίσης, από την επίμονη υπεράσπιση των κλασικών 
σοσιαλδημοκρατικών θεμάτων του κράτους πρόνοιας, την 
οποία ο πραγματισμός των αντιπάλων τους την έκανε να μοι
άζει «δογματική» και υπερβολική. Στις περιπτώσεις μακρό
χρονης παραμονής στην εξουσία, η πολιτική και προγραμμα
τική καινοτομία είναι η μόνη επιλογή που θα ήταν ικανή να 
επιφέρει έναν έλεγχο βάθους της προεκλογικής θεματικής 
ατζέντας από το απερχόμενο κυβερνητικό κόμμα και, συνε
πώς, να εξουδετερώσει -ή να μετριάσει- την επιθυμία για 
αλλαγή διακυβέρνησης. Η πορτογαλική, όπως και η ελληνική, 
περίπτωση δεν θα διαψεύσουν την ως άνω εκτίμηση.
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2. Πορτογαλία: Στρατηγική ανανέωσης 
και η tragedia du ponte των σοσιαλιστών

Η π α ρ α ίτ η σ η  t o y  A n t o n io  G u t e r r e s  από τη θέση του πρω
θυπουργού, αμέσως μετά τη βαριά ήττα των Πορτογάλων 
Σοσιαλιστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 14ης Δεκεμ
βρίου 2001, επισημοποίησε το άδοξο πολιτικό τέλος του πρω
θυπουργού που καθοδήγησε την είσοδο της Πορτογαλίας στη 
ζώνη του ευρώ. Ο A. Guterres, ένας πολιτικός που επιδοκι
μάστηκε (και υμνήθηκε), αποδοκιμάστηκε (και λοιδορήθηκε) 
όσο λίγοι στη χώρα του, με τη σχεδόν προγραμματισμένη 
παραίτησή του (προεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι θα παραιτη
θεί σε περίπτωση ήττας) οδήγησε τη χώρα σε εκλογές (17 
Μαρτίου 2002) και τους Σοσιαλιστές στην εκλογή ενός νέου 
αρχηγού5. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκλέγοντας ως ηγέτη (και 
υποψήφιο πρωθυπουργό) τον δημοφιλή Eduardo Ferro 
Rodrigues, επί πολλά χρόνια υπουργό Εργασίας και Κοινω
νικής Αλληλεγγύης και, από το 2001, υπουργό Κοινωνικών 
Υποδομών και Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων, επεχείρησε 
να αντιστρέψει -  στο μικρό διάστημα που απέμενε μέχρι τις 
εκλογές -  το ιδιαίτερα δυσμενές πολιτικό κλίμα και να διεκ- 
δικήσει μια τρίτη κατά σειρά κυβερνητική θητεία.

ΨΗΦΟΣ-ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ «ΘΕΜΑΤΙΚΗ» 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Την περίοδο 2000-1, η οικονομική κατάσταση στην Πορτο
γαλία είχε σημαντικά χειροτερεύσει [ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό 
και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όχι όμως και την ανεργία 
(ΡΓείτε, 2004, 798)]. Η δυσθυμία, ιδιαίτερα στους τομείς της 
οικονομίας, της Υγείας και της αποτελεσματικότητας του 
κρατικού μηχανισμού, οι εσωτερικές έριδες, η εικόνα αδρά-

5 Ο Antonio Guterres παρέμεινε υπηρεσιακόβ πρωθυπουργία μέχρι την 
ημέρα των βουλευτικών εκλογών.
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νειας και στασιμότητας σε ό,τι αφορά την παραγωγή κυβερ
νητικού έργου και η απομάκρυνση από τα προβλήματα της 
λεγάμενης καθημερινότητας είχαν πλήξει και την πολιτική 
αξιοπιστία του πρωθυπουργού και τη γενική εικόνα της 
σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Ιδιαίτερα το 2001 υπήρξε μια 
«καταστροφική» χρονιά για τους Πορτογάλους Σοσιαλιστές. 
Το σημαντικό ατύχημα των αρχών Μαρτίου (η «τραγωδία 
της γέφυρας»), που έφερε στο κέντρο της σκηνής την ποιό
τητα και την ασφάλεια των δημόσιων έργων και υποδομών, 
αλλά και την αμφισβήτηση της διαχειριστικής ικανότητας 
σημαντικών υπουργών6, μια μάλλον αποτυχημένη εθνική 
συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστών (Μάιος 2001), ένας κυβερνη
τικός ανασχηματισμός που απέτυχε να δώσει νέα ορμή στο 
κυβερνητικό σχήμα (Ιούνιος 2001) και, τέλος, η βαριά ήττα 
στις τοπικές εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου συνθέτουν τις 
ψηφίδες μιας πολιτικής συγκυρίας ιδιαίτερα δυσμενούς για 
τους Σοσιαλιστές. Η παραίτηση του Antonio Guterres (το 
βράδυ των εκλογών της 16ης Δεκεμβρίου) είναι ο επίλογος 
του annus horribilis του πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος. Η παραίτηση, η οποία ερμηνεύθηκε ως πράξη 
ακραίας κόπωσης έπειτα από έξι χρόνια διακυβέρνησης εκ 
των οποίων τα δύο τελευταία ήταν χρόνια στασιμότητας και 
συνεχούς φθοράς (Léonard, Pereira, 215), θεωρήθηκε ως 
προσωπική νίκη του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Manuel 
Durâo Barroso. Οι συνθήκες είχαν διαμορφωθεί για να επι-

6 Το σημαντικότερο ατύχημα, μεταξύ pías oeipás ατυχημάτων που συνέ- 
βησαν την ίδια χρονική περίοδο, ήταν η κατάρρευση yécpupas στη Βόρεια 
Πορτογαλία (4 Μαρτίου 2001), με περισσότεροί από 50 νεκρούε 
(tragedia du ponte), που οδήγησε στην παραίτηση του Jorge Coelho, 
υπεύθυνου υπουργού, σημαντικήε προσωπικότηταε tns κυβέρνησηε και 
πολιτικού φίλου του πρωθυπουργού A. Guterres (Magone, 2002, 1.069). 
Είναι ενδιαφέρον και ενδεικτικό ότι τη θέση του παραιτηθέντοε υπουργού 
Κοινωνικών Υποδομών κατέλαβε ο Eduardo Ferro Rodrigues, o onoíos, 
έντεκα pnves αργότερα, μετά την παραίτηση του Guterres, ανέλαβε την 
ηγεσία του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματοε. Είναι entons ενδει
κτικό ότι λόγω των ατυχημάτων (ένα άλλο σημαντικό ατύχημα συνέβη την 
9η Μαρτίου) αναβλήθηκε για u s  ctpxés Μάίου η προγραμματισμένη Συν
διάσκεψη του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματοε (ibid, 1.071).
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βεβαιωθεί αυτό που μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όποτε 
γίνονταν οι βουλευτικές εκλογές, όλοι, με την ασφάλεια των 
αριθμών ανά χείρας, θα μπορούσαν να ονομάσουν «μοι
ραία» ήττα.

Παρά την ισχυρή πόλωση των πορτογαλικών βουλευτι
κών εκλογών του 2002 (σε σύγκριση με προηγούμενες εκλο
γικές αναμετρήσεις), κανένα κόμμα δεν πρότεινε ένα ελκυ
στικό και πειστικό μείγμα πολιτικής -ικανό να κάνει τη δια
φορά-για την επόμενη κυβερνητική θητεία. Το 2002, η Πορ
τογαλία έξησε μία από τις πλέον πολωμένες εκλογές, παρά 
την απουσία ισχυρών -και πολωτικών- θεματικών διακυβευ- 
μάτων7. Το εκλογικό σώμα δεν ήταν συνεπώς σε θέση να 
αποφασίσει με κριτήριο τις αντιπαρατιθέμενες προτάσεις 
πολιτικής (Freire, 2004, 797). Στο πλαίσιο αυτό, η αποτίμηση 
της κατάστασης της εθνικής οικονομίας (δυσμενείς για τους 
Σοσιαλιστές), οι αξιολογήσεις της γενικής πολιτικής επίδο
σης της κυβέρνησης (δυσμενείς για τους Σοσιαλιστές), το 
γενικό πολιτικό κλίμα, με έμφαση στην επιθυμία αλλαγής 
(επίσης δυσμενές για τους Σοσιαλιστές), και οι ηγέτες (μικρό 
πλεονέκτημα για τους Σοσιαλιστές) ήταν οι τέσσερις μετα
βλητές που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή στην ψήφο. 
Συνολικά, στην Πορτογαλία, οι αξιολογήσεις της επίδοσης 
(performance évaluations) προσδιόρισαν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών. Η στρατηγική του 
κεντροδεξιού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επιχείρησε 
συστηματικά να αξιοποιήσει εκλογικά την κατάσταση της 
οικονομίας, παρουσιάζοντας μια καταστροφική εικόνα των 
οικονομικών επιδόσεων της απερχόμενης κυβέρνησης. Αντι- 
θέτως, η μέτρια δημοτικότητα και η απουσία χαρίσματος του 
Manuel Durâo Barroso, ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος, όπως και οι ανακολουθίες στις πολιτικές του προ
τάσεις, δεν επέτρεψαν στην Κεντροδεξιά την κατάκτηση της 
απόλυτης πλειοψηφίας και το σχηματισμό αυτοδύναμης

7 André Freire, «Issue Voting in Portugal: The 2002 Legislative 
Elections», IVesf European Politics, vol. 27, 5, November 2004, o. 780.
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(μονοκομματικής) κυβέρνησης8. Η έκπληξη των εκλογών, το 
συντηρητικό Κοινωνικό Δημοκρατικό Κέντρο-Λαϊκό Κόμμα 
(8,75% και 14 έδρες), κόμμα ευρωσκεπτικιστικό, με έμφαση 
στα θέματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας και γενικότερα 
στο κλασικό συντηρητικό θέμα του «νόμου και της τάξης» (law 
and order), μετατόπισε τον ιδεολογικό άξονα της ευρύτερης 
Δεξιάς σε περισσότερο συντηρητική, ξενοφοβική και εθνοκε- 
ντρική κατεύθυνση (όπως ακριβώς συνέβη και στη Δανία).

Οι Πορτογάλοι Σοσιαλιστές ηττήθηκαν, παρά την αλλαγή 
ηγεσίας. Βέβαια, o Ferro Rodrigues, επί πολλά χρόνια 
υπουργός, ήταν δύσκολο να παρουσιαστεί σαν υποψήφιος 
αλλαγής, δεν αποτελούσε το υπόδειγμα του «renewal 
candidate» (Lobo). Ωστόσο, η αλλαγή ηγεσίας και η υιοθέ
τηση ενός πιο αριστερόστροφου προγράμματος και προφίλ 
από το νέο ηγέτη, ο οποίος ήδη πριν από την εκλογή του είχε 
μια προσωπική εικόνα περισσότερο «αιχμηρή» και αριστερή 
από εκείνη του Antonio Guterres, βελτίωσαν τη θέση των 
Σοσιαλιστών, τους συσπείρωσαν οργανωτικά και εκλογικά 
και μείωσαν την απόσταση που τους χώριζε από τον κεντρο- 
δεξιό πόλο (ήττα με διαφορά 2.4%, όταν οι δημοσκοπήσεις 
έδειχναν μια διαφορά 5-10% και τρεις ημέρες πριν από την 
αναμέτρηση μια διαφορά 2-4%). Ο νέος ηγέτης, ο οποίος 
έκανε μια αναμφίβολα καλή εκστρατεία και είχε καλύτερους 
δείκτες δημοτικότητας από τον κεντροδεξιό αντίπαλο του 
(Lobo), έπεισε σε μεγάλο βαθμό τη κοινή γνώμη ότι το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα «είχε αλλάξει» και επέτυχε να αποτρέ
ψει αυτό που τρεις μήνες πριν την εκλογική αναμέτρηση 
έμοιαζε αναπότρεπτο: την απόκτηση απόλυτης πλειοψηφίας

8 βλ. José Magone, «Portugal», European Journal o f Political Research, 
vol. 42, 2003, σ. 1058. Είναι ενδεικτικό ότι μία από ris πρώιεε npâtxis 
ins véas δεΕιάε KuBépvnons συνασπισμού ήταν να πραγματοποιήσει 
οικονομική «απογραφή» για να υπάρχει η σωστή αποτύπωση m s κατά- 
oraons ms οικονομίαε. Σύμφωνα με την απογραφή αυτή, το έλλειμμα 
εκτιμήθηκε σε 3,8% του ΑΕΠ και αργότερα, από u s στατιστικέε υπηρεσίεε 
m s Ε.Ε., σε 4,1%, αρκετά δηλαδή παραπάνω από την οροφή του 3% που 
αποδέχεται η Ε.Ε. (Magone, όπ.π, ο. 1.064).
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από το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα1'. Απέναντι 
στο εκσυγχρονιστικό-διαχειριστικό και περισσότερο κεντρώο 
προφίλ του Antonio Guterres, ένα προφίλ συγγενές με εκείνο 
του «Τρίτου Δρόμου» των Βρετανών Εργατικών, ο Eduardo 
Ferro Rodrigues, μεταθέτοντας τον άξονα του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος προς τα αριστερά, αύξησε την εσωτερική συσπεί
ρωση και την πολιτική δυναμική των Σοσιαλιστών, κατέ
στησε το κόμμα περισσότερο στέρεο και συνεκτικό και βελ
τίωσε την εκλογική του επίδοση -  δεν επέτυχε όμως την 
εκλογική νίκη10. FI αδυναμία του να προτείνει, στο μικρό διά
στημα μέχρι τις εκλογές, μια πειστική πολιτική-προγραμμα- 
τική δέσμη μέτρων, ικανή να ανοίξει ένα νέο πολιτικό κύκλο 
στη χώρα (και στην ίδια την ιστορία του Σ.Κ.), κατέστησε τον 
ίδιο θύμα της φθοράς του κόμματός του από τη σχετικά 
μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία. Η αλήθεια είναι, 
έγραψε ο André Freire (797), ότι «τα πολιτικά κόμματα δεν 
ήταν αρκετά ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες προτάσεις 
πολιτικής που έκαναν». Εάν για την κεντροδεξιά αντιπολί
τευση αυτό δεν ήταν επαρκές για να της στερήσει την εκλο
γική νίκη, διότι μπορούσε να εισπράξει την κυβερνητική 
φθορά (και, σε τελική ανάλυση, είχε υπέρ της ένα πειστικό 
μεγάλο θέμα, ένα πειστικό μεγάλο διακύβευμα: την αλλαγή 
διακυβέρνησης), για τους Σοσιαλιστές ήταν βαθιά υπονο
μευτικό της δυναμικής τους. Άλλωστε, ιδιαίτερα σε μια χώρα 
όπως η Πορτογαλία, στην οποία, σε σύγκριση με τη Δανία 
(αλλά και την Ελλάδα), το πολιτικό ρίζωμα και η σταθερό
τητα των κομμάτων είναι μάλλον ασθενείς, τα θεματικά δια- 
κυβεύματα προσδιορίζουν παραδοσιακά σε μεγαλύτερο 
βαθμό τη συμπεριφορά των εκλογέων (Freire, 781). Το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα, έπιετα από δύο συνεχείς εκλογικές

9 ΜεταΕία Τριανιαφύλλου, Ελένη Σταθοπούλου, Οι EKÁoyés στην Ευρώπη 
2002-2004, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικήβ Emompns και Ιστο- 
pías, εργασία femompoviKÓs uneúOuvos: Γ. Mooxovás), 2003, σ. 77.
10 Για το Πορτογαλικό Σ.Κ., η υποστήριΕη npos το νέο ηγέτη, τον Ferro 
Rodrigues, είναι ο πιο σημαντικόε παράγονταε πρόγνωσηε rns εκλογι- 
tó s  συμπεριφοράβ των ψηφοφόρων (Freire, 2004, 791).
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νίκες (1995 και 1999), γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά 
στην ιστορία του, και ύστερα από επτά και πλέον χρόνια 
παραμονής στην εξουσία (1995-2002), είχε ανάγκη από ένα 
πιο ισχυρό όπλο, πέραν της «φρεσκάδας» της ηγεσίας του, 
για να ανατρέψει τα προγνωστικά. Οι Πορτογάλοι Σοσιαλι
στές, όπως και οι Δανοί Σοσιαλδημοκράτες, προσέκρουσαν 
στην επιθυμία των εκλογέων για αλλαγή, αλλά και στο γεγο
νός ότι δεν πρότειναν ένα ελκυστικό και πειστικό πολιτικό 
«πακέτο» για την επόμενη κυβερνητική θητεία.

3. Ελλάδα: Η ήττα της πιο επιθετικής εκλογικής 
στρατηγικής στην Ευρώπη

Α. Το ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Η δ ο μ ή  τ ω ν  τ α ς ε ω ν  τ η ς  κ ο ιν ή ς  γ ν ω μ η ς  ήταν κατά τα 
τελευταία χρόνια, με την εξαίρεση μικρών περιόδων, σταθερά 
δυσμενής για το ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα από το 2002 και μετά, η 
εικόνα της κοινής γνώμης έδειχνε με σταθερό και επίμονο 
τρόπο ότι το ΠΑΣΟΚ (συγκρινόμενο με τη Ν.Δ.) βρισκόταν σε 
υποδεέστερη θέση και ως προς την πρόθεση ψήφου και ως 
προς πολλά επιμέρους «ποιοτικά» σημεία πολιτικής ισχύος, 
που θα μπορούσαν να κρίνουν μια εκλογική αναμέτρηση. Το 
ΠΑΣΟΚ υστερούσε καταφανώς στα θέματα της κοινωνικής 
ατζέντας (στο λεγόμενο «κοινωνικό πρόσωπο») και, κατά το 
τελευταίο πριν από τις εκλογές έτος, αν και οριακά, στα 
θέματα του εκσυγχρονισμού και της οικονομίας. Η υστέρηση 
του ΠΑΣΟΚ σε όψεις της πολιτικής σύγκρουσης που υπήρξαν 
κατά τα τελευταία χρόνια αιχμές της πολιτικής δυναμικής του 
(ο εκσυγχρονισμός, η οικονομία) αποτύπωνε τη τάση απόρρι
ψης της «γενικής επίδοσης» της κυβέρνησης11.

11 Μια γενική επισκόπηση ίων τάσεων m s κοινήε γνώμηε στη διάρκεια 
του 2003 γίνεται από τον Γιάννη Λούλη (Λούληε, 177-204). Βλ, επίσηε, 
την συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή του Γιάννη Μαυρή στην Καθη
μερινή (5.10.2003).
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Η μεγάλη, ωστόσο, αδυναμία της κυβέρνησης ήταν αναμ
φίβολα η κόπωση του εκλογικού σώματος από την πολυετή 
διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Οι ψηφοφόροι επι
θυμούσαν κυβερνητική αλλαγή, γεγονός που έπληττε το 
ΠΑΣΟΚ σε πολλά επίπεδα, με σημαντικότερο το ότι διευκό
λυνε την απευθείας μετακίνηση ψηφοφόρων του προς τη Ν.Δ. 
αλλά και το ότι εξασθένιξε τα αντιδεξιά αντανακλαστικά της 
παραδοσιακής «αριστερογενούς» δεξαμενής εκλογέων. Η 
ε-πιθυμία «αλλαγής» συνδεόταν περισσότερο με την ύπαρξη 
ενός συνολικά αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση, όπως 
και με την απουσία «φρεσκάδας» της ηγετικής ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ, και λιγότερο με τη θετική υποστήριξη των θέσεων 
και των απόψεών της Ν.Δ. Το κόμμα της τότε αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, παρά το συστηματικό προβάδισμά του, εμφά
νιζε περιορισμένη πολιτική ακτινοβολία, μικρή ικανότητα 
έλξης και δεν διακρινόταν για τον καινοτόμο χαρακτήρα των 
προγραμματικών και ιδεολογικών του επιλογών.

Σε ό,τι αφορά τις ως άνω τάσεις, οι ομοιότητες με τη 
δανική και πορτογαλική περίπτωση είναι σημαντικές, σχεδόν 
εκπληκτικές. Δεν ήταν, συνεπώς, καθόλου τυχαίο ότι το 
ΠΑΣΟΚ, όπως ακριβώς και οι Δανοί και, με έναν ιδιότυπο 
τρόπο, οι Πορτογάλοι Σοσιαλιστές, απέφυγε να διεξαγάγει τις 
εκλογές σε ένα τοπίο πολιτικής «ρουτίνας». Κάτι τέτοιο θα 
αποτελούσε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει 
το κυβερνητικό κόμμα στη Ν.Δ. Το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε ή να 
εκμεταλλευθεί τη διαμόρφωση μιας ευνοϊκής συγκυρίας για 
να «προχωρήσει» σε πρόωρες εκλογές ή να προκαλέσει τη 
διαμόρφωση μιας τέτοιας συγκυρίας, ώστε να πάει από πλεο
νεκτική θέση -ή λιγότερο μειονεκτική- στην εκλογική αναμέ
τρηση. Όπως ακριβώς και συνέβη.

Εάν το 1985 ο Α. Παπανδρέου έβαλε φρένο στη φθορά του 
ΠΑΣΟΚ με μια μεγάλη «αντιδεξιά» κίνηση (τη μη υποστή
ριξη, παρά την αναμονή της κοινής γνώμης και των πολιτικο- 
δημοσιογραφικών ελίτ της εποχής, του Κ. Καραμανλή για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας), ο Κ. Σημίτης επεδίωξε να ανα-
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τρέψει τις δυσμενείς για το ΠΑΣΟΚ προβλε'ψεις με πολλές 
επιμέρους κινήσεις, με ένα, θα μπορούσε να λεχθεί, «πλέγμα» 
κινήσεων και πρωτοβουλιών -  και ελάχιστη σημασία έχει εδώ 
εάν οι κινήσεις αυτές εντάσσονταν σε ένα συντεταγμένο σχέ
διο ή ήταν το προϊόν πολιτικού αυτοσχεδιασμού. Το ΠΑΣΟΚ 
είχε ξεκινήσει, ήδη πριν από την αλλαγή ηγεσίας, μια άτυπη 
προεκλογική εκστρατεία, που ήταν, όπως και εκείνη του 1985, 
ιδιαίτερα ενεργητική. Από την, αιφνιδιαστική, αλλαγή του 
γραμματέα του κόμματος μέχρι την αναγγελία της «χάρτας για 
την πραγματική σύγκλιση» και τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής 
της τελευταίας περιόδου της πρωθυπουργίας Σημίτη (που 
καλούνταν να διαψεύσουν -έστω και in extremis- την εικόνα 
ενός κόμματος που έμοιαζε να εκπροσωπεί ένα είδος «σοσια
λισμού των πλουσίων»), η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επεχείρησε να 
διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στη Ν.Δ. 
Οι λεπτομέρειες και η αποτίμηση αυτών των πρωτοβουλιών 
υπερβαίνουν τους στόχους του παρόντος κειμένου. Ωστόσο, 
ένα σημείο είναι άξιο υπογράμμισης: η απόρριψη συγκεκρι
μένων όψεων της γενικής κυβερνητικής επίδοσης (ιδιαίτερα η 
συστηματική απαισιοδοξία της κοινής γνώμης για τα οικονο
μικά, η μαζική τάση απόρριψης της κυβερνητικής κοινωνικής 
πολιτικής, η χρέωση της διαφθοράς στο ΠΑΣΟΚ) και η πραγ
ματικότητα «κόπωσης» και «κορεσμού» του εκλογικού σώμα
τος ήταν τόσο ισχυρές, που λειτουργούσαν ως μείζον εμπό
διο, ικανό να απορροφά και να εξουδετεριόνει -και μάλιστα 
σε σύντομο χρόνο- κάθε «διορθωτική» κίνηση και κάθε, επι- 
κοινωνιακή ή μη, κυβερνητική επιτυχία. Και αν το πρόσωπο 
του Κώστα Σημίτη παρέμενε ένα μάλλον «ισχυρό χαρτί» για 
το ΠΑΣΟΚ, ήταν φανερό ότι δεν δημιουργούσε πλέον δυνα
μική εκλογικής νίκης. Μια πόλωση γύρω από το δίλημμα 
«Σημίτης ή Καραμανλής» ευνοούσε ίσως το ΠΑΣΟΚ, όμως 
δεν του επέτρεπε να προσβλέπει σε εκλογική επικράτηση. Η 
κούραση από τη μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία, η 
δυσαρέσκεια που είχε αθροιστεί, η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με 
τμήμα του κατεστημένου, η απομάκρυνση από τις λαϊκές
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τάξεις, όλα αυτά δεν αντισταθμίζονταν από την καλή προσω
πική εικόνα του Κ. Σημίτη και τις επιτυχίες που πίστωνε η 
κοινή γνώμη στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως στον τομέα των διεθνών 
σχέσεων (ένταξη στη ζώνη του ευρώ, διεθνής θέση της χώρας, 
Κυπριακό κ.λπ.).

Τελικά, και ανεξαρτήτως του τι προηγήθηκε, η μεγάλη 
πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με την αλλαγή 
ηγεσίας και την ανάληψη από τον Γ. Παπανδρέου της προε
δρίας του Κινήματος. Η αιφνίδια -  όσο και αναμενόμενη -  
άνοδος του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 
αποτέλεσε μια σημαντική τροποποίηση των δεδομένων της 
εκλογικής μάχης.

Β. Η ΠΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ηγεσία Σημίτη και η ηγεσία Καραμανλή δεν ανταπο- 

κρίνονταν στο χαρισματικό πρότυπο ηγεσίας, δεν αντιπρο
σώπευαν μια «μεγάλη ομαδική προσδοκία» ούτε μια «κινη
τήρια δύναμη τεράστιας ολκής», όπως θα έλεγε ο Γ. Θεοτο- 
κάς. Αντιθέτως, η ηγεσία του Γ. Παπανδρέου φάνηκε να επι
χειρεί, σε μια πρώτη φάση (μέχρι περίπου το συνέδριο και 
την εκλογή νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ), να διαμορφώσει 
και να αντιπροσωπεύσει μια τέτοια «μεγάλη ομαδική προσ
δοκία». Οι αναφορές, μέσω του λόγου και συμβολικών πρά
ξεων, στο φαντασιακό της «δημοκρατικής παράταξης» επι
χειρούσαν να ανασυστήσουν μια ιστορική πολιτική ταυτό
τητα που πράγματι στο παρελθόν απετέλεσε μεγάλη «κινητή
ρια δύναμη» και παράγοντα ισχυρής εκλογικής δυναμικής 
για την ευρεία Κεντροαριστερά της χώρας μας. Επεχείρη- 
σαν, επιπλέον, να ξυπνήσουν τις μνήμες του χαρίσματος, που 
ιστορικά, από τη δεκαετία του ’60, συνόδευε την ηγεσία της 
ελληνικής Κεντροαριστεράς, και να διαμορφώσουν συνθή
κες ανασύστασης μιας «χαρισματικής κοινότητας». Ταυτό
χρονα, η πολιτική του Γ. Παπανδρέου χαρακτηρίστηκε από
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τακτική «επιθετικότητα», η οποία με το πέρασμα των ημερών 
έγινε πιο τολμηρή. Αυτή η επιθετική προσέγγιση της εκλογι
κής αναμέτρησης ήταν πολιτικά σωστή (αλλά και ακραία επι
κίνδυνη, διότι, αφενός, ανέβαζε τον πήχη πολύ ψηλά, αφετέ
ρου, ένας φρενήρης ρυθμός θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να 
διατηρηθεί επί δύο μήνες). Ήταν, ωστόσο, η μόνη που θα 
μπορούσε να επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να μετατρέψει μια προ
διαγεγραμμένη ήττα σε οριακή αναμέτρηση -  χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι το κρίσιμο άλμα προς τη νίκη θα ήταν εύκολο να 
πραγματοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση με την εκλογική 
στρατηγική των Δανών Σοσιαλδημοκρατών και των Πορτο
γάλων Σοσιαλιστών, η διαχείριση της εκλογικής καμπάνιας 
από το ΠΑΣΟΚ ήταν σαφώς πιο τολμηρή και επιθετική. Σε 
καμία από τις δύο άλλες χώρες δεν υπήρξαν το συνεχές 
άνοιγμα νέων θεμάτων και η δημιουργία media events, σε 
τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση ενός 
κατευθυνόμενου επικοινωνιακού «βομβαρδισμού». Σε καμία 
από τις δύο άλλες χώρες δεν υπήρξε απόπειρα δημιουργίας 
μιας οιονεί χαρισματικού τύπου κινητοποίησης, με τον ηγέτη 
στη θέση του «εντολοδόχου ευρέων μαζών» (Παππάς, 22). Σε 
καμία, επίσης, δεν συνοδεύτηκε η εκλογική κινητοποίηση από 
(θεσμικές και μη) ενδο-οργανωτικές μεταβολές, γεγονός που 
κατέστησε το εσωκομματικό οργανωτικό διακύβευμα αναπό
σπαστο τμήμα της εν εξελίξει εκλογικής εκστρατείας. Η ηγε
σία Παπανδρέου, έχοντας ως κεντρικό στόχο να ενισχύσει 
την εικόνα «αλλαγής» που η ίδια ανέλαβε να εκπροσωπήσει, 
στόχος εκλογικά σωστός με δεδομένη την επιθυμία αλλαγής 
που διατύπωνε η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης, 
θέλησε να αυξήσει την αξιοπιστία του όλου διαβήματος με 
την προώθηση -συνήθως άτυπα- σημαντικών καινοτομιών 
στο οργανωτικό επίπεδο. Η εκλογή του νέου Προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ με δημοψηφισματικό τρόπο από ένα εκλεκτορικό 
σώμα που καταργούσε τη διάκριση ανάμεσα σε μέλος και 
οπαδό συνιστούσε όχι μόνο ελληνική, αλλά ευρωπαϊκή πρω
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τοτυπία (έθετε σε αμφισβήτηση το σύνολο της ευρωπαϊκής 
κομματικής παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε το τελευ
ταίο τέταρτο του 19ου αιώνα). Επίσης, η επιθετικότητα στη 
σηματοδότηση της «αλλαγής», που η νέα ηγεσία εκπροσω
πούσε, έγινε σταδιακά τόσο ισχυρή, ώστε να υποβαθμιστεί η 
ίδια η συνέχεια της οργάνωσης και να καταστεί δυσχερής η 
συγκρότηση μιας συγκεντρωτικής δομής εκλογικής εκστρα
τείας. Η απουσία συγκεντρωτικής δομής και η συνύπαρξη 
διαφορετικών κέντρων επιρροής (δοΐίτορουΐοε, 27-28, 39) 
ήταν βέβαια, σε σημαντικό βαθμό, προϊόν της φάσης μετάβα
σης. Ήταν όμως και αποτέλεσμα της βούλησης για «αλλαγή», 
της υπαγωγής του οργανωτικού προβλήματος στην ευρύτερη 
στοχοθέτηση της εκλογικής στρατηγικής της νέας ηγεσίας. 
Έτσι, και αυτή ήταν μια μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τη 
δανική και, κυρίως την πορτογαλική περίπτωση (στην οποία 
υπήρξε επίσης αλλαγή ηγεσίας). Το ΠΑΣΟΚ ενέταξε στην 
εκλογική του στρατηγική, ως κρίσιμο στοιχείο της, την οργα
νωτική αλλαγή, έστω και αν αυτό είχε ως παράπλευρο κόστος 
την απώλεια της «στιβαρής» συγκεντρωτικής δομής, βασικού 
διακριτικού γνωρίσματος των μοντέρνων εκλογικών εκστρα
τειών. Επίσης, η αμφίπλευρη διεύρυνση, προς τα αριστερά 
και προς τα δεξιά (Μάνος-Ανδριανόπουλος), ανεξαρτήτως 
της αποτελεσματικότητάς της (οι αναδρομικές αποτιμήσεις 
είναι δύσκολο να διαψευστούν), ήταν μια επιπλέον εκδήλωση 
της τακτικής επιθετικότητας της νέας ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Μέχρι και το συνέδριο, η τακτική του Γ. Παπανδρέου φαι
νόταν -και ήταν- αποτελεσματική12: έλεγχος της πολιτικής 
ατζέντας, ζωτική διάσταση κάθε εκλογικής εκστρατείας που 
σέβεται τον εαυτό της, συνεχές άνοιγμα νέων θεμάτων, επι-

12 Σύμφωνα με τον Ηλία Νικολακόπουλο, οι έρευνεε του Ιανουάριου 
2004, σε σύγκριση με ίο παγιωμένο αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση 
και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επαναλαμβανόταν μονότονα σε όλεε τιε δημο- 
σκοπήσειε τηε προηγούμενηε περιόδου (Σεπτέμβριοε - Δεκέμβριοε 
2003), αποτυπώνουν «ένα ρευστό πολιτικό τοπίο και έναν ανοιχτό εκλο
γικό ανταγωνισμό» (Ηλίαε Νικολακόπουλοε, «Ανοικτόε ο εκλογικόε 
ανταγωνισμόε», ΤΑ ΝΕΑ, 19-1-2004).
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κοινωνιακό κρεσέντο (από φιλικά και μη μέσα ενημέρωσης), 
εικόνα ενός «unstoppable dynamism» (Verney, 12). Τα αποτε
λέσματα αυτής της τακτικής ήταν ήδη ορατά: κινητοποίηση 
των μελών και οπαδών του κόμματος (αφετηρία και προϋπό
θεση εκλογικής αποτελεσματικότητας που συχνά υποτιμά- 
ται)13, αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ 
του 200014, μείωση της «ψαλίδας» σε σχέση με τη Ν.Δ., ενί
σχυση της πόλωσης «από τα κάτω» (όρος ώστε το ΠΑΣΟΚ να 
κερδίσει εκ νέου τους παλαιούς εκλογείς του). Κορύφωση 
αυτής της επιθετικής προσέγγισης (ή μεγάλης αντεπίθεσης) 
ήταν η 8η Φεβρουάριου, όταν περίπου 1.000.000 πολίτες 
πήγαν στην κάλπη για να ψηφίσουν υπέρ της εκλογής του Γ. 
Παπανδρέου στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Βεβαίως, τα προηγούμενα θα αποδεικνύονιαν εν τέλει απο
τελεσματικά (δηλαδή θα επηρέαζαν σημαντικά το εκλογικό 
αποτέλεσμα) μόνον εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν σε θέση να συντηρή
σει μέχρι το τέλος την κινητοποίηση οπαδών και φίλων που η 
πολιτική του με περισσή φροντίδα επιχειρούσε να διαμορφώσει.

γ . Δ ε ν  σ υ ν έ β η  τ ιιιο τ ε ; Η α υ ν α μ ικ η  τ η ς  ψ ή φ ο υ  2004
Παρά τα ανωτέρω, η Ν.Δ. κέρδισε -και εύκολα- τη μάχη. Η 

νίκη της Ν.Δ. επιβεβαίωσε μια τάση που καταγραφόταν για 
περισσότερο από δύο χρόνια στις έρευνες κοινής γνώμης. Εκ

13 Ο BaOpôs Kivntonoinons των μελών και οπαδών ενόε κόμματοε, που 
συχνά υποβαθμίζεται από n s nysuKés ομάδεβ των σημερινών, προσα
νατολισμένων στην τηλεόραση, ηγεσιών, επηρεάζει το εκλογικό αποτέ
λεσμα και στην περίπτωση οριακήε αναμέτρησηε είναι σε θέση να προσ
διορίσει την έκβαση m s εκλογικήε pàxns. Βλ. το αφιέρωμα του περιοδι
κού Party Politics, vol. 9, no 9, 2003.
14Σε 7 μονάδεε υπολογίζει ο Tàxns Καφετζήε (19.1.2004) την αύδηση 
m s πρόθεσηε ψήφου υπέρ ίου ΠΑΣΟΚ. Τα επίπεδα στα οποία διαμορ
φώνεται η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο 2004 «είχαν να 
καταγράφουν εδώ και περίπου 10 χρόνια για το κυβερνών κόμμα»(Τ. 
Καφετζήε, «Κατακόρυφη αύΕηση 7 μονάδων για το ΠΑΣΟΚ», Ελευθερο
τυπία, 19.1.2004).
15 Ο ITàvvns AoûAns περιγράφει την περίοδο μετά την αλλαγή ηγεσίαε 
στο ΠΑΣΟΚ (os «υστερόγραφο Παπανδρέου» υπογραμμίζονταε με αυτό 
τον τρόπο ότι η περίοδος Σημίτη είναι η καθοριστική διότι στη διάρκειά
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των υστέρων, οι σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες της διαφοράς 
κάνουν την ήττα του ΠΑΣΟΚ να μοιάζει «φυσική» και «αναπό
τρεπτη», αποτέλεσμα ενός ισχυρού κοινωνικού ρεύματος, το 
οποίο είχε αποφασίσει να «τιμωρήσει» το κυβερνών κόμμα15. 
Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, με την αλλαγή ηγεσίας, επεχείρησε ακρι
βώς να ανατρέψει αυτή τη «βαριά» τάση. Εγχείρημα ούτως ή 
άλλως δύσκολο. Ενα ερώτημα γεννάται και είναι απλό: τι απέ
γινε η κινητοποίηση των μελών και οπαδών του ΠΑΣΟΚ, η 
αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων του, η μείωση της 
«ψαλίδας» σε σχέση με τη Ν.Δ., η βελτίωση της εικόνας του 
κόμματος που με συστηματικότητα και ενάργεια είχαν κατα
γραφεί (από τις δημοσκοπήσεις) μέχρι τουλάχιστον το συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ; Όλα αυτά ήταν ένα απλό «δημοσκοπικό 
φαινόμενο»; Γιατί όλα συντελέστηκαν ως εάν να μην είχε 
υπάρξει αλλαγή ηγεσίας; Ας δούμε κατ’ αρχάς τα δεδομένα, τα 
ωμά δεδομένα, της εκλογικής αναμέτρησης. Τα ευρήματα των 
exit polls καθιστούν δυνατή την καλύτερη διευκρίνιση της πολι
τικής δυναμικής της ψήφου1'’.

Ψήφος διασφάλισης της νίκης της Ν.Δ.
Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας ψήφισε με τρόπο που θα 
διασφάλιζε τη νίκη της Ν.Δ. ή, γεγονός που είναι εν μέρει ισο
δύναμο, με τρόπο που θα απέκλειε την παραμονή του ΠΑΣΟΚ 
στην εξουσία. Είναι ενδεικτικό ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 
ψηφοφόρων της Αριστερός επέλεξε την 7η Μαρτίου να ψηφί
σει τη Ν.Δ. (αθροιστικά: περίπου 1,2% του συνολικού εκλογι
κού σώματος). Το ποσοστό αυτό δεν προσδιόρισε αριθμητικά 
το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι όμως αποκαλυπτικό της πολιτι
κής δυναμικής της ψήφου. Επίσης, η απευθείας μεγάλη μετακί
νηση ενός τμήματος εκλογέων του ΠΑΣΟΚ προς τη Ν.Δ. (και 
όχι η διασπορά της ψήφου προς τα αριστερά ή άλλα μικρότερα

ms διαμορφώθηκε και παγιώθηκε η τάση του εκλογικού ocupaios υπέρ 
ms Ν.Δ. (AouAns, 249-271).
6 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από το exit poll 

ms Κάπα Research.
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κόμματα) είχε το ίδιο νόημα. Η δυναμική της κάλπης φαίνεται 
να καταγράφει μια ψήφο που αποσκοπούσε στη διασφάλιση 
της νίκης της Ν.Δ. (μετά και την τραυματική εμπειρία του 2000) 
παρά σε μια «δεξιά στροφή» (που υπονοεί μια πιο ρηξικέλευθη 
και μακράς πνοής επιλογή).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η «βούληση» των ψηφοφόρων των 
κομμάτων της Αριστερός ήταν διχασμένη και μοιράστηκε σχε
δόν ισομερώς ανάμεσα στην επιθυμία για νίκη του ΠΑΣΟΚ και 
στην επιθυμία για νίκη της Ν.Δ. Στο ερώτημα «Ανεξαρτήτως 
του τι ψηφίσατε, κατά βάθος ποιο κόμμα επιθυμείτε να κερδί
σει τις εκλογές;», 33,8% των ψηφοφόρων 2000 του ΚΚΕ, 42,4% 
των ψηφοφόρων του ΣΥΝ και 45,2% εκείνων του ΔΗΚΚΙ απα
ντούν η Ν.Δ. (έναντι αντιστοίχως 43,2%, 49,4% και 45,.2% που 
προκρίνουν το ΠΑΣΟΚ). Επίσης, 15,1% των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ 2000 προτιμούν μια νίκη του Κ. Καραμανλή. Τα ποσο
στά αυτά είναι εκπληκτικά μεγάλα για μια κοινωνία που ιστο
ρικά χαρακτηρίζεται από ισχυρό αντιδεξιό σύνδρομο και δεί
χνουν ότι η επιθυμία «αλλαγής διακυβέρνησης» ήταν η 
κυρίαρχη τάση την ημέρα των εκλογών17. Δείχνουν, επίσης, ότι 
η «επιθυμία νίκης» υπέρ της Ν.Δ. μάλλον δεν ταυτίζεται με μια 
δεξιά πολιτική στροφή του εκλογικού σώματος (θα ήταν ανορ- 
θολογικό να θεωρήσουμε ότι οι αριστεροί εκλογείς έλκονται 
από τον πειρασμό μιας μακροπρόθεσμης μετατόπισης προς τη 
Ν.Δ.)18. Αντιθέτως, σε συνθήκες εξασθένισης της ισχύος της 
ιστορικής διαίρεσης Δεξιάς-Αντιδεξιάς και αποδυνάμωσης των 
αντιδεξιών αντανακλαστικών, φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί 
στη χώρα ένα σύνδρομο «απαλλαγής» (κάτι σαν αντι-ΠΑΣΟΚ 
ή αντικαθεστωτικό σύνδρομο). Είναι βέβαιο ότι η συγκροτη
μένη, σοβαρή και στραμμένη στο μεσαίο χώρο (αν και χωρίς 
προγραμματικές, ιδεολογικές ή επικοινωνιακές καινοτομίες)

17 Δείχνουν, επίσηε, ou η στρατηγική μετριοπάθειαε m s ηγεσίαβ m s Ν.Δ. 
(ο Κ. Καραμανλήε είναι από tous πιο μετριοπαθείε ηγέτεε που είχε η 
συντηρητική παράταΕη στη χώρα pas) απέδωσε tous Kapnous ms.
18 Αντιθέτωε, το ποσοστό του ΛΑΟΣ συνιστά εκδήλωση «συντηρητικοποί- 
nons» m s ελληνικήε κοινωνίαε και είναι μια κληρονομιά που θα βαρύ
νει u s  μελλοντικέε πολιτικέβ εΕελίΕειε.
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πολιτική του Κ. Καραμανλή διευκόλυνε την εκλογική εκδήλωση 
και έκφραση του αντι-ΠΑΣΟΚ συνδρόμου. Ωστόσο, το ερώ
τημα παραμένει: τι απέγιναν η κινητοποίηση των μελών και 
οπαδών του ΠΑΣΟΚ, η αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφό
ρων του, η μείωση της «ψαλίδας» σε σχέση με τη Ν.Δ., η επι- 
κοινωνιακή «καταιγίδα» που ακολούθησε την ανάληψη της ηγε
σίας από τον Γ. Παπανδρέου; Γιατί, με άλλα λόγια, απέτυχε η 
πολιτική των «μεγάλων κινήσεων», που στην Ελλάδα προσέ- 
λαβε πιο επιθετικές μορφές, όπως ακριβώς απέτυχε άλλωστε 
και στην περίπτωση της Δανίας και της Πορτογαλίας;

Η ήττα ήταν μοιραία;
Τα δυο «πρόσωπα» της εκστρατείας τον ΠΑΣΟΚ
Με δεδομένες τις τάσεις απόρριψης του ΠΑΣΟΚ από την 
κοινή γνώμη, το Κίνημα θα μπορούσε να είχε μετατρέψει τις 
εκλογές σε πραγματικά οριακή αναμέτρηση αν συνέτρεχαν 
δύο προϋποθέσεις: α. το ΠΑΣΟΚ να είχε «έλεγχο βάθους» 
στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου κατά τις τελευταίες 20 
ημέρες της εκλογικής καμπάνιας (όχι μόνο στην πρώτη φάση 
της), υποχρεώνοντας τη Ν.Δ. και το σύνολο της κοινωνίας να 
συζητά τα «δικά του» θέματα και προτάσεις πολιτικής, β. η «μη 
δοκιμασμένη» ακόμη ηγεσία Παπανδρέου να αποδεικνυόταν 
πολύ καλύτερη (όχι απλώς «καλύτερη») από την ηγεσία Καρα
μανλή. Καμία από τις δύο προϋποθέσεις δεν πληρώθηκε.

Κατ’ αρχάς, η συνολική εικόνα του Γ. Παπανδρέου υπερ
τερούσε εκείνης του Κ. Καραμανλή. Μερικά ενδεικτικά στοι
χεία: 70,4% των εκλογέων, την ημέρα των εκλογών, συμφωνεί 
ότι ο Γ. Παπανδρέου έχει μοντέρνες-σύγχρονες θέσεις, 60,3% 
ότι αλλάζει προς το καλύτερο το ΠΑΣΟΚ, 54,9% ότι θα 
κυβερνήσει καλά και 46,1% ότι «είναι καλύτερος από τον Κ. 
Καραμανλή» (έναντι 43,6% που διαφωνεί). Επίσης, 42,5% 
των εκλογέων θεωρεί τον Γ. Παπανδρέου «καταλληλότερο για 
πρωθυπουργό» (έναντι 39% που θεωρεί τον Κ. Καραμανλή). 
Ωστόσο, τρία σημαντικά ευρήματα επιτρέπουν μια καλύτερη 
κατανόηση αυτής της υπεροχής. Το πρώτο, και πιο κρίσιμο,

- 4 1 -



'

είναι ίσως καταλυτικό: η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος 
(50,6%) -για να χρησιμοποιήσουμε την ακριβή διατύπωση της 
έρευνας εκτιμούσε την ημέρα των εκλογών ότι ο Γ. Παπαν- 
δρέου «δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει ως πρωθυ
πουργός» έναντι μόνο 39,9% που είχε την ίδια γνώμη για τον 
Κ. Καραμανλή. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα της Ν.Δ. αποτιμά- 
ται περισσότερο θετικά από αυτό του ΠΑΣΟΚ (61,5% έναντι 
55%), όπως και η εκλογική καμπάνια της πρώτης (63,3%) ένα
ντι εκείνης του ΠΑΣΟΚ (57,6%). Αυτά τα δύο τελευταία 
δεδομένα θα ήταν λάθος να ερμηνευθούν ως «επικοινωνια- 
κού» τύπου αδυναμίες της προεκλογικής εκστρατείας. Μαζί 
με το προηγούμενο εύρημα (απουσία σαφιόν στόχων για την 
επόμενη τετραετία) συνθέτουν την εικόνα μιας εκλογικής 
εκστρατείας χωρίς καθαρό «κεντράρισμα», μιας εκστρατείας 
που είναι φορέας ενός ασθενούς και αμφιλεγόμενου πολιτικού 
μηνύματος (επίσης: 5οίίτορου1θ8, 31,33). Η απουσία καθαρών 
αιχμών και ισχυρού κεντραρίσματος επανέφερε στο προσκή
νιο -όπως ήταν φυσικό- τη «βαθιά τάση» της κοινής γνώμης, τη 
δυσαρέσκεια που είχε αθροιστεί, την αβεβαιότητα για το κατά 
πόσο η νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση να εκπροσωπή
σει, όπως διακήρυσσε, μια άλλη πολιτική για τη διακυβέρνηση 
της χώρας. Τα μόνον ενδεικτικά αυτά δεδομένα δείχνουν ότι ο 
Γ. Παπανδρέου διατήρησε μέχρι και την ημέρα της αναμέτρη
σης, έστω και με απώλειες, την καλή πολιτική του εικόνα, δεν 
κατάφερε, ωστόσο, να συντηρήσει και να εδραιώσει τη διά
σταση «μεγάλη ομαδική προσδοκία», που η πρώτη φάση της 
εκστρατείας του είχε επιτυχημένα καλλιεργήσει.

Η άποψη που υποστηρίζει την υπόθεση της «προδιαγε
γραμμένης» ήττας έχει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της. Η ανά 
χείρας εργασία, όπως εμφαίνεται από την εμπειρία των 
Δανών Σοσιαλδημοκρατών και των Πορτογάλων Σοσιαλι
στών, προσθέτει μερικά -συμπληρωματικά- επιχειρήματα 
υπέρ της εν λόγω άποψης. Η πολιτική της «τακτικής θρασύτη- 
τας», με δεδομένη τη μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία 
των τριών κομμάτιυν που εξετάσαμε, απέτυχε παντού, όχι
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μόνο στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι η μετατροπή της αναμέ
τρησης σε οριακή ήταν ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη για την 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για την παρούσα ηγεσία ή για οποιαδή
ποτε άλλη. Από αυτή τη γωνία θέασης, η ήττα των Δανών 
Σοσιαλδημοκρατών είναι εύγλωττη, θα λέγαμε αποκαλυπτική, 
και καθιστά κάθε άλλη προσέγγιση υπερβολικά αισιόδοξη. 
Οι Δανοί, παρά τον επιτυχημένο κυβερνητικό απολογισμό 
τους (περισσότερο επιτυχημένο από τον αντίστοιχο του 
ΠΑΣΟΚ), παρά επίσης την ισχυρή ηγεσία τους, ηττήθηκαν. 
Το ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, για να κερδίσει, θα έπρεπε να κάνει το 
«κάτι παραπάνω». Ωστόσο, η άποψη της «προδιαγεγραμμέ
νης» ήττας παραβλέπει ότι οι εκλογές αυτές ήταν εκλογές 
«καμπάνιας», έστω και μόνο για ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Τι 
σημαίνει εκλογές καμπάνιας; Ότι η Ν.Δ. θα κέρδιζε σε όλες 
τις περιπτώσεις, εκτός από μία: στην περίπτωση που το 
ΠΑΣΟΚ έκανε μια εξαιρετική καμπάνια, όχι με την επικοι- 
νωνιακή, αλλά με την πολιτική έννοια του όρου. Στην περί
πτωση που το ΠΑΣΟΚ δημιουργούσε την πεποίθηση ότι η νέα 
ηγεσία του ανοίγει ένα νέο πολιτικό κύκλο για τη χώρα, όχι 
μόνο για το κόμμα (αυτό το τελευταίο η νέα ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ φαίνεται να το πέτυχε σε σημαντικό βαθμό). Σε αυτή 
την περίπτωση, η αναμέτρηση θα μπορούσε να μετατραπεί σε 
οριακή. Το ΠΑΣΟΚ εκαλείτο να ανατρέψει σε διάστημα δύο 
μηνών τις αρνητικές προς αυτό (και σε βάθος χρόνου) τάσεις 
της κοινής γνώμης. Το καθήκον ήταν ίσως ηράκλειο. Η άποψη 
που θεωρεί ότι το αποτέλεσμα ήταν «μοιραίο» υπονοεί ότι το 
ΠΑΣΟΚ βάδιζε προς την ήττα, ό,τι και αν θα έκανε σε αυτό 
το δίμηνο διάστημα. Υποτιμώνται έτσι η σημασία και οι λόγοι 
της αλλαγής ηγεσίας. Υποτιμώνται οι επιτυχίες της πρώτης 
φάσης της εκστρατείας. Υποτιμώνται, επίσης, οι εμφανείς 
πολιτικές αδυναμίες της συμπεριφοράς του ΠΑΣΟΚ κατά την 
τελευταία φάση της προεκλογικής περιόδου, και κυρίως η 
απουσία ενός συμπαγούς πολιτικού μηνύματος. Στην ουσία, 
δεν αναγνωρίζονται ούτε αναλύονται οι δύο εικόνες της εκλο
γικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Φρενήρης ρυθμός στην
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πρώτη φάση (μέχρι και το Συνέδριο), μάλλον χλωμή εκστρα
τεία (δηλαδή: μη ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα) στην τελευταία -  
και καθοριστική -  φάση της εκλογικής περιόδου.

Πράγματι, σύμφωνα με την κοινή γνώμη, χωρίς σαφές 
πολιτικό στίγμα και σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με πρό
γραμμα αβέβαιο19, με εκστρατεία λιγότερο πειστική από 
εκείνη της Ν.Δ., με μια μεγάλη «κοιλιά» της εκλογικής καμπά- 
νιας αμέσως μετά το Συνέδριο20, με την αδυναμία να αξιοποι- 
ήσει το debate, το αποτέλεσμα των εκλογών δύσκολα θα μπο
ρούσε να μετατραπεί σε οριακό για το ΠΑΣΟΚ. Κανένα 
κυβερνητικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (που είχε υποστεί τη 
φθορά της μακρόχρονης παραμονής στην εξουσία) δεν κέρ
δισε τα τελευταία τρία χρόνια στην Ευρώπη χωρίς έλεγχο 
βάθους της προεκλογικής ατζέντας και χωρίς σαφές και επι
θετικό στίγμα για τους στόχους της επόμενης κυβερνητικής 
θητείας. Η πολιτική στροφή της 7ης Μαρτίου και η άνοδος της 
Ν.Δ. στην εξουσία εξηγούνται κυρίως από τη μακρόχρονη 
δυσαρέσκεια μιας ευρύτατης μερίδας του εκλογικού σώματος 
απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τις κυβερνήσεις του. Εξηγούνται 
από τις αρνητικές προς το ΠΑΣΟΚ «εκτιμήσεις επίδοσης» της

19 Η εικόνα m s «aAAayns» αλλά και ins «ασάφειαβ» που χαρακτήριζε -  
στα μάτια m s Koivris Yvcopns -  την προεκλογική πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
προκύπτει και από συμπεράσματα προεκλογικών focus groups (βλ. Λού- 
ληε, 252-253, 265).
20 Η μεγάλη διαφορά υπέρ m s Ν.Δ. διαμορφώθηκε κατά ns τελευταίεε δυο 
εβδομάδεε πριν ns εκλογέβ. Kupiais μετά το debate. Συνεπώβ, δεν οφεί
λεται στην συμπεριφορά των λεγάμενων «αναποφάσιστων». Οι «αναπο
φάσιστοι» που διαμόρφωσαντην επιλογή tous στην τελευταία εβδομάδα 
ψήφισαν σε ποσοστό 41.9% το ΠΑΣΟΚ και σε ποσοστό 40.7% τη Ν.Δ., ενώ 
όσοι αποφάσισαν την ίδια την ημέρα ms εκλογικάβ αναμέτρησηβ υποστή- 
ριΗαν το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 40.6% και τη Ν.Δ. σε ποσοστό 40% (exit poll 
ms Κάπα Research). Τα ανωτέρω ευρήματα επιβεβακόνονται και από το 
exit poll ms VPRC, το οποίο δείχνει μια μεγαλύτερη υπέρ του ΠΑΣΟΚ δια
φορά. Εάν όσοι αποφάσισαν την τελευταία στιγμή ενίσχυσαν -  έστω και 
λίγο -  το ΠΑΣΟΚ και, εναργιίκ περισσότερο, τα μικρότερα κόμματα 
(κυρίωε το ΔΗΚΚΙ, τον ΣΥΝ, και το ΚΚΕ), αυτό οφείλεται στο γεγονόε ότι η 
πλειοψηφία tous προερχόταν από το χώρο ms κεντροαριστεράε. Το πρό
βλημα των αναποφάσιστων είναι σε κάθε περίπτωση δυσεπίλυτο και η 
προσέγγιση του απαιτεί σύνθετεβ αναλύσετε.
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πλειοψηφίας της κοινής γνώμης. Εξηγούνται και από τις γενι
κότερες πολιτικές συνθήκες (επιθυμία αλλαγής). Εξηγούνται 
όμως και από τις αδυναμίες πολιτικής (όχι επικοινωνίας) του 
επιτελείου του ΠΑΣΟΚ: από την τελική αδυναμία του (μετά, 
και όχι πριν, το Συνέδριο και την εκλογή του νέου Προέδρου) 
να αλλάξει τους όρους του δημόσιου διαλόγου, να επιτύχει 
έναν έλεγχο βάθους της εκλογικής ατζέντας και, συνεπώς, να 
μειώσει τη σημασία της «κόπωσης» ή των «εκτιμήσεων επίδο
σης». Από τη τελική αδυναμία του να εντάξει τις όποιες και- 
νοτόμες ιδέες που διατύπωσε σε ένα σχέδιο τετραετίας και, 
συνεπώς, να μετατρέψει τις «εκλογές τιμωρίας» σε «εκλογές 
προσδοκίας» (όροι του Η. Νικολακόπουλου).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η Α Ν Α ΤΡΟ Π Η  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ *

1. Τα αίτια της ήττας

1 . Οι πρόωρες εκλογές στη Δανία και οι πρόωρες 
εκλογές με ταυτόχρονη αλλαγή ηγεσίας στην Πορτογαλία και 
στην Ελλάδα αποτύπωσαν τη θέληση των σοσιαλδημοκρατι
κών επιτελείων να αλλάξουν με ισχυρές κινήσεις τους δυσμε
νείς πολιτικούς συσχετισμούς. Οι κινήσεις αυτές, ανεξαρτή
τως της τελικής αποτελεσματικότητάς τους, αποτελούν επιβε
βαίωση της θέσης που αναπτύχθηκε στην αρχή της μελέτης, 
ότι δηλαδή τα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα συγκροτού
νται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν ως πολιτικές επιχει
ρήσεις και ότι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας 
τους είναι η τακτική και στρατηγική ευελιξία. Για τα κόμματα 
αυτά, των οποίων η ταυτότητα είναι λιγότερο ιδεολογική και 
περισσότερο πολιτική και προγραμματική, είναι φυσικό η 
τακτική και στρατηγική ευελιξία να εκδηλώνεται με μεγαλύ
τερη έμφαση ενόψει του ενδεχομένου ενός αρνητικού εκλογι
κού αποτελέσματος. Και στις τρεις περιπτώσεις που εξετά
στηκαν προηγουμένως, τα κομματικά επιτελεία κινήθηκαν 
ευέλικτα, πήραν δυναμικές πρωτοβουλίες, και υιοθέτησαν 
επιθετικές εκλογικές στρατηγικές, με σκοπό να ανατρέψουν 
το δυσμενή συσχετισμό δύναμης. Μεταξύ των τριών, το 
ΠΑΣΟΚ ήταν το κόμμα που ανακάτεψε περισσότερο τα χαρ
τιά, όχι τόσο γιατί και άλλαξε ηγέτη και προκάλεσε πρόωρες 
εκλογές (στην Πορτογαλία, η αλλαγή ηγεσίας ήταν προδιαγε-
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γραμμένη, μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές), όσο γιατί υιο
θέτησε ένα στυλ εκλογικής εκστρατείας ιδιαίτερα «περιε
κτικό» (σε πολλά επίπεδα: πολιτική τακτική ηγετικό προφίλ, 
επικοινωνιακά «χτυπήματα», οργανωτική αλλαγή) και, ταυ
τόχρονα, ιδιαίτερα τολμηρό, έως ορμητικό.

2 . «Πολύ συχνά, όταν μια κυβέρνηση αντιμετωπίσει 
με επιτυχία ένα συναινετικό διακΰβευμα (παράδειγμα η 
οικονομία), επιτυγχάνει το καλύτερο εκλογικό της αποτέλε
σμα στο τέλος της πρώτης θητείας της... Μετά την πρώτη 
επανεκλογή, η εκλογική επιρροή (της κυβέρνησης) ακολου
θεί μία σταθεροποιητική-πτωτική τροχιά» (Martin, 1 ΙΟ
Ι 11). Η διαπίστωση του γάλλου εκλογολόγου Pierre Martin 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, 
του ΠΣΚ αλλά και στην περίπτωση των Δανών Σοσιαλδημο
κρατών. Το ΠΑΣΟΚ, αφού πέτυχε να διαχειριστεί με επιτυ
χία ένα μεγάλο συναινετικό θέμα πολιτικής (την ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας, που ολοκληρώθηκε με την ένταξη στη 
ζώνη του ευρώ)21, αφού κέρδισε με ποσοστό υψηλότερο του 
1996 τις εκλογές του 2000, αφού διείσδυσε εκλογικά σε 
τμήμα της εκλογικής δεξαμενής της Δεξιάς, ακολούθησε 
πτωτική τροχιά. Ταυτόχρονα, βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα 
κενό προοπτικής, με το δυσαναπλήρωτο κενό που δημιούρ-

Συναινετικά θέματα πολιτικήε είναι εκείνα τα οποία αφορούν στόχουε 
που συγκεντρώνουν μια μεγάλη συμφωνία ευρύτερου φάσματοε πολιτι
κών δυνάμεων (όπωε η καλή πορεία τηε οικονομίαε, η αντιμετώπιση τηε 
ανεργίαε, τηε διαφθοράε κ.λπ.). Η διαφοροποίηση τηε ψήφου σε σχέση 
με αυτά προκύπτει συνήθωε είτε από τη διαφορετική βαρύτητα που απο
δίδουν τα κόμματα στα εν λόγω θέματα είτε από τιε διαφορετικέε μεθό- 
δουε αντιμετώπισηε που προτείνουν, είτε από την αποτελεσματικότητα ή 
μη των λύσεων που εφαρμόζουν (ιδιαίτερα τα κυβερνητικά). Μη συναι
νετικά διακυβεύματα θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται σε μείζονεε 
διαιρέσειε στην κοινωνία, όπωε ο ρόλοε του κράτουε στην οικονομία, η 
αναδιανομή του εισοδήματοε, ο ρόλοε τηε Εκκλησίαε ή η στάση απένα
ντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Η διαφοροποίηση τηε ψήφου σε 
σχέση με αυτά τα θέματα προκύπτει συνήθωε από τη σχέση ανταπόκρι- 
σηε που υπάρχει ή δεν υπάρχει ανάμεσα στιε θέσειε του κόμματοε και 
στιε απόψειε των εκλογέων σε σχέση με τα θέματα αυτά (βλ. Ργθιγθ, 782).
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γησε η ίδια η επιτυχία του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Πορτο
γαλίας, αφού κατάφερε και αυτό να διαχειριστεί με επιτυ
χία το μεγάλο συναινετικό θέμα της ένταξης στην ΟΝΕ (και 
τα δύο μεγάλα κόμματα της πορτογαλικής πολιτικής σκηνής 
αντιμετώπισαν ως «σκληρή» δέσμευση το στόχο της ΟΝΕ), 
αφού κέρδισε με ποσοστό υψηλότερο του 1995 τις εκλογές 
του 1999 (44%, το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του), 
αφού και αυτό διείσδυσε σε τμήμα της εκλογικής δεξαμενής 
της Δεξιάς (Lloyd-Jones, 117), δεν κατάφερε, κατά τη δεύ
τερη συνεχή κυβερνητική θητεία του (χωρίς πια το ευρω
παϊκό αντικείμενο στο κέντρο της πολιτικής ζωής), να δημι
ουργήσει την αίσθηση ότι έχει «κάτι σημαντικό» να προτεί
νει στη χώρα. Η εξασθένιση της επιρροής των δύο αυτών 
κυβερνητικών κομμάτων ήταν, συνεπώς, και φυσιολογική 
και αναμενόμενη. Οι πολίτες, έχοντας συνηθίσει σε μία 
«κατάσταση επιτυχίας», τη θεωρούν «φυσική» και άρα παύ
ουν να πιστώνουν στο απερχόμενο κυβερνητικό κόμμα την 
επιτυχία αυτή. Το ίδιο συνέβη και στη Δανία, με το θέμα 
«κατάσταση της οικονομίας». Και οι δανοί σοσιαλδημοκρά
τες έλαβαν το υψηλότερο ποσοστό τους το 1998 (35,9%) για 
να εισέλθουν, έκτοτε, σε πτωτική τροχιά (2001: 29,1%).

3 .  Μεταξύ των πολλών παραγόντων που επέτειναν 
την καθοδική τάση, θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε 
έναν, που τον θεωρούμε και τον πιο σημαντικό: τη μακρό
χρονη παραμονή στην εξουσία. Η μακρόχρονη παραμονή 
στην εξουσία συνδυάστηκε, στην περίπτωση και του ΠΑΣΟΚ 
και σε αυτή του ΠΣΚ, με τη διαμόρφωση ενός δυσμενούς κλί
ματος για την κυβέρνηση, με αρνητικές κρίσεις για την οικο
νομία, με κατηγορίες για διαφθορά και κακή διαχείριση του 
δημοσίου χρήματος, με έντονη αμφισβήτηση της αποτελε
σματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού (στην Πορ
τογαλία περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα), με αμφισβή
τηση της ικανότητας των κυβερνήσεων να επιλύσουν τα 
καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και στις δύο χώρες,
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επίσης, οι κυβερνήσεις κατηγορήθηκαν για την άσκηση πολι
τικής που ενδυνάμωνε τις περιφερειακές ανισότητες και ενί- 
σχυε το «μοντέρνο» τμήμα της χώρας σε βάρος των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών (κυρίως αγροτικών). Και στις δυο 
χώρες οι σοσιαλιστές βρήκαν απέναντι τους την Εκκλησία 
(ορθόδοξη και καθολική, αντιστοίχως). Και στις δύο χώρες 
ένα σημαντικό τμήμα των λαϊκών στρωμάτων (στην Πορτο
γαλία: και ένα σημαντικότατο τμήμα της εργοδοσίας) είχε 
εγκαταλείψει, ήδη πριν από τις εκλογές της ήττας, τα σοσια
λιστικά κόμματα. Τα ανωτέρω διαμόρφωσαν ισχυρές αρνητι
κές αξιολογήσεις (στην Πορτογαλία περισσότερο από ότι 
στην Ελλάδα) για την γενική πολιτική επίδοση των αντίστοι
χων κυβερνήσεων.

4 . Η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία, μετά την 
επίτευξη (και λόγω αυτής) του κεντρικού στόχου (στην 
Ελλάδα και στην Πορτογαλία: ένταξη στην ΟΝΕ και εκσυγ
χρονισμός, στη Δανία: βελτίωση της οικονομίας και προστα
σία των κοινωνικών κεκτημένων), λειτούργησε άτυπα ως 
αρνητικός δείκτης, ένα είδος μεγα-δείκτη, που συμπεριλάμ- 
βανε (και συμπύκνωνε) κάθε είδους αρνητικές αξιολογήσεις 
για την κυβέρνηση. Η μακρά παραμονή στην εξουσία προσ
διόρισε σε μεγάλο βαθμό -και στις τρεις χώρες- τη φορά του 
εκλογικού εκκρεμούς και την κυκλική αλλαγή της ισορροπίας 
δυνάμεων. Η «αλλαγή διακυβέρνησης», θέμα -και πλεονέ
κτημα- του κεντροδεξιού αντιπολιτευτικού πόλου, που και τα 
τρία κόμματα επεχείρησαν να εξουδετεριόσουν μέσω των επι
θετικών εκλογικών στρατηγικών τους, λειτούργησε, και στις 
τρεις περιπτώσεις, ως ένα είδος super-issue που προσδιόρισε 
εν τέλει το νόημα, και το αποτέλεσμα, της εκλογικής αναμέ
τρησης. Αυτό συνέβη περισσότερο στην Ελλάδα, κάπως λιγό
τερο στην Πορτογαλία και στη Δανία ίσως γιατί, αφενός, στην 
Ελλάδα η παραμονή στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ ήταν πιο 
μακρόχρονη (σε σύγκριση με την Πορτογαλία) και, αφετέρου, 
στη Δανία η Δεξιά, με τη κυριαρχία της στο θέμα της μετανά
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στευσης, είχε ένα επιπρόσθετο σημαντικό θεματικό «όπλο» 
για να συσπειριόσει τους εκλογείς.

5 .  Εάν ένα κόμμα αντιπολίτευσης μπορεί, σε ευνοϊ
κές συνθήκες, να κερδίσει μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς 
σαφή κυριαρχία στην εκλογική ατζέντα (περίπτωση της Ν.Δ. 
και του κεντροδεξιού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στην 
Πορτογαλία), ένα κυβερνητικό κόμμα, ιδιαίτερα ένα κόμμα 
με μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία, δεν μπορεί (ή μπο
ρεί πολύ πιο δύσκολα). Έ να κυβερνητικό κόμμα με μακρό
χρονη παραμονή στην εξουσία πρέπει να έχει να προτείνει 
κάτι σημαντικό στη χώρα, να δώσει την εντύπωση ότι εισάγει 
τη χώρα σε μια νέα «φάση», σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, που 
μόνο αυτό μπορεί να εκπροσωπήσει22. Είναι, συνεπώς, τα 
«μεγάλα θέματα» (big issues), οι «μεγάλες κεντρικές προτά
σεις» που επηρεάζουν σε κρίσιμο βαθμό την εκλογική τύχη 
ενός επί μακρό διάστημα κυβερνητικού κόμματος. Ειδικό
τερα, η δανική περίπτωση δείχνει -με πολύ χαρακτηριστικό 
τρόπο- ότι ούτε η συνολικά καλή κυβερνητική επίδοση ούτε 
η ισχυρή και δημοφιλής ηγεσία δεν αντισταθμίζουν το μειο
νέκτημα της μακρόχρονης παραμονής στην εξουσία και την 
απουσία «μεγάλων κεντρικών προτάσεων» για το μέλλον 
(δηλαδή για την επόμενη κυβερνητική θητεία). Εν απουσία 
ισχυρής πολιτικής και προγραμματικής καινοτομίας του 
απερχόμενου κυβερνητικού κόμματος, το θέμα της «αλλαγής 
διακυβέρνησης» τείνει να επιβληθεί ως κεντρικό στην εκλο
γική αναμέτρηση και, συνεπώς, τείνει να προσδιορίσει την 
έκβασή της. Η δανική περίπτωση (με πολλούς θετικούς δεί
κτες για τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση) υποδεικνύει, 
επίσης, πόσο δύσκολο ήταν για τους Πορτογάλους και Έλλη
νες Σοσιαλιστές, και τη νέα ηγεσία τους, να κερδίσουν την 
εκλογική μάχη, με δεδομένες τις αρνητικές αξιολογήσεις της

Από αυτή τη γωνία θέασηε, η γενική στόχευση τηβ εκλογικήε στρατη- 
γικήε Παπανδρέου ήταν αναμφίβολα ορθή, ανεΕαρτήτα« του επιτυχούε 
ή μη τρόπου υλοποίησήε τηε.
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πολιτικής, αλλά και της οικονομικής επίδοσης των απερχο
μένων κυβερνήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο το εκλογικό αποτέλε
σμα του ΠΑΣΟΚ μπορεί να θεωρηθεί καλύτερο (το ΠΑΣΟΚ 
έχασε -3,24% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές) του 
αποτελέσματος των δύο άλλων κομμάτων (-6,21% οι απώλειες 
για τους Πορτογάλους σοσιαλιστές, -6,8% για τους δανούς 
σοσιαλδημοκράτες). Ωστόσο, οι υψηλές προεκλογικές προσ
δοκίες που είχαν διαμορφωθεί δεν κατέστησαν δυνατή μια 
περισσότερο αποστασιοποιημένη και ρεαλιστική αποτίμηση 
της εκλογικής επίδοσης των ελλήνων σοσιαλιστών.

6. Ένα κόμμα με μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία 
έχει τις πιθανότητες εναντίον του. Για να κερδίσει τις επόμε
νες εκλογές, πρέπει να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι «κάτι 
σπουδαίο» επιτελείται στη χώρα, πρέπει -  επίσης - να υπο- 
σχεθεί «κάτι σπουδαίο» στη χώρα. Αυτό το «σπουδαίο» θα 
δώσει προοπτική στα επιμέρους, στα καθημερινά, μικρά 
κυβερνητικά επιτεύγματα και θα αφαιρέσει βαρύτητα από τις 
αποτυχίες ή τις ανεπάρκειες πολιτικής που συνοδεύουν την 
κυβερνητική δράση. Και τα τρία κόμματα που έγιναν αντικεί
μενο ανάλυσης σε αυτή την εργασία βρίσκονταν σε μια 
«καμπή». Οι επιτυχίες τους, και φυσικά οι αποτυχίες τους, 
είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ενός κενού, ενός κύκλου που 
άγγιζε τα πολιτικά όρια του. Δεν ήταν πια καθόλου προφανές 
το διακύβευμα, ο μεγάλος στόχος (ή οι μεγάλοι στόχοι) της 
επόμενης κυβερνητικής θητείας· δεν ήταν προφανής τελικά η 
ιστορική προοπτική της εν εξελίξει κυβερνητικής θητείας 
τους. Αν στο κενό αυτό δεν απαντούσαν τα ίδια τα σοσιαλι
στικά κόμματα, κάτι που θέσει ήταν δύσκολο, θα απαντούσε ο 
πολιτικός ανταγωνισμός, δηλαδή η Δεξιά. Όπερ και έγινε. Το 
ότι, ωστόσο, κανένα εκ των τριών κομμάτων δεν έφτασε στην 
εκλογική επιτυχία, παρά τη στρατηγική τόλμη που και τα τρία 
προεκλογικά επέδειξαν, υπογραμμίζει το μέγεθος και τις 
δυσχέρειες του εγχειρήματος.

- 5 2 -

7 .  Η επίδραση που ασκεί η ηγεσία στο εκλογικό απο
τέλεσμα είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, είναι όμως σημαντική 
και βαίνει αύξουσα με την πάροδο των ετών. Γενικότερα, όσο 
απουσιάζουν ή δεν είναι προφανείς οι διαφορές πολιτικής 
(«clear policy proposals»), τόσο το κριτήριο της κυβερνητικής 
«επίδοσης» (performance issues), αλλά και της ηγεσίας, γίνε
ται σημαντικότερο. Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι και 
στις τρεις περιπτώσεις οι ηττημένοι των εκλογών ήταν ηγέτες 
με καλή προσωπική εικόνα και καλή ή υψηλή δημοτικότητα 
(κατά τεκμήριο, όχι χαμηλότερη των ανταγωνιστών τους). 
Στην Πορτογαλία, τη Δανία και την Ελλάδα, η σχετικά δημο
φιλής ηγεσία των σοσιαλιστικών κομμάτων δεν αποδείχτηκε 
επαρκής για την εξασφάλιση της εκλογικής πρωτοκαθεδρίας. 
Ο ρόλος του ηγέτη έχει πράγματι και αναμφισβήτητα ενισχυ- 
θεί, δεν αποτελεί όμως, τουλάχιστον στα κοινοβουλευτικά 
συστήματα των χωρών της Δ. Ευρώπης, τον κρίσιμο, καθορι
στικό παράγοντα (με την εξαίρεση ειδικών περιστάσεων), 
που προσδιορίζει την έκβαση μιας εκλογικής μάχης.

Εντούτοις, πρέπει σε κάθε περίπτωση να τονιστεί ότι είναι 
ιδιαίτερα δυσχερής η αποτίμηση της «ηγετικότητας», του 
πραγματικού ρόλου της ηγεσίας. Συχνότατα, στις εκτιμήσεις 
της κοινής γνώμης για την ηγεσία (καταλληλότερος πρωθυ
πουργός, δημοτικότητα αρχηγού κ.λπ.), όπως επίσης στις 
απαντήσεις των ερωτώμενων για το πόσο επηρέασε η εικόνα 
των πολιτικών αρχηγών την επιλογή της ψήφου, υπεισέρχο
νται άλλοι παράγοντες (όπως η αξιολόγηση της γενικής πολι
τικής επίδοσης ενός κόμματος, ή της οικονομικής επίδοσης, 
εάν το κόμμα είναι κυβερνητικό), και συνεπώς η «καθαρή» 
επιρροή που ασκεί το πρόσωπο του ηγέτη στο εκλογικό απο
τέλεσμα, δεν είναι δυνατό να μετρηθεί επακριβώς23. Επι
πλέον, έχει αποδειχτεί από διεθνείς μετρήσεις, ότι η προσω
πικότητα του ηγέτη επηρεάζει σημαντικά το εκλογικό αποτέ-

23 Στην Ελλάδα παρατηρείται μια συστηματική υπερεκτίμηση m s πολιτι- 
Kns σημασίαε των απαντήσεων που αφορούν το ερώτημα για τον 
«καταλληλότερο πρωθυπουργό».
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λεσμα σε περιπτώσεις οριακών εκλογικών αναμετρήσεων 
(όπως ήταν, στην Ελλάδα, εκείνη του 2000) και λιγότερο σε 
περιπτώσεις όπου η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύ
τερο κόμμα είναι μεγάλη.

8. Η έρευνα έδειξε ότι η επικοινωνιακή επιδεξιότητα, 
οι κινήσεις κορυφής (αλλαγή στα πρόσωπα, εκμετάλλευση του 
γεγονότος και των περιστάσεων), οι «έξυπνες», δηλαδή, επι- 
κοινωνιακές και πολιτικές επιλογές, βελτιώνουν το γενικό 
πολιτικό κλίμα αλλά και την εκλογική επίδοση ενός κόμματος. 
Συνήθως όμως δεν επαρκούν για να του δώσουν την εκλογική 
νίκη. Στην εισαγωγή του ανά χείρας κειμένου τονίστηκε ότι οι 
εκλογικές αναμετρήσεις σε Δανία, Πορτογαλία και Ελλάδα 
θα έκριναν το εάν οι επιτελικές κινήσεις της τελευταίας στιγ
μής θα ήταν σε θέση να αναστρέψουν τάσεις της κοινής γνώ
μης που είχαν επιβεβαιωθεί με επιμονή και διάρκεια στον 
μακρύ χρόνο. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι μακροχρόνιες 
τάσεις νίκησαν τις βραχυχρόνιες κινήσεις. Το αποτέλεσμα των 
εκλογών έδειξε ότι η κοινή γνώμη δεν είναι τόσο ευμετάβολη 
όσο τα πολιτικά επιτελεία συχνά θεωρούν. Έδειξε, επίσης, ότι 
η τακτική τόλμη δεν επαρκεί εάν δεν συνδυαστεί με έναν 
έλεγχο βάθους της εκλογικής ατζέντας: με την ανάδειξη από 
το κόμμα των ισχυρών ιδεών και θεμάτων της επόμενης 
κυβερνητικής θητείας και την επιβολή τους ως κεντρικών προ
εκλογικών διακυβευμάτων (issues). Από την άλλη, βέβαια, η 
τριπλή αποτυχία των σοσιαλιστών στις ανωτέρω χώρες δείχνει 
(εάν κανείς δεν αρκεστεί σε εύκολες όσο και σωστές διαπι
στώσεις περί ανεπάρκειας των επιτελείων) ότι η μακρόχρονη 
παραμονή στην εξουσία οδηγεί σε ένα είδος προγραμματικής 
«εξάντλησης» των κυβερνητικών κομμάτων, γεγονός που 
καθιστά δυσχερή την προγραμματική καινοτομία και - κατά 
συνέπεια - τον «έλεγχο βάθους» της εκλογικής ατζέντας.

9 . Ας επιτραπεί μια παρέκβαση. Η έστω και απλή 
(μη συστηματική) παρατήρηση εκλογικών αναμετρήσεων
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σε χώρες που δεν είναι αντικείμενο αυτής της εργασίας 
φαίνεται να επιβεβαιώνει τη θέση για τη μεγάλη σημασία 
που έχουν οι «κεντρικές προτάσεις» πολιτικής για τον 
έλεγχο της προεκλογικής ατζέντας. Μετά την ήττα των 
ισπανών Σοσιαλιστών στις εκλογές του 2000, ο ισπανός 
συγγραφέας Μ.Β. Μονταλμπάν έγραψε ότι η Αριστερά 
έχασε γιατί «δεν είχε ισχυρές ιδέες. Η «συμμαχία της Αρι
στερός» δεν μπόρεσε να παρουσιάσει μια ισχυρή ιδέα απέ
ναντι στην εξίσου ισχυρή αλλά απλουστευτική ιδέα του Jose 
Maria Aznar ότι η κυβέρνηση του έκανε μόνο καλά πράγ
ματα τα τέσσερα τελευταία χρόνια» (παρατίθεται σε Τρια
ντάφυλλου, Σταθοπούλου, 57). Πράγματι, στις χώρες όπου 
κυριάρχησε η ατζέντα της Κεντροδεξιάς οι σοσιαλιστές επί
σης ηττήθηκαν: Ισπανία (2000), Ιταλία (2001) και Γαλλία 
(2002). Αντιθέτως, οι Σοσιαλιστές κέρδισαν τη μάχη σε 
εκείνες ακριβώς τις χώρες που επέβαλαν ως κεντρικά τα 
δικά τους θέματα καμπάνιας (2001: Μ. Βρετανία, 2002: 
Σουηδία, 2003: Βέλγιο). Σε δύο περιπτώσεις (Γερμανία, 
Ισπανία), η ικανότητα τους να επιλύσουν συγκεκριμένα 
προβλήματα που εμφανίστηκαν στη διάρκεια της προεκλο
γικής περιόδου (οι πλημμύρες στη Γερμανία το 2002) ή η 
ανικανότητα των αντιπάλων τους να αντιμετωπίσουν έκτα
κτα προβλήματα (η μεγάλη τρομοκρατική επίθεση στην 
Ισπανία το 2004) συνέβαλαν -  όπως συνέβαλε και η στάση 
τους απέναντι στον πόλεμο στο Ιράκ - στις in extremis εκλο
γικές νίκες των Σοσιαλιστικών Κομμάτων (Pulzer, Ramiro). 
Εντούτοις, ακόμη και στην Γερμανία (2002) και στην Ισπα
νία (2004) όπου η νίκη της τελευταίας στιγμής των Σοσιαλι
στών σε σημαντικό βαθμό οφειλόταν, στην πρώτη περί
πτωση, στο αποτελεσματικό crisis management (πλημμύρες) 
των Σοσιαλδημοκρατών, και στη δεύτερη, στο αναποτελε
σματικό crisis management (τρομοκρατική επίθεση) της 
Κεντροδεξιάς του Αθνάρ, η νίκη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς 
την εναντίωση, τόσο των γερμανών όσο και των ισπανών 
Σοσιαλιστών, στην αμερικανική πολιτική στο Ιράκ. Τα
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έκτακτα γεγονότα και η αντιπολεμική στάση είχαν ως συνέ
πεια οι γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες και οι ισπανοί Σοσια
λιστές να ελέγξουν -πολιτικά, όχι επικοινωνιακά- την 
θεματική της εκλογικής εκστρατείας και να επιτύχουν μια 
εκλογική νίκη που και στις δύο περιπτώσεις, για διαφορετι
κούς λόγους, φάνταζε ιδιαίτερα δύσκολη.

1 0 . Στις ευρωεκλογές του 2004 οι Σοσιαλιστές στην 
Πορτογαλία, με 44,5%, και οι Σοσιαλδημοκράτες στη Δανία, 
με 32,5%, αναδείχτηκαν εκ νέου πρώτη δύναμη στη χώρα 
τους, επιτυγχάνοντας δύο μεγάλες εκλογικές νίκες (Πορτο
γαλία: + 1,4% σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 1999, Δανία: 
+ 16% σε σχέση με το 1999). Στην Ελλάδα, η δεύτερη θέση 
του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές του 2004 είναι φυσιολογική, 
καθώς οι εκλογείς, όταν οι ευρωεκλογές ακολουθούν χρο
νικά εκ του σύνεγγυς τις βουλευτικές εκλογές, τείνουν να επι
βεβαιώσουν το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και να ανα
νεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην νέα και πρόσφατα εκλεγ
μένη κυβέρνηση. Η σύντομη αλλαγή της φοράς του εκλογικού 
εκκρεμούς (3 χρόνια μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, 
2 μόλις χρόνια μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Πορτογα
λία) είναι ενδεικτική και του ιδεολογικού «ελλείμματος» της 
κεντροδεξιάς και της μεγάλης ικανότητας «προσαρμογής» 
των Σοσιαλιστών.

Πράγματι, η νέα Δεξιά, σε αντίθεση με τη Δεξιά της 
δεκαετίας του 80, στερείται φαντασίας και νέων ιδεών, στε
ρείται νεωτεριστικών προτάσεων. Χαρακτηρίζεται, όπως 
έγραψαν οι Financial Times, από «παραλυσία πρωτότυπης 
σκέψης». Στερείται, επίσης, ιδεολογικής συνοχής. Το πολι
τικό της στίγμα είναι -σε σύγκριση με την όχι μακρινή δεκα
ετία του 90- ακραία πολυσυλλεκτικό, χωρίς πολιτική πυκνό
τητα και βάθος, αμφιλεγόμενο και αβέβαιο. Η δε υιοθέτηση 
εκ μέρους της του θέματος της «αλληλεγγύης» και της υπε
ράσπισης των εκτός αγοράς εργασίας, θέμα που ιστορικά 
προέρχεται από το αριστερό οπλοστάσιο, έχει εν μέρει (αν
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και μόνον εν μέρει) ρητορικό χαρακτήρα, καθώς δεν στηρί
ζεται από την πολιτική παράδοση των Κεντροδεξιών κομμά
των και δεν εντάσσεται συνεκτικά στο όλο «μείγμα» προ- 
γραμματικών-ιδεολογικών επιλογών τους. Η συχνά επιτυχη
μένη εκλογική ενοποίηση αντιφατικών και δυσάρεστημένων 
πελατειών δεν καθιστά τα σημερινά Κεντροδεξιά κόμματα 
δυνάμεις ιδεολογικά ηγεμονικές και εκλογικά στέρεες. Από 
την άλλη, τα Σοσιαλιστικά κόμματα, χαρακτηρίζονται, ήδη 
από την δεκαετία του 70, από αυξημένη εκλογική αστάθεια. 
Χάρη όμως στην ενίσχυση της «προσαρμοστικότητάς» τους 
(που οφείλεται στην ενδυνάμωση της ηγεσίας, στην εξασθέ
νιση του δεσμού με τα συνδικάτα και στην απουσία ισχυρών 
ιδεολογικών δεσμεύσεων) είναι σε θέση, με εύκαμπτες 
στρατηγικές απαντήσεις, να αντισταθμίζουν σχετικά γρή
γορα την όποια εκλογική αδυναμία τους. Η στρατηγική ευε
λιξία είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα διακριτικά γνωρί
σματα των σημερινών Σοσιαλιστικιόν κομμάτων («αριστε
ρών» και «δεξιών», του Βορρά και του Νότου), κάτι που 
καταγράφηκε με ενάργεια στις περιπτώσεις της Δανίας, της 
Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Εάν τα ευρωπαϊκά Σοσιαλι
στικά κόμματα είναι σήμερα εκλογικά ασταθέστερα από ότι 
ήταν στο παρελθόν, η ιδέα ότι διέρχονται εκλογική κρίση 
είναι ένας μύθος που δεν στηρίζεται στα πραγματικά εκλο
γικά δεδομένα (Οε1\νίί, 2004β, 63-87).

Σημαίνουν τα πιο πάνω, και ιδιαίτερα η ταχεία ανά
καμψη των δανών σοσιαλδημοκρατών και των πορτογάλων 
Σοσιαλιστών, ότι η ίδια εξέλιξη θα υπάρξει και στην Ελλάδα; 
Στην Ελλάδα, η κόπωση από την μακρόχρονη παραμονή του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία υπήρξε μεγαλύτερη από ότι στις δύο 
άλλες χώρες, όπως υπήρξε μεγαλύτερη και ισχυρότερη η 
«σύνδεση» του ΠΑΣΟΚ με ένα τμήμα του οικονομικού κατε
στημένου. Τα δύο αυτά στοιχεία καθιστούν δυσχερέστερη 
την εκλογική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα 
από τα πιο στέρεα, από εκλογική άποψη, κόμματα στην 
Ευρώπη, και εμφανώς πιο σταθερό, ως προς τις εκλογικές
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του επιδόσεις, παι από τους πορτογάλους Σοσιαλιστές και 
από τους δανοΰς Σοσιαλδημοκράτες. Όμως, ο δρόμος της 
εκλογικής ανάκαμψης θα είναι μάλλον μακρύς και δύσκολος. 
Και θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητα του 
ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσει μια πειστική προγραμματική εναλ
λακτική λύση.

2. Σε αναζήτηση προγραμματικής καινοτομίας

Σ τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  κ α θ ε  ε κ λ ο π κ η ς  αναμέτρησης 
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες: οι προτάσεις πολιτικής, οι 
ηγέτες, οι κομματικές οργανώσεις, το διάστημα παραμονής 
στην εξουσία ή στην αντιπολίτευση, οι επικοινωνιακές κινή
σεις, πολλά μικρά και μεγάλα γεγονότα που επηρεάζουν το 
πολιτικό κλίμα και το περιεχόμενο της αναμέτρησης. Κάθε 
εκλογική αναμέτρηση είναι μοναδική. Και όλοι οι ως άνω 
παράγοντες έχουν ένα ρόλο, ασκούν μια επιρροή, διαφορε
τική ανάλογα με την εκλογική «στιγμή», διαφορετική ανά
λογα με τη χώρα. Το πολιτικό πλαίσιο -  το οποίο αλλάζει από 
χιόρα σε χώρα και στην ίδια χώρα από μέρα σε μέρα και από 
γεγονός σε γεγονός, δεν είναι ένας παράγοντας που μπορεί 
να «μετρηθεί». Γι’αυτό δεν υπάρχουν κανόνες και οδηγοί που 
εξασφαλίζουν τη νίκη και προφυλάσσουν από την ήττα. Μία 
εκστρατεία άκρως αποτελεσματική σε μια χώρα μπορεί να 
αποδειχτεί εκστρατεία ήττας σε μια άλλη. Το μόνο σίγουρο σ’ 
αυτή την αβέβαιη εξίσωση των εκλογικών εκστρατειών είναι 
ότι το «κοινό» γνωρίζει να «διαβάζει» τις επιλογές των κομ
ματικών επιτελείων και ξέρει να αποκωδικοποιεί τα πολιτικά 
δρώμενα. Ξέρει πως τα κόμματα υπάρχουν εν όψει κάποιου 
σκοπού, είναι θεσμοί προσανατολισμένοι στην επίλυση προ
βλημάτων. Το «κοινό» τελικά αξιολογεί την πολιτική ικανό
τητα των κομμάτων, δηλαδή την ικανότητα τους να «επιλύουν 
προβλήματα» και να προσανατολίζουν την εξέλιξη της κοινω
νίας σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους.
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Εάν η ιδέα, όπως τονίστηκε προηγουμένως, ότι τα ευρω
παϊκά σοσιαλιστικά κόμματα διέρχονται εκλογική κρίση 
είναι ένας μύθος που δεν στηρίζεται στα εκλογικά δεδομένα, 
η κρίση κύρους και φερεγγυότητας των σοσιαλιστικών κομ
μάτων (και όχι μόνον αυτών) είναι πραγματική. Η δυσθυμία 
και ο κορεσμός απέναντι στα κόμματα εντοπίζονται σε όλα 
τα κομματικά συστήματα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών24. Η 
σημερινή αναξιοπιστία των κομμάτων κυβερνητικής κλίσης 
(σοσιαλιστικών και μη) συνδέεται προπάντων με το έλλειμμα 
αποτελεσματικότητας (κυρίως κοινωνικής, και λιγότερο 
τεχνοκρατικής) των πολιτικών που ασκούν. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του 70, η εγκατάλειψη των κεϋνσιανών πολιτικών, 
η διεθνοποίηση των αγορών και των οικονομικών κατανα
γκασμών, έχουν καίρια υποσκάψει την πολιτική ικανότητα 
των κομμάτων, δηλαδή τη δυνατότητα τους να προσανατολί
ζουν την εξέλιξη της κοινωνίας σύμφωνα με τους σχεδια- 
σμούς τους. Έτσι, το έλλειμμα ισχύος (και η αλλαγή ρόλου) 
του κράτους - στο πλαίσιο της «παγκοσμιοποίησης» - έχει σε 
μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε έλλειμμα ισχύος των κομμά
των. Ιδιαίτερα, τα μεγάλα κόμματα της κεντροαριστεράς 
αδυνατούν, σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης (αλλά και αυξη
μένης πολυπλοκότητας των κοινωνιών), να προτείνουν ένα 
αποτελεσματικό σχέδιο για τους πολλούς, για τους αδικημέ
νους, για εκείνους που αισθάνονται «συντριπτικά αδύνα
μοι». Το πρόβλημα των σημερινών σοσιαλιστικών κομμάτων 
δεν είναι τόσο (όπως συχνά υποστηρίζεται ή υπονοείται) ο 
μετασχηματισμός τους σε εξουσιαστικούς μηχανισμούς απο
κομμένους από το κοινωνικό σώμα (είναι εν μέρει και αυτό, 
ιδιαίτερα για τα μεγάλα κυβερνητικής κλίσης κόμματα), 
αλλά μάλλον το αντίθετο: είναι η αδυναμία τους να λειτουρ
γήσουν ως αποτελεσματικοί εξουσιαστικοί μηχανισμοί, 
δηλαδή ως μηχανισμοί αποτελεσματικής επίλυσης προβλη-

Για μια εκτενή συζήτηση του θέματοε, βλ: Ηλίαε Κατσούληε «Η απα
ξίωση των κομμάτων και το παράδοξο τηε ανάπτυξηε», σε Η. Κατσούληε 
(επιμ.), Νέα Σοσιαλδημοκρατία, Αθήνα, Σιδέρηε, 2002, κυρίωε σε 15-60.
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μάτων, που τα αποκόπτει από το κοινωνικό σώμα25.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα, το καθεστώς της 

μακροοικονομικής πολιτικής που θεμελιώνεται στη λογική της 
σταθερότητας των τιμών και των νεοφιλελεύθερων επιλογών 
είναι σήμερα κεντρικό και αποτελεί το «περιβάλλον» εντός 
του οποίου διαμορφώνονται και ασκούνται οι εθνικές μακρο
οικονομικές πολιτικές. Είναι τόσο κεντρικό όσο ήταν κεντρικό 
το καθεστώς του Κεϋνσιανισμού και του κεϋνσιανού κράτους 
πρόνοιας της πρώτης (χρυσής) μεταπολεμικής περιόδου 
(Ross, Minda, 1). Η ευθύνη, θετικά χθες, αρνητικά σήμερα, 
των σοσιαλδημοκρατών (ιδιαίτερα: εκείνων που προέρχονται 
από τα μεγάλα κράτη της ΕΕ) είναι μεγάλη για την εγκαθί
δρυση ενός τέτοιου τύπου καθεστώτος. Ωστόσο, και ανεξαρ
τήτως των παραγόντων που το διαμόρφωσαν, το νέο οικονο
μικό περιβάλλον περιορίζει σημαντικά την προγραμματική 
ελευθερία και αυτονομία των εθνικοϊν σοσιαλιστικών κομμά
των. Οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές, εάν επιδιώκουν, όπως διαβε- 
βαιώνουν, να ανανεώσουν τη σχέση τους με τα λαϊκά στρώ
ματα, εάν επιδιώκουν να περισώσουν το ευρωπαϊκό κοινω
νικό μοντέλο (στην Ελλάδα και στη Νότια Ευρώπη: να το βελ
τιώσουν), «θα χρειαστεί για να το επιτύχουν να είναι περισ
σότερο εφευρετικοί από ότι η Κεντροδεξιά» (Ross, Minda, 
29). Η προγραμματική καινοτομία σε συνθήκες περιορισμένης 
προγραμματικής αυτονομίας είναι το «πάζλ» που καλούνται 
να επιλύσουν τα σύγχρονα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Η 
λύση που θα δώσουν θα προσδιορίσει και την ταυτότητα τους 
και την εκλογική τους αποτελεσματικότητα.

Το ερώτημα για τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα στην αρχή του νέου αυτού αιώνα, για κόμματα που

Υπό μία έννοια, π ανάλυση του Η. Κατσούλη (ο onoios υιοθετεί σε 
μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του N. Luhmann) καταλήγει σε ένα αντί
στοιχο συμπέρασμα, Η θεώρηση των κομμάτων ωε «συστημάτων αυδη- 
μένηε επιχειρησιακήε κλειστότηταε» στο εσωτερικό περίπλοκων κοινω
νιών (ο.π, 48, 55 και, κυρίωε, 56) και η μείωση m s «κυβερνητικήε ικα- 
νότηταε» tous (προϊόν m s «λειτουργά·^ διαφοροποίησή» των συστη
μάτων κλπ.) οδηγεί στη δυσαρέσκεια και δυσθυμία των πολιτών.
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φέρουν εντός τους τις κατακτήσεις αλλά και την κόπωση και, 
συχνά, την αρτηριοσκλήρωση, της προηγούμενης διαδρομής, 
το ερώτημα λοιπόν για τα σημερινά σοσιαλιστικά και σοσιαλ
δημοκρατικά κόμματα είναι το εξής: Ποια ανάγκη καλούνται 
να εκφράσουν σήμερα, ποια κοινωνική-πολιτική ατζέντα 
εκπροσωπούν, με ποιες ιδέες και, προπάντων, με ποιες πρά
ξεις θα αναθερμάνουν τη σχέση τους με τις λαϊκές τάξεις και, 
εν γένει, με το εκλογικό σώμα; Στη βάση ποιών προγραμματι
κών και ιδεολογικών επιλογιόν θα επιδιώξουν να επιβεβαιώ
σουν και να ενισχύσουν τη κεντρική θέση τους στα πολιτικά 
συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 
Α Π ΟΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΩ Ν

ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004

2004 Μεταβολή από 2000
Ν.Δ. 4 5 ,3 6 2 ,6 2
ΠΑΣΟΚ 4 0 ,5 5 - 3 ,2 4
ΚΚΕ 5 ,9 0 ,3 8
ΣΥΝ 3 ,2 6 0 ,0 6
ΛΑΟΣ 2 ,1 9
ΔΗΚΚΙ 1 ,7 9 - 0 ,9

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002

2002 Μεταβολή από 1999
SPD -
Σ ο σ ια λ δ η μ ο κ ρα τικ ό  
Κ όμμα (ΚεντροδεΕιά)

4 0 ,2 1 7 ,8 9

PS -
Σ οσ ιαλ ισ τικό
Κ όμμα

3 7 ,7 9 -6 ,2 1

CDS/PP - 
Λ αϊκό Κ όμμα 
(ΔεΕιά)

8 ,7 0 ,3 2

PCP-PEV - 
Κ ομ μ ουνιστικό  
Κ όμμα & Ο ικ ο λ ό γ ο ι

6 ,9 4 - 2 ,0 8

ΒΕ -
Α ριστερό s 
Σ υ να σ π ισ μ ό ε

2 ,7 4 0 ,2 8
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ΔΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΒΕΣ 2001

2001 Μεταβολή από 1998

Φ ιλ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι 3 1 ,3 7,3
Σ ο σ ια λ δ η μ ο κ ρ ά τ ε β 29,1 -6 ,8
Λ α ϊκ ό  Κ όμ μα  
Δ α ν ία ε

12 4 ,6

Σ υ ν τ η ρ η τ ικ ο ί 9,1 0 ,2
Λ α ϊκ ό  Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ό  
Κ ό μ μ α  (SF) 6 ,4 -1 ,2

Ρ ιζ ο σ η ά σ τε ε -
Φ ιλ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι
(R ad ik a le )

5,2 1,3

U n itv  L ist 2 ,4 -0 ,3
Χ ρ ισ τ ια ν ικ ό  
Λ α ϊκ ό  Κ ό μ μ α

2,3

Κ εντρ ώ ο
Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ό  Κ ό μ μ α 1,8 -2 ,5

Π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ό  Κ ό μ μ α 0 ,6 -1 ,8
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