
Τηλεμονομαχία Μ ητέράν —  Ζισκσρ: 
«Λίγο ν' άργοπορήσει ή κάμερα πάνω  σ’ 
ίνα  μορφασμό, ό υποψήφιος κ α ίγετα ι...»

Ζώρζ Μ α ρσ α ί: Τό ιερό τέρας τής γ α λ λ ι
κής τηλεόρασης πού οφείλει τήν τηλεκαρ- 
ρ ιέρα  του σ ’ έναν Κ αρδινάλ ιο : «Δέν π ι 
στεύω, Δ έσ ποτα , στό Θεό σου άλλα μά

θε μου νά μ ιλάω  στούς π ισ τούς» .

Μ ισέλ Ροκάρ: Σω στό πολυβόλο ό λόγος 
του στήν τηλεόραση. Μέχρι πού  κά πο ιος 
τού σφύριξε: « Ά ν  δέν καταλαβαίνουν τ ί 

λες οί Κ ατίνες, χάθηκες Μ ισ ΐλ».

ΤΙ ΑΕΝ Π Ρ Ο Κ Ε Ι Τ Α Ι
Ν Α Α Ο Υ Μ Ε Σ Τ Α . . .
Κ Α Ν Α Α Ι Α Μ Α Σ

επιμονή τους, έγραψαν νομολογία, 
στην πατρίδα τους.

Ή  Σιμόν Βέιλ δέ θά 'χε, Ισως, ά- 
κοολυθήσει τήν ανοδική πορεία πού 
τήν οδήγησε στήν προεδρία τής Ευ
ρώπης, άν, κάποτε, καί σε ανύποπτο 
χρόνο, οΐ γαλλικές κάμερες δέν τήν 
είχαν «τσακώσει» νά υπερασπίζεται 
(άτσαλα, μπερδεύοντας τά  λόγια της, 
άλλά πολύ ανθρώπινα) τό δικαίωμα 
γιά τις Γοολλίδες στή διακοπή τής κυ- 
ήσεως. «Είναι γνήσια, τίμια καί αυ
θεντική», τιτλοφόρησε τήν επόμενη 
τής τηλεμφανίσεώς της, ό γαλλικός 
Τύπος.

ΤΗ Γαλλία, τέλος, δέν είναι έτοιμη 
νά ξεχάσει —  άν, άντίθετα, δέ μιλή
σει, πολύ, γ ι’ αυτήν, στό μέλλον —  
τήν τραπεζουπάλληλο Άρλέτ Λαρ- 
γκιλλιε. Πού, σάν εκπρόσωπος μικρού 
άναρχο - τροτσκιστικού κόμματος κα
τακτά, σέ όλες τις προεκλογικές καμ
πανιές, τις καρδιές καί τών πιο συν
τηρητικών Γάλλων τηλεθεατών. (Μέ 
τά γυαλάκια της, τά ίσια μακριά 
μαλλιά της, τά ψευδίσματά της, τή 
συχνή άναφορά στό χειρόγραφά της). 
Κι άς καταγγέλλει:

«’Αναγκάζομαι, παρά τις αρχές 
μου, νά παίζω τό παιχνίδι τού βρώ
μικου, βάρβαρου, καπιταλιστικού τη- 

! λεοπτικού παιχνιδιού γιά  ν’ ακουστεί 
καί ή δική μας φωνή».

τουστομαχιά
λόγω ναυτίας

’ Οχζ,' οπή ¿μορφή νιού - λουκ τής 
«ρχαίας αγοράς που λέγεται ράδιο - 
τηλεόραση,_ ο. έχθρός, τελικά, δέν εί
ναι, γιά^ τδν υποψήφιο, ένά κάμπια- 
σμα γ (ούτε κάν ένα ψεύδισμα). Ό  
έχθρός —  όπως καί γιά τά ναρκω
τικά — είναι ή κατάχρηση τής δό
σης.

Γιά τό λανσάρισμα τού βιβλίου 
του «Ή  Γαλλική Δημοκρατία» ό Ζι- 
σκάρ μέ τήν παρουσία του σέ όλες 
τις λογοτεχνικές έκπο,μπες όλων τών 
σταθμών κι όλων τών καναλιών (άσε 
τις πολιτικές εκπομπές άφού έκτος 
άπό τήν άμφϊβολη, λογοτεχνική του 
άξια τό βιβλίο του είχε βέβαια και 
πολιτική σημασία) ό Ζισκάρ, λοιπόν, 
προκάλεσε αύτό που οί Γάλλοι κρι
τικοί ονόμασαν «βαρυστομαχιά μέ
χρι ναυτίας» (οί άνθρωποι βέβαια, 
δέν έχουν δει τϊ σημαίνει βαρυσττ- 
μαχιά τηλεγκαινίων).

ν Άλλωστε ή τηλεδημοτικότητα δέν 
είναι πάντα, άναγκαστικά, συνώνυμη 
μέ τήν σκέτη δημοτικότητα. Καί δέν 
άρκεί πάντα μόνον μιά καλή εμφά
νιση στήν τηλεόραση «γιά νά χάψει» 
ό ψηφοφόρος οτιδήποτε: Ό  Ζώρζ 
Μαρσαί υπήρξε, τηλεοπτικά, τέλειος 
στήν ,άπ’ ευθείας, άναμετάδοσή του 
άπό τήν 'Ερυθρά Πλατεία τής Μό
σχας (7 έκατ. ακροαματικότητα).

Ή  δημοτικότητα _του ωστόσο, έπεσε 
κατά 7. πόντους όταν τήν ίδια μέρα, 
υπερασπίστηκε τή σοβιετική επέμβα
ση στό 'Αφγανιστάν.

'Οσο  γιά  τδν ’ I σπανό συνεχιστή 
ί'δςφδρυς τρύ Φράνκο, τόν Φράγκα . Ί -  
ρ,ιιμπάρνε, * τ ί κι άν έφερε, άπό τήν 
’Αμερική, γ ιά  σύμβουλό του, στις 
τελευταίες Ισπανικές εκλογές, τόν 
π«πα  τής τηλετέχνης Τζό Ναπόλιταν; 
Ό  άνθρωπος πίστευε (καί τόλεγε, 

Ισως, κι ωραία) στό μεγαλείο ενός

δικτάτορα. Οί ' Ισπανοί _στίς κάλπες, 
τού είπαν «όχι». Καί τόν μαύρισαν.

Πόσους επηρεάζει

Κοινωνιολόγοι, πολιτικολόγοι έκλο- 
γομαμές καί μελετητές κάθε είδους, 
μελετούν άπό καιρό μετά πάθους τά 
πρόβλημα: πόσους άπαγε άναποφά- 
σιστους επηρεάζει, τελικά, μιά καλή 
— ή κακή—  τηλεοπτική προεκλογική 
εμφάνιση;

Κατά τόν Βρετανό ειδικό Μένς 
Λίντον τό πολύ άπό. 1 μέχρι 4% 
ψιχία δηλαδή. Πολύτιμα ωστόσο ψιχία 
πού, άν τά είχε,, τό '74 ό Φρανσουά 
Μιττεράν θά ήταν, Ισως, πρόεδρος 
τών Γάλλων, άπό τότε.

Μά τότε; Τόσος θόρυβος γιά τό 
τίποτα; Γιά τόσα λίγα έκλογικά ψί
χουλα, ένα τόσο μεγάλο — καί δί
καιο—  ελληνικό παράπονο γιά τηλε
οπτικές εκλογικές μάχες πού βλέπουν 
οί Εύρωπαίοι. Καί πού δέν θά δούν 
οί Εύρωπαίοι π ο ύ . λέγονται Έλλη
νες; Ούτε φέτος. ’Αλλά καί όσο θά 
υπάρχουν οί Μαρίες Άντουανέττες τής 
ελληνικής τηλεπληροφόρησης. Πού έλ- 
πίζουν πώς, μέ λίγο «παντεσπάνι» 
διασκεδάζεται ή δίψα γιά  .ενημέρωση 
τού Ρωμιού. Καί πώς έτσι θ’ άποφύ- 
γουν τήν κατάληψη τής ελληνικής Βα 
στίλλης τής άντιπληροφόρησης.

Ό χ ι,  τό πρόβλημα δέν είναι τά κου 
κιά πού χαρίζει (ή δέν χαρίζει) ή τη
λεόραση. Τά κουκιά στο κάτω κάτω 
είναι πρόβλημα τών υποψηφίων. Δικαί 
ωμα, απαίτηση τών πολιτών, είναι, 
σήμερα, ή γνώση. Καί ή πληροφό
ρησην

Ά πό τό βάθος τών αιώνων, οί εκλε
κτοί Τού λαού θέλήσαν πάντα νά φτιά 
ξαυν, γ ιά  τούς εκλογείς Τους, μιά ει
κόνα τού εαυτού τους πού νά μην φαί
νεται φτιαχτή. Κάί ήρθε ή τηλεόραση 
( κ α ί  τ ό  ρ α δ ι ό φ ώ  ν ο). Και 
αυτοί οί έκλογείς έχουν, πιά (όταν 
δέν είναι Έλληνες) τήν δυνατότητα 
νά γνωρίσουν τούς άνθρώπους πίσω 
άπό τά προγράμματα; τήν αλήθεια 
τους πίσω άπό τις διακηρύξεις. Καί 
τήν άνθρωπινη εύαισθησία τους πίσω 
άπό τά λόγια.

«Πουθενά, σέ καμιά άπό τις χώρες 
τής Κοινότητας, δέν είδα, τελικά, ε
ξόφθαλμη ή εξοργιστική κυβερνητική 
παρέμβαση στα κρατικά μέσα ένη- 
μέρωσης.

Τό ’γράψε, μετά τηλεοπτικό ένημε- 
ρωτικό γύρο τής Ευρώπης πού έκανε 
γιά  λογαριασμό τής ΕΟΚ, ό Βέλγος 
Ζάν Κλυζέλ, στό βιβλίο του μέ τίτλο 
«Τελεμανία». Ό  ευρωπαϊκός γύρος 
τού Ζάν Κλυζέλ έγινε τήν άνοιξη τού 
'79. Τό βιβλίο του κυκλοφόρησε τό 
Φθινόπωρο τού ίδιου χρόνου. Λίγους 
μήνες δηλαδή πριν άπό τήν ελληνική 
ένταξη. Ά ν κυκλοφορούσε σήμερα αυ
τό τό «πουθενά» τού συγγραφέα γιά 
τήν τηλε - Εύρώπη τών Εννέα, δέν 
θά είχε θέση στήν^ Ιδια μελέτη . του 
τής τηλεοπτικής Ευρώπης, τών Δέκα. 
Παρεκτός κι αυτή ή όργ.ή λαού — πέ
ρα άπό τή γνωστή άντίδραση πού 
συνοδεύει τήν κάθε εμφάνιση Έλληνα 
επισήμου στη μικρή οθόνη—  ρίξει πιό 
γρήγορα άπ’ ό,τι βάλει ό νούς, έκε! 
στούς πρόποδες τού ’Υμηττού τό κά
στρο. Αύτό πού τό πισοπλατίζει α
κόμη καί ή χάρη τής ’Εκκλησίας τής 
Ά γιας Παρασκευής.

ΜΑΡΙΑ ΡΕΖΑΝ

Τά τελευταία χρόνια 
καί στήν Ελλάδα 
τά κόμματα 
διαφημίζονται σάν 
καταναλωτικά 
προϊόντα κατά τήν 
προεκλογική περίοδο,

Μάρκετινγκ
ό νέος θεσμός

Στήν προεκλογική περίοδο τά κόμματα διαφημίζονται πιά σάν... 
καταναλωτικά προϊόντα.

Σ
Τ ΙΣ  προεκλογικές άφίσες 

τής Νέας Δημοκρατίας, το 
1 977, ποζάριζε ό Κωνσταν
τίνος Καραμανλής ντυμένος 
μέ τά Θρυλικό μπλαιηζ^ρ 
πού φορούσε όταν γύρισε 
οπτό τό Παρίσι τή βραδιά 

εκείνη τού ’ Ιουλίου, τό 1974. Αυτή 
ήταν ή αίσθηση πού άπέιπνεε^ -— κα- 
θόλου τυχαία —  ή φωτογραφία αυτή. 
Καί ήταν συγχρόνως ή εικόνα πού 
είχαν γιά  τόν Κωινσταντΐνο Καραμαν- 
λή οί οπαδοί του.

'Υπάρχουν μερικές άσήμαντες ^λε- 
πτομέρειες, πού στόν τομέα τής επ ι
κοινωνίας καί τής προσέγγισης τού 
κοινού, παίζουν βαρυσήμαντο ρόλο. 
Ά ς  πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα:

τά άποτελέσματα τών μετρήσεων αυ
τών νά προτείνει τή μορφή τής πρςι- 
εκλογικής καμπάνιας πού θεωρητικά 
θά μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
τού «προϊόντος», δηλαδή τού κόμμα
τος στή συγκεκριμένη περίπτωση.

Ή  τηλεοπτική, έμφάνιση τού^ κ. 
Άνδρέα Παπανδρέου, τό 1977 πάλι, 
ήτον' (οικοδομή μέινη στό πρότυπο τού 
καθηγητή - οικονομολόγου. Μιλούσε 
μέ στοιχεία έδειχνε νά κατέχει πώς 
λειτουργεί ή κρατική μηχανή, δημι
ουργούσε τήν έντυπωση ότι μπορεί νά 
τήν ελέγξει. Μ' άλλα λόγια ταυτιζό-

I Τής

ΟΛΓΑΣ ΤΡΕΜΗ

«Μέ τό μάρκετινγκ, καί τά καλά 
καί τά κακά τής Δημοκρατίας πολλα- 
πλασιάζονται» λέει χαρακτηριστικά δ 
συγγραφέας - διαφημιστής κ. Ν. Δή
μου (ΔΕΛΤΑ —  ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ), 
έπισημαίνοντας ότι τά σύνορα άνάμε- 
σα στήν κακή χρήση τού πολιτικού 
μάρκετινγκ καί τή δημαγωγία είναι 
πολύ ασφαλή.

Βέβαια δέν είναι τό πολιτικό μάρ
κετινγκ πού ήρθε ξαφνικά νά διαβρώ- 
σει τά χρηστά πολιτικά μας ήθη. 
Πολύ_ πριν γίνουν δημοφιλείς οί νέες 
μορφές διαφήμισης καί πολύ πριν ά- 
νακατευθούν στήν Ιστορία οί διαφημι
στικές εταιρίες, είχαμε στις παραδο
σιακές προεκλογικές καμπάνιες ένα 
σωρό περιπτώσεις υπερβολής παρα- 
πλάνησης ή καί καθαρού ψεύδους (γιά  
παράδειγμα υποψήφιοι βουλευτές νά 
υποστηρίζουν στό βιογραφικό τους ό
τι είναι άπόφοιτοι κάποιου, πανεπι
στημίου πού δέν είχαν δει ούτε τήν 
πόρτα του).

ποογραμματος του κόμματός στον 
κόσμο. Λέει ό ίδιος «έκαναν ακριβώς 
τό άντίθετο άπ' ό,τι τούς πρότεινα. 
Αές καί τούς είπα βάλτε όσο τό δυ
νατό περισσότερα κατεβατά, χρησι
μοποιείστε όσο τό δυνατό μικρότε
ρα στοιχεία, γράψτε τα όσο τό δυ
νατό πιό δυσνόητα ώστε νά μην μπο 
ρεί νά τά διαβάσει κανένας. Άν οί. 
άνθρωποι ήθελαν νά κάνουν ζημιά 
στον έαυτό τους, δέν θά διάλεγαν κα
λύτερο τρόπο».

Τό γεγονός ότι τά κόμματα θέ
λουν νά έχουν τόν τελευταίο λόγο 
γιά  τήν προεκλογική τους καμπάνια 
άκάμα και σέ καθαρά τεχνικό επί
πεδο, είναι μία άπό ̂  τις αίτιες πού 
οί διαφημιστές δέν «υπογράφουν» τή 
δουλειά τους στό χώρο τής πολιτι
κής διαφήμισης άντίθετα μέ ό,τι συ
νηθίζεται στήν εμπορική διαφήμιση.

Μέ εξαίρεση τις καμπάνιες τής 
ΕΔΗΚ καί τών Νεοφιλελευθέρων πού 
έφεραν τά ονόματα τών εταιριών πού 
τις είχαν σχεδιάσει, καμιά άλλη επι
χείρηση δέν έχει συνδέσει τό όνομά 
της μέ τις εκστρατείες τών κομμά
των πού κατά καιρούς άνέλαβε.

»« »» ·»

ταν με την εικόνα που είχε για  εκεί- 
νον μιά μεγάλη μερίδα τού έλληνικού 
λαού.

Ά ν  θελήσουμ νά τοποθετήσουμε ι
στορικά τήν πρώτη εμφάνιση τού πο
λιτικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα εί
ναι βέβαιο ότι θά συναντήσουμε δυ
σκολίες. Ίσ ω ς, ό πρώτος πού έκόΚιε 
ένα είδος —- όπορτουνιστικού βέβαια 
—  πολιτικού μάρκετινγκ νά μήν ήταν 
άλλος άπτό τόν μακρινό πρόγονο, τής 
άρχαιότητας, τόν παμπόνηρο Κλέω- 
να ό όποιος πήγαινε στή συνέλευση 
τού Δήμου, μυριζόταν «κατά πού φυ
σάει ό άνεμος» καί σηκωνόταν λέ
γοντας εκείνα πού ό κόσμος περίμε- 
νε ν' ακούσει.

Παρ’ όλο τό σχετικό θόρυβο πού 
έχει δημιουργηθεί, τό πολιτικό μάρ
κετινγκ στήν ’Ελλάδα γιά  τήν ώρα 
βρίσκεται ατά σπάργανα.

«Ά ν εξαιρέσουμε όρισμένες περι
πτώσεις μεμονωμένων υποψηφίων 
πού κάνουν ολοκληρωμένες προεκλο
γικές καμπάνιες τά περισσότερα 
πολιτικά κόμματα δέν έπεξεργάζον- 
ταί σ’ όλο τό διάστημα τής τετρα
ετίας τό πολιτικό μάρκετινγκ» λέει 
ό κ. Γ. Κουτσουμπέλης (DATA AD
VERTISING) καί προσθέτει: «Είναι 
τραγικό λάθος νά άρχίζει ή προ- 
σπάίθεια τήν τελευταία στιγμή. Τό
τε δεν προλαβαίνουν ούτε έρευνες 
νά πραγματοποιηθούν ούτε τά κατάλ
ληλα μέσα προβολής νά έπιλεγούν».

Φυσικά, υπάρχει ένας ακόμα Ισχύ 
ρός λόγος. Ο! εταιρίες διστάζουν νά 
γ,νωςΓΓοποιήσουν τήν (ευκαιριακή) 
σχέση τους μέ τό όποιοδήποτε πολι
τικό κόμμα, φοβούμενες ότι κάτι τέ
τοιο θά μπορούσε νά ένοχλήσει τούς 
(μόνιμους) έμπορίκους τους πελάτες.

Πάντως, μέ τήν οργανωμένη, τήν 
επιστημονική του μορφή, τό πολιτικό 
μάρκετινγκ ένεπλάκη στήν πολιτική 
μας ζωή μόλις στις προηγούμενες 
έκλογές όπου μάλιστα τό ορόσημο 
τής «αλλαγής» στό στύλ τής πολιτι
κής προβολής θεωρήθηκε ή καμπάνια 
τού κ. Στέφανου Μάνου άλλο τώρα 
άν οί βουλευτές τή,ς Νέας Δημοκρα
τίας πνέουν μένεα γιατί τά νέα ήθη 
πού είσήγαγε ό σημερινός υπουργός 
Βιομηχανίας, ανέβασαν τό μέσο όρο 
κόστους τής άτομικής προεκλογικής 
έκστρατείας εφέτος, στά πέντε εκα
τομμύρια δραχμές.

Συνήθως οί καμπάνιες τών κομ
μάτων ξεκινούν ένα ή δύο τό πολύ 
μήνες πριν άπό τις έκλογές καί ή ό
λη δουλειά γίνεται «έκ τών ένόντων». 
Άλλωστε, οί διαφημιστές πρός τό 
παρόν τουλόιχιστο παίζουν σαφώς 
δευτερεύοντα ρόλο στήν ιστορία αυ
τή, «Ουσιαστικά οί διαφημιστικές 
έταιρίες είναι εκτελεστικά όργανα» ε
ξηγεί ό διαφημιστής κ. Ν. Λεούσης, 
Γενικός Γραμματέας τής Ένώσεως 
Διαφημιστών ’Ελλάδος.

«Στήν Αμερική, πού θεωρείται ή 
μητέρα τής πολιτικής διαφημίσεως, οί 
έταιρίες πού αναλάμβαναν προεκλο
γική έκστρατεία κομμάτων αντιμετώ
πιζαν έκ τνώ ύστερων σοβαρά προ
βλήματα μέ τους εμπορικούς τους πε
λάτες», λέει ό κ. Άνδρέας Ριζόπου· 
λος, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, 
«καί τά έλυσαν τελικά, άποδεσμεύον- 
τας γιά  ένα ορισμένο χρονικό διάστη
μα μερικά στελέχη τους πού υλοποι
ούσαν πλέον τήν καμπάνια τού κόμ
ματος σάν ιδιώτες».

Τί ακριβώς είναι, άμως, αύτό τό 
περίφημο πολιτικό, μάρκετινγκ πού ει
σέβαλε στό πολιτικό στερέωμα καί υ
ποχρέωσε όλα σχεδόν τά κόμματα νά 
παραμερίσουν τις παραδοσιακές με
θόδους διαφήμισης, υιοθετώντας νέες 
τέχνϊκές καί τά περισσότερα νά άνα- 
ζητήσουν τή συνεργασία κάποιου ή 
κάποιων ειδικών τής επικοινωνίας;

Τό βέβαιο είναι ότι τό πολιτικό 
μάρκετινγκ δέν μπορεί νά κάνει θαύ
ματα. Δέν· μπορεί μέ άλλα λόγια νά 
άνακόψει τό ύπαρχον λαϊκό ρεύμα, ού
τε μπορεί νά άποκαταστήσει τό κόμ
μα πού έχει φθαρεί στή συνείδηση τού 
κόσμου. Μπορεί όμως νά διερευ.νήσει 
μέ έπιστημονικές μεθόδους τις τάσεις 
και τις έπιθυμίες τού κοινού (κάτι 
πού γινόταν καί παλιότερα, άλλά. μέ 
εμπειρικούς τρόπους) καί μέ βάση

,«’Η απόφαση γιά  τό ποιά ακριβώς 
θά είναι ή τοποθέτηση τού κόμμα
τος απέναντι στά μεγάλα προβλήμα
τα πού απασχολούν τόν κόσμο άνήκει 
στό ίδιο τό κόμμα. Ό τα ν  μιλάμε γιά 
άνάμειξη διαφημιστικών έταιριών, εν
νοούμε κυρίωε τήν υλοποίηση τών ά- 
ποφάσεων αότών μέ καταχωρήσεις 
στόν Τύπο, έντυπα κ.λπ.».

Μοναδικές εξαιρέσεις ουσιαστικής 
συνεργασίας μεταξύ κόμματος — 
διαφημιστικής επιχείρησης θεωρούνται 
ή ποοεκλογ,ική καμπάνια τής ΕΔΗΚ 
τό 1974 (ΔΕΛΤΑ -— ΔΕΛΤΑ ΔΗ
ΜΟΥ) καί ή καμπάνια τών Νεοφιλε
λευθέρων τό ■ 1 977 (DATA ADVERTI
SING).

Συνήθως, ό ειδικός δέν εισακούε
ται η εισακούεται έν μέρει. .Χαρακτη
ριστική πρόσφατη περίπτωση :. Γνω
στός διαφημιστής κλήθηκε . άπό. τή 
■Νέα Δημοκρατία νά πει τή γνώμη 
του γιά  τόν τρόπο παρουσίασης τού

Οί έκτιμήσεις τών περισσότερων 
διαφημιστών είναι ότι σέ μιά δεκα
ετία τό πολύ, τό πολιτικό μάρκε
τινγκ θά δεσπόζει στήν πολιτική μσς 
ζωή. Πιστεύουν, πάνως, ότι τό Ιδανι
κότερο 6ά ήταν νά αναπτύξου,' τά ί
δια τά κόμματα ιδιαίτερα όργανα, 
πού θά άσχολούνται μέ τήν έπ (κοι
νωνία καί τήν προβολή καί τά όποια 
θά συνεργάζονται όταν ύφίσταται α
νάγκη μέ διαφημιστικές έταιρίες ή ει
δικούς. ΐ

Αντίθετα, λιγότερο αισιόδοξος 
γιά  τό μέλλον τού πολιτικού μάρκε
τινγκ στην Ελλάδα εμφανίζεται ό κ.
Γ. Κουτσουμπέλης. πού λέει σχετι
κά: «Δέν πιστεύω ότι ή πολιτική δια
φήμιση έχει μεγάλα περιθώρια ότνα- 
πτύξεως στήν Ελλάδα. Καί τούτο 
γιατί οι προσπάθειες τών διαφημι
στών προσκρούουν συχνά στούς πα
ραδοσιακούς μηχανισμούς τών κομμά
των πού φοβούνται ότι άν ή προεκλο
γική έκστοατεία σναληφθεί άπό άλ
λους θά τούς αποστερήσει τή δύναμή 
τους. Σήμερα —- σέ ορισμένα κόμ
ματα —  οί κουυιατάρχες λύνουν καί 
δένουν καί δέ θέλουν σέ καμιά περί
πτωση νά χάσουν τό άρχηγηλίκι 
τους».

Καί καταλήγει: «Στήν Κρήτη, αν
τιμετωπίσαμε τό 1977 τρομερά προ
βλήματα. Μάς έβλεπαν εχθρικά, μάς 
άντιμετώπιζαν σάν «ξένο σώμα» καί 
μάς άπέκρυπταν ζωτικά στοιχεία»...



Εβδομάδά

Κ. Χ Ο ΧΛ Α ΚΙ Δ Η Σ  ( Γ Ν Ω Μ Η )
Θεωρείται τό πρόσωπο πού κ ί
νησε τά νήματα τών προεκλο
γικών εκστρατειών τής Νέας 
Δημοκρατίας τό 1974 καί τό 

1977

ΓΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 το θέμα

Ν. Δ Η Μ Ο Υ  ( Δ Ε Λ Τ Α  -----
Δ Ε Λ Τ Α  Δ Η Μ Ο Υ )

Μαζί μ ' ένα επ ιτελ ε ίο  δέκα 
στελεχών τής ε τα ιρ ία ς  του ε ί 
χε τήν ευθύνη τών εκστρατειώ ν 
τής ΕΔΗΚ σ τ ις  δύο τελευτα ίες 
εκλογές. Τό 1974 οί π ρ ο τά σ εις  

του είσακούσθηκαν.

Κ. Γ Κ Ο Μ Π Λ Ι Α Σ  ( Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο  
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Α Ο Α Η Τ )

Ά νέλα βε τήν πρόσφατη προ  - 
εκλογική κ α μ π ά ν ια  τού ΚΟ. 
Δ Η .Σ Ο . πού  είχε καθαρά π λη 

ροφοριακό χαρακτήρα.

Ποιος διαφήμισε 
ποιόν και μέ 

ποιά σλόγκαν
Ή  οργανωμένη άπό 

ειδικούς διαφημιστική 
εκστρατεία  έγ ινε  

απαραίτητη προϋπόθεση 
γ ιά  τήν προεκλογική 

προετοιμασία κάθε 
κόμματος.

Π ΡΙΝ μερικά χρόνια, ή 
προεκλογική εκστρατεία 
ενός κόμματος βασιζό
ταν στις πληροφορίες 
πού έφθαναν στ'^ αυτιά 
τού ηγέτη και τών πο
λιτικών παραγόντων, απτό 

τούς φίλους, τούς γνωστούς, τούς 
κομματάρχες ή τάν κομματικό μη
χανισμό, καί εξαντλείτο στά μεγά
φωνα καί μερικά φέιγ βολάν.

Σήμερα, οί καιροί έχουν άλλάξει 
καί μαζί τους καί ή τεχνική επικοι
νωνίας καί προσέγγισης τού κοινού. 
'Ετσι, είδαμε στις τελευταίες εκλο
γές άρκετά κόμματα νά εμπιστεύον
ται τήν προεκλογική τους καμπάνια 
σέ κάποιον ή κάποιους ειδικούς τού 
Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας ουσια
στικά ότι ή οργανωμένη διαφημιστι
κή εκστρατεία έγινε πλέον απαραί
τητη προϋπόθεση γιά τήν προεκλο
γική αναμέτρηση.

τΑς δούμε, λοιπόν, ποιοι διαφήμι
σαν ποιους, τι τρόπους χρησιμοποί
ησαν καί πώς αξιολογούνται τ ’ απο
τελέσματα τής δουλειάς τους:

•  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τό κύριο 
βάρος τών δύο προεκλογικών έκστρα- 
τειών τής Ν.Δ. ανήκε; στόν διαφημι
στή Κων. Χοχλακίδη (ΓΝΩΜΗ ΑΕ), 
ό όποιος μετέχει ταυτόχρονα στήν 
Προεκλογική 'Επιτροπή 'Αγώνα τού 
κόμματος, άπ' όπου καί ούσιαστικά 
έκποοεύθηκαν οί όιποφάσεις γιά  τις 
μορφές τής διαφήμισης πού χρησι
μοποιήθηκαν. Όσον άφορά τις επι
κείμενες εκλογές, ή διαδικασία πού 
θά ακολουθηθεί θά είναι περίπου ή ί
δια. ’Ενα μέρος τής καμπάνιας θά 
ανατεθεί καί πάλι στή διαφημιστική 
εταιρία ΓΝΩΜΗ, ένώ σάν πιθανές 
νά άναλάβουν τήν έκτέλεση έπί μέ
ρους τμημάτων τής όλης δουλειάς 
φέρονται οί διαφημιστικές έπιχειρή- 
σεις IKON, Κ + Κ NIVAS καθώς 
καί ή εταιρία ΛΕΟΥΣΗ, πού όπως 
είναι γνωστό είχε τήν ευθύνη τής 
προεκλογικής καμπάνιας τού κ. 
Πλυτά, στις πρόσφατες δημοτικές 
έκλογές.

Προβλήματα στήν προεκλογική έκ- 
στρατεία τής Νέας Δημοκρατίας α
ναμένεται νά δημιουργηθούν λόγω 
τής μέχρι τό 1980 προβολής όχι τού 
ίδιου τού κόμματος άλλά τού πολι
τικού του ήγέτη κ. Κωνσταντίνου Κα
ραμανλή. Τόσο ό κινδυνολογικός ψί
θυρος τού '74 «Καραμανλής ή τάνκς» 
όσο καί τά δύο συνθήματα τού '77 
«Καραμανλής ή μεγάλη έγγύηση» 
καί «Παοέλαβε χάος έφτιαξε κρά
τος» ήταν καθαρά προσωπικά. Σήμε
ρα πού δέν ύπάοχει πιά Καραμαν
λής στή Νέα Δημοκρατία τό κόμμα 
έχει μείνει ουσιαστικά μετέωρο.

Ταυτόχρονα γίνεται σύγκριση άνά 
μέσα οπόν κ. Καραμανλή καί τάν κ. 
Ράλλη, γεγονός πού Φαίνεται νά έ
παιξε καθοριστικό ρόλο στις άποφά- 
σεις τής 'Επιτροπής Προεκλογικού 
’Αγώνα ή όποια τελικά διαισθάνθη- 
κε τήν ανάγκη ένίσχυσης τού «ήγετι- 
κού προφάιλ» τού σημερινού άοχη - 
γού τού κόμματος.

Ό σο  γιά τά δύο κεντρικά συνθή
ματα τού έπικείμενου έκλογικού αγώ
να («έμπρός Νέα Δημοκρατία» καί 
«Νέα Δημοκρατία γιά πάντα Δημο
κρατία») έχουν άπό μιά άποψη ορι

σμένα κοινά σημεία μέ τά προηγού
μενα σλόγκαν τού κόμματος, όπως 
τουλάχιστον ύποστηρίζουν οί διαφη
μιστές: Είναι έξίσου όυσαφή, δεν ύ- 
πόσχονται τίποτε, καί δέν παρέχουν 
ιδεολογική κόιλυψη σέ μιά μεγάλη 
μερίδα τών όπαδών τού κόμματος.

•  ΠΑΣΟΚ: Γιά πρώτη φορά, έξε- 
τάσθηκε ή περίπτωση νά χρήσιμο - 
ποιηθούν διαφημιστές στήν προεκλο
γική καμπάνια τού 1977. Τό ΠΑΣΟΚ 
είχε τότε μιά σειρά διαπραγματεύ
σεων μέ τή διαφημιστική έταιρία ΙΝ- 
TERAD πού όμως άν καί είχαν προ
χωρήσει άρκετά τελικά ναυάγησαν. 
Σέ μιά έρευνα πού έκανε ή INTERAD 
μετά τις τελευταίες εκλογές γύρω ά
πό τό τί πρεσβεύουν τά κόμματα γιά 
τήν πολιτική διαφήμιση, τό ΠΑΣΟΚ 
είχε δηλώσει τότε μεταξύ άλλων:

«Ή έννοια τής πολιτικής είναι άρ
ρηκτα συνδεμένη μέ τή δημοσιότητα 
καί τήν πληροφόρηση. Οί άρχές καί 
τά προγράμματα τών κομμάτων πρέ
πει νά γίνονται πλατιά γνωστά, ώ
στε ό πολίτης νά 'χει ουσιαστικό δι
καίωμα έκλογής.

Σέ μιά ευνομούμενη πολιτεία, καί 
σέ μιά πραγματική δημοκρατία ή 
πολιτική ένημέρωςτη είναι βασική ύπο- 
χρέωση τού Κράτους πού μπορεί νά 
διαθέσει γ ι ' αύτό τό σκοπό τά μέσα 
μαζικής Ενημέρωσης.

Στήν 'Ελλάδα, φυσικά, οί κυβερ- 
νώντες άπέχουν πολύ άπό τήν αποδο
χή αύτής τής δημοκρατικής διαδικα
σίας. 'Ετσι, ή διαφήμιση μέ τήν πα
ραδοσιακή της έννοια γίνεται απα
ραίτητη».

Στήν Ιδια δήλωση, χωρίς νά κατα- 
φέρεται ένάντια ατούς ειδικούς τού 
marketing, τό ΠΑΣΟΚ Εξηγούσε ότι 
ή συνεργασία ναυάγησε γιατί «τά έ
ξοδα θά ήταν τεράστια και τό Κί
νημα δέν είχε τέτοιες οικονομικές δυ
νατότητες».

Παρ’ όλον ότι στο διάστημα πού 
μεσολάβησε τό ΠΑΣΟΚ ανέθεσε τήν 
καμπάνια γιά  τήν οικονομική του έ- 
ξόρμηση στό δημιουργικό γραφείο 
A0ART (πριν ένα χρόνο περίπου, μέ 
κεντρικό σύνθημα «Κάνε τό ΠΑΣΟΚ 
πανέτοιμο») φαίνεται ότι στις τωρι
νές έκλογές —  όπως καί στις προη
γούμενες —  θά στηριχτεί στήν έντυ- 
πωσιακή του κομματική οργάνωση 
πού έχει φτάσει τις 3000 τοπικές 
καί κλαδικές οργανώσεις σ ' ολόκλη
ρη τήν Ελλάδα, μέ τή συμβολή τής 
Κλαδικής .Οργάνωσης Δημοσιογρά
φων τού Κινήματος.

Επικρίνοντας τήν προχειρότητα 
καί τήν άνοργανωσιά μέ τήν οποία 
τά περισσότερα κόμματα «αντιμετω
πίζουν τό θέμα τής έπικοινωνίας καί 
τής διαφήμισης, ένας ειδικός λέει χα- 
ρακτηριστικά: «τό ΠΑΣΟΚ είναι ί
σως τό μόνο κόμμα πού δημιούργη
σε τετραετή υποδομή. Κατόρθωσε μέ 
τό δικό του μηχανισμό νά φτιάξει έ
να πραγματικό κίνημα έπικοινωνίας. 
Είδε πού έπασχε καί έσπευσε νά κα
λάμε ι πολλά κενά».

'Αντίθετα, γιά  ένα άπό τά βασι
κά συνθήματα πού χρησιμοποίησε 
τό ΠΑΣΟΚ στις έκλογές τού 1977, 
ένας όίλλος ειδικός, ό κ. Κιώστας 
Γκάμπλιας υποστηρίζει. «Τό «ψή
φο στό κόμμα τής ελπίδας, ψήφο 
στά μέλλον τής πατρίδας» ήταν πε
ρισσότερο παρότρυνση καί λιγότερο

πολιτικό σύνθημα. Ύστερα, άν βά
λουμε στό δίστιχο τό άνομα ένός ο
ποιοσδήποτε άλλου κόμματος _ θά 
δούμε ότι δένει. Τούτο είναι λάθος 
γιατί τά κόμματα έχουν άνότγκη δια
φοροποίησης».

Εφέτος, τό «Με τό ΠΑΣΟΚ 
στήν κυβέρνηση ό λαός στήν εξου
σία», θά είναι ένα άπό τά κεντρικά 
συνθήματα όπως επίσης καί τό «Ό  
λαός θέλει τό ΠΑΣΟΚ μπορεί». 
'Αλλα συνθήματα πού θά χρησιμο
ποιηθούν θά αφορούν την «’Αλλαγή», 
τήν «Εθνική ’Ανεξαρτησία» («’Ε
θνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρ
χία, κοινωνική απελευθέρωση» ή
ταν τό τρΓΦτυχο πού προβλήθηκε 
καί στις έκλογές τού ’77) τήν ά- 
κρίβεια κ.λπ.

•  ΕΔΗΚ: Τήν προεκλογική της 
καμπάνια τόσο τού ’74 όσο και 
τού ’77 άνέλαβε ή διαφημιστική 
έταιρία ΔΕΛΤΑ —  ΔΕΛΤΑ ΔΗ- 
ΜιΟΥ. 'Αλλά ή αρμονική σχεδόν συ
νεργασία τών πρώτων μεταδικτατορι- 
κών εκλογών εξελίχθηκε σέ ανοικτή 
σύγκρουση τό '77.

«Μόνο άν μού δοθούν τά εχέγ
γυο θά δεχθώ ξανά νά άναλάβω 
τήν προεκλογική καμπάνια ένός 
κόμματος ή ένός υποψηφίου» λέει 
χαρακτηριστικά ό συγγραφέας —; 
διοτφημιστής κ. Ν. Δήμου καί 
προσθέτει: Ό λ ες  οι λύσεις πού έ-
πιλέγησαν τό 1977 γ ιά  τις άφίσες, 
συνθήματα κ.λπ., μέ βρήκαν έντελώς 
αντίθετο. Τις τελευταίες δεκαπέντε η
μέρες, μάλιστα, προσωπικά είχα ά- 
ποσυρθεί καί άφησα στήν διάθεση τής 
ΕΔΗΚ μερικά στελέχη μου — νά έκ- 
τελούν τις έντολές πού τούς δίνον
ταν—  μόνο καί μόνο γιά  νά μήν 
κατηγορηθώ ότι τούς έγκαταλείπω».

Πραγματικά, ή προεκλογική Εκ
στρατεία τής ΕΔΗΚ ήταν τό μεγάλο 
φιάσκο τών έικλογών τού '77. Ένώ 
έπρόκειτο γιά  σωστή καμπάνια,^ τυ
πικά υστερούσε σημαντικά άιπό άπο
ψη ούσϊας. Λέγεται — καί μάλλον εί
ναι σωστό— ότι ή διαφήμιση Επιταχύ
νει τον θάνατο τού κακού «προϊόν
τος». Και τό 1977 ή ΕΔΗΚ θεωρή
θηκε «κακό προϊόν» γιατί:

—  Δεν είχε αποσαφηνισμένη θέ
ση.

—  Δέν είχε σαφή Ιδεολογία (λίγο 
δεξιά, λίγο αριστερά σέ χώρους δη
λαδή πού ήταν όατόλυτα καλυμμένοι).

—  Έπελεξε δνταγωνιστική διαφή
μιση καί διάλεξε λάθος ανταγωνιστή 
(δηλαδή τή Ν.Δ. ένώ στην ουσία ό 
άνταγωνιστής της ήταν τό ΠΑΣΟΚ).

Τό κεντρικό σύνθημα «.Η Δεξιά 
δέν μπόρεσε, ή ΕΔΗΚ μπορεί» είναι 
αντιπολίτευση πού ασκείται μόνο άν 
στήν πολιτική σκηνή υπάρχουν δύο 
κόμματα καί νοοτροπία Εναλλαγής 
τους στήν εξουσία (ΗΠΑ, Α γγλ ία ).

«Σκεφθείτε» λέει ένας διαφημιστής 
«πόσο αντέχει στή λογική τούτο τό 
σύνθημα πού λίγο πολύ Ερμηνεύεται: 
Ή  ΕΔΗΚ θά κάνει τά Ιδια πού έκα
νε καί ή ΝΔ μόνο πού Εκείνη θά τά 
προιγματοποιήσει»...

•  Τό θέμα τής προεκλογικής δια
φήμισης τών κομμάτων τού κέντρου

σήμερα (πλήν τού ΚΟΔΗΣΟ) καί τής 
ενδεχόμενης συνεργασίας τους μέ κά
ποια διαφημιστική έταιρία θά πρέπει 
νά θεωρείται μάλλον όπτίθανο κυρίως 
γ ιά  οικονομικούς λόγους.

•  ΚΟΔΗΣΟ: Πριν άπό τρεις μήνες 
περίπου ξεκίνησε ή πρό - προεκλογική 
— όπως χαρακτηρίσθηκε—  καμπάνια 
τού κάμμ«ΓΤος μέ μιά σειρά καταχω- 
ρήσεων στον Τύπο (κεντρικό σύνθη
μα «Μήπως εισθε ΚΟΔΗΣΟ;») πού 
τήν ακολούθησε ένα τετρασέλιδο έντυ
πο (σύνθημα έιμποροσθάφυλλου «Πριν 
άπό τις έκλογές είσθε ό κυρίαρχος 
Λαός, μετά τί είσθε;») στό όποιο έ- 
πιχειρείται καί ή διευκρίνηση τής ταυ
τότητας τού κόμματος. Καί πραγμα
τικά, αύτός ήταν ό κύριος στόχος τής 
διαφημιστικής Εκστρατείας τού ΚΟ
ΔΗΣΟ όπως Εξηγεί ό κ. Κ. Γκομπ- 
λιάς τού διαφημιστικού γραφείου Α- 
ϋΑΙΤΓ πού άνέλαβε καί τήν υλοποί
ησή της.

Ή  ουσιαστική προεκλογική καμπά
νια τού ΚΟΔΗΣΟ δέν άρχισε ακόμα 
καί μέχρι στιγμής δέν έχει γίνει γνω
στό ποιά θά είναι τά  σλόγκαν πού θά 
προβληθούν στις άφίσες, στις κατα
χωρήσεις στόν Τύπο καί στά διάφο
ρα έντυπα. Δέν έχει επίσης διευκρινι- 
σθεί άν τό ΚΟΔΗΣΟ θά συνεργασθεί 
ξανά με τό ίδιο γραφείο ή θά άναθέ- 
σει τήν καμπάνια του σέ άλλο δια
φημιστή.

® ΚΚΕ: Τό μεγαλύτερο μέρος τού 
υλικού γ ιά  τήν προεκλογική εκστρα
τεία τού ΚΚΕ είνοΒ ήβη Ετοιμο καί 
δέν προβλέπεται γ ιά  Εφέτος τουλάχι
στο συνεργασία τού κόμματος μέ κά
ποια διαφημιστική Εταιρία. Πάντως, 
τό μεγάλο του ατού ήταν καί παρα
μένει ή Εντυπωσιακή οργάνωση τού 
κομματικού του μηχανισμού.

Ό σ ον άφορά τά συιθήιματά του, 
στις περασμένες εκλογές ήταν σαφή 
άν καί φανερέ ότι δέν αποτελούσαν 
δουλειά ειδικών. Ενώ ή Εν γένει δια
φημιστική του παρουσία κρίθηκε ά- 
νσμοιογενής άλλά σέ πολλά σημεία 
ενδιαφέρουσα καί πολυποίκιλη.

'Ακάμα^ καί τό σύνθημα «ΚΚΕ ι
σχυρό στή Βουλή και στό Λαό» πού 
χρησιμοποιήθηκε,τ άκριβώς τό Ιδιο καί 
οστό τή Συμμαχία, λειτούργησε τελι
κά προς όφελος του ΚΚΕ. Δηλαδή ή 
«αδύνατη» Συμμαχία πλήρωσε ουσια
στικά γ ιά  νά διοφηιμισθίεί τό δυνα
τότερο της ΚΚΕ.

—εφεύγοντας όπτό τις παραδοσια
κές μεθόδους^ διαφήμισης τό ΚΚΕ, 
προστίθεται τώρα νά χρησιμοποιήσει 
εκτός άπό τις βιντεοκασέτες, καί 
τις ηχοκασέτες καί μιά ειδική ταινία 
μέ τίτλο^ «Τό Κανάλι 17 παρουσιά
ζει», πού λειτουργεί ταυτόχρονα καί 
σάν ΰττενθύμιση τού κεντρικού συν
θήματος τού κόμματος: «Νά γίνει τό 
17% πραγματικότητα».
•  ΚΚΕ^ έσ.: Δέν φαίνεται νά συ- 
ζητεί τό Ενδεχόμενο συνεργασίας 
μέ διαφημιστική έταιρία γιά  τήν προ
εκλογική του καμπάνια τό ΚΚΕ έσ. 
'Αντίθετα έχει ξεκαθαριστεί ότι τις 
άφίσες καί τά έντυπά του θά τά έτπι- 
μεληθούν οί ζωγράφοι καί ο! γραφί
στες πού ανήκουν στό κόμμα.

Μετέχοντας τό ’77 στόν Εκλογικό 
συνασπισμό τής Συμμαχίας. τό ΚΚΕ 
έσ. είχε προβάλει τό σύνθημα « Ό 
λοι μαζί νά φέρουμε την άλλαγή». 
Είχε μιά κίνηση, προσπαθούσε νά 
δώσει έναν ενθουσιασμό, λένε οί ει
δικοί, άλλά δέν πέρασε στόν κόσμο.
•  ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: Τό πα
ράδοξο μέ τήν 'Εθνική Παράταξη ή
ταν ότι στις έκλογές τού '77 δέν χρη
σιμοποίησε κανένα συγκεκριμένο συν-

-------------- *  ----------------------------

Α ΝΤΙΘΕΤΑ άπ’ όπ  πι
στεύεται καί αντίθετα ί
σως άπό κάθε έννοια 
λογικής, ή πολιτική δι
αφήμιση είναι πιό ξέ
φραγο αμπέλι άπό τήν 
Εμπορική διαφήμιση. 'Αν 

υπάρχουν κάποιοι Εστω καί υπο
τυπώδεις νόμοι ττού χαράζουν 

τή διαχωριστική ^γραμμή άνάμεσα 
στό θεμιτό καί τό άθέμ'.το στην 

Εμπορική διαφήμιση στήν πολιτική 
σκηνή, τό θέμα έπαφΐεται 

ούσιαστικά στόν «πατριωτισμό 
τών ’Ελλήνων».

«Έ νας διαφημιστής, δέν θά 
δεχόταν ποτέ νά διαφημίσει 

τάν άνθρωπο πού θά τού δήλωνε 
άτι βρήκε τό φάρμακο τής 

φαλάκρας^ χωρίς νά ζητήσει τις 
απαραίτητες εγγυήσεις» λέει

θημα. Ή  προεκλογική της καμπάνια 
έγινε άπό τήν έταιρία ΓΚΡΕΚΑ 
(Σκυλίτσης) καί όπως ύποστηρίζουν 
οί διαφημιστές, δέν θά άντεχε σέ κα
μιά κριτική οπό όποψη Μάρκετινγκ. 
Ή ταν ένα παλιό προϊόν σέ παλιά 
συσκευασία. Πώς νά τό πουλήσει 
κανείς;

Ό σον άφορά τά σημερινά της 
σχέδια. Φαίνεται ότι ή ’Εθνική Πα- 
ράταξη δέν θά μπορέσει νά προχω
ρήσει σέ αποφάσεις γ ιά  ττς διαφη
μιστική της καμπάνια, πριν Επιλύ
σει τό ζήτημα τού σχήματος μέ τό 
όποια θά μετάσχει στις προσεχείς 
έκλογές.

• ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ- 
Ή  μία καί μοναδική Εκλογική παρου
σία τού κόμματος τών Νεοφιλελευθέ
ρων, τό 1977, κρίθηκε, άπό διαφημι
στική όποψη επιτυχημένη. Ώστόσον 
θεωρήθηκαν υπερβολικοί οί στόχοι τής 
καμπάνιας «Ή μόνη διέξοδος στά ά- 
διέξοδα τής χώρςκ> σήμαινε άτι τό 
κόμμα άπέβλεπε στήν Εξουσία. '  Ο κ. 
Γ. Κουτσουμέλης (DATΑ̂  Adverti
sing) πού είχε καί τήν εύθύνη τής 
καμπάνιας αύτής, λέει, άντίθετα ότι 
οί στόχοι της δικαιώθηκαν. «Θέλαμ« 
νά προβάλουμε τάν κ. Κ. Μητσοτάκη 
προσωπικά καί τό πετύχαμε. Μπορεί 
τό κόμμα τών Νεοφιλελειθέρων νά 
μήν προχώρησε, άλλά τ προχώρησε ό 
αρχηγός του αναλαμβάνοντας καίρια 
υπουργεία στην κυβέρνηση τής Νέας 
Δημοκρατίας».

χαρακτηριστικά ό κ. Νίκος Δήμου. 
«Στόν πολιτικό στίβο όμως οι 

διαφημιστές^ δέχονται ότνθρώπους 
πού υποστηρίζουν ότι άνακάλυψαν 

τό Φάρμακο τής. . . πολιτικής 
Φαλάκρας. Ά ν  στήν πολιτική 

διαφήμιση Εφαρμόζονταν έστω 
καί τά λίγα πού Ισχύουν 

γ ιά  τήν Εμπορική διαιΐνήμιση 
τότε οί προεκλογικές καμπανιές 

θά ήσαν πολύ πιό υγιείς».

θεωρητικά πάντως άθέμιτη, στό 
χώρο τής_ πολιτικής διαφήμισης, 

θεωρείται ή χρήση υπερβολής 
ή καί καθαρού ψεύδους πού 

όητοβλέπει στήν παραπλάνηση 
τού κοινού.

’Αθέμιτο είναι επίσης, όπως 
υποστηρίζει ό κ· Γ. Κουτσουμπέλης 

«νά χτυπάμε τό αντίπαλο κόμμα 
δημιουργώντας έτσι μιά όξυνση 

ανεπίτρεπτη. Μπορούμε νά πούμε 
άτι ή βί άντίπαλοί μας ΘΕν 

έκαναν σχολεία ή δέν Εκαναν 
γεφύρια, άλλά θά πρέπει 

ταυτόχρονα νά πούμε γιατί δέν 
τά έκαναν καί γιατί θά τά 

κάνουμε Εμείς».

«Παραπλανητική θεωρώ τήν 
ψευδεπίγραφη διαφήμιση» λέει 

τέλος, γ ιά  τό Ιδιο θέμα ό κ. 
Κ. Γκάμπλιας «δηλαδή τήν 

πληρωμένη καταχώρηση στόν 
Τύπο πού εμφανίζεται μέ τή 

μορφή συνέντευξης. Φυσικά τό 
κοινό ξεγελιέται. 'Εδώ, άκόμα καί 

άτόν αναγράφεται στό περιθώριο 
τών δηλώσεων ή άνακοινώσεων 

ότι πρόκειται γ ιά  «ξένη 
δημοσίευση», συχνά περνάει 

απαρατήρητο όπιό τον κόσμο».



Η μάχη 
τών άρχηγών

ΣΕ ΛΙΓΕΣ μέρες ο! αρχηγοί 
θ' αρχίσουν νάρχονται μέσα 
ατό σπίτι μας. Θά ζητήσουν 
νά τους πιστέψουμε καί νά 
τούς εμττιστευθούμε, νά τούς 
εκχωρήσουμε τά δικαιώματα 

μας, τό δικαίωμα ν' άποφα- 
•ϊζουν γιά  κάθε τί πού μάς άφορά.

μέσα στό
©ά νικήσει, μέ τήν ψήφο μας, δ 

δυνατότερος άνάμεσά τους.

Στή ζυγαριά, θά βαρύνουν τά πάν
τα. Τδ πόσο ισχυρή είναι ή παράτα
ξή του, τά έρείσματά της, τά οίκονο- 

, μικά μέσα πού διαθέτει γιά  τήν προ
εκλογική καμπάνια, ή οργάνωση τού 
κάθε κόμματος. Καί, τό κυριότερο —

--------  Τ ή ς ------------------

ΛΕΝΑΣ ΔΟΥΚΙΔΟΥ

πόσο έκφράζει μέ τό πρόγραμμά του 
τούς πόθους, τούς φόβους καί τίς 
διαθέσεις τής πλειοψηφϊας τού λαού.

Σημαντικό όμως ρόλο θά παίξει 
ν. καί ή έμφάνιση καί ή συμπεριφορά 

τού κάθε 'Αρχηγού, σ’ αύτές τίς. τα
κτικές του έπισκέψεις στό σπίτι μας 
—-  μέσα άπδ τήν τηλεόραση. ’Εκεί, 
μέσα στό σπίτι μας, θά δοθεί ή σκλη 
ρότερη κι ή πιό όατοφασιστική ίσως 
-μάχη τών κομμάτων. Ή  μάχη ·τών 
Αρχηγών. , ;

Ή  τηλεόραση μάς ξανάδωσε. πίσω 
τή χαμένη ζωή τής κοινότητας . τής 

. άρχέγονης φυλής. > ,·

Καί, μοιραία, μάς επέβαλε τόν 
Αρχηγό.

'Ακόμα καί όταν δέν ύπάρχουν χα
ρισματικοί ήγέτες, σέ κάθε χώρα πού 
διαθέτει κοινοβουλευτικό αύστημα καί 
τηλεόραση, προβάλλονται έντονα κι α
ναπόφευκτα άπό τά μαζικά μέσα έ- 
ιηκοινωνίας^ ο! αρχηγοί. Καί προ
βάλλονται άκόμα κι οι άρχηγοί τών 
παρατάξεων πού οϊ οπαδοί τους εί
ναι άρκετά πολιτικοποιημένοι, ώστε 
νά μή χρειάζονται χαρισματικό ήγέ- 
τη (Μιττεράν, Μαρσαί, Μπερλιγκου- 
έρ).

Ή  θεωρία 
τού Μάκ Λούχαν

'0  αρχηγός έχει μεταβληθεί σέ 
«σήμα κατατεθέν» ένός κόμματος, σέ 
σύμβολο πού έπαναλαμβάνεται. Καί 
μέ τήν έπανάληψη, όχι μόνο δέν 
Φθεϊ ρεται, όιλλά έδραιώνεται μέσα 
μας.

Ή  μεγάλη διαφορά άπό τήν εμ
πορικής διαφήμιση είναι ότι τό «σή
μα» αάτό είναι άνθρωπος κι οί τη
λεθεατές έχουν όλη τήν άνεση άπό 
τήν πολυθρόνα τους ν' άνιχνεύσουν 
στή συμπεριφορά καί στήν έκφρασή 
του τός πόσο ό ίδιος κρίνει ότι άν- 
ταποκρίνεται κείνη τή στιγμή στίς 
προσδοκίες τής πλειοψηφϊας, πόσο 
έχει τό λαό μέ τό μέρος του, άν έ-

σπίτι
χει ρεύμα κι άν ή προεκλογική καμ
πάνια του έχει πετύχει.

Ίσ ω ς, λ.χ., δ Ζισκάρ Ντ' Έ - 
σταίν που είχε σάν πατέντα τό ει
λικρινές κι ευθύ τηλεοπτικό του 
βλέμμα, νά μήν είχε χάσει κι αύ- 
τή τή φορά τήν έκλογή, άν οί αν
τίπαλοί του δεν είχαν έπιμελώς 
κολλήσει πόηκο στις προεκλογικές 
του όκρίσες, στή θέση τών ματιών, 
δυο τεράστια διαμάντια τού Μπο- 
κάσα. Κανείς π ιά  δέν μπορούσε νά 
ξανσντικρύσει τά μάτια τού Ζισκάρ 
δίχως νά θυμηθεί τίς άτεχνες δια
ψεύσεις του —  ίσως ούτε κι δ ίδιος 
πιά δεν ένιωθε Ικανός μέ τή ματιά 
του νά έπιςτκιόοσει έκείνη τήν α
στραφτερή αδαμάντινη λάμψη.

Τό ότι ή τηλεόραση είναι τό 
πιο κρίσιμο μέσον επικοινωνίας γιά  
την έπικράτηση τού ένός κόμμα
τος πάνω σ ' ένα άλλο -μέσο όσιό τίς 
αναμετρήσεις τών άρχηγών φάνηκε 
γιά  πρώτη φορά, τό 1960, στήν 
τηλεοπτική μονομαχία Κέννεντυ -— 
Νίξον. Οί θεωρητικοί τών εκλογών, 
άκόμα καί ό θήοντορ Χουάιτ, στό 
κλασικό βιβλίο του «Ή κατασκευή 
του Προέδρου» πού είχε έκδοθεί έ
κείνη τήν ίδια χρονιά, έδινε έμφα
ση κυρίως στό περιεχόμενο τών πο
λιτικών λόγων.

Μόνο ό Μάρσαλ Μάκ Λούχαν, ό με 
γάλος Καναδός άνατάμος τών μαζικών 
μέσων έπικοινωνίας είχε προβλέψει δε
καπέντε μόλις μέρες πριν άπό τήν τη
λεοπτική αυτή συνάντηση ότι, παρά 
τίς ώς τότε σφυγμομετρήσεις,. ό Νί
ξον θάχανε τή μάχη καί όλη τήν έ- 
κλογή γιατί ήταν κατ’ εξοχήν «αντι- 
τηλεοπτικός» τύπος. «Ό  Σερίφης κι 
ό Δικηγόρος» ήταν ό τίτλος τού ά:ρ- 
ρθρου του σέ μια έφη μερίδα τού Το
ρόντο κι ό Μάκ Λούχαν παρομοία
ζε μέ ντροπαλό νέο Σερίφη τόν Κέν
νεντυ καί, τόν Νίξον, μέ τό δικηγόρο 
τών σιδηροδρόμων πού ύπογρόφει α
παλλοτριώσεις σέ βάρος τών συμφε
ρόντων τών κατοίκων τής μικρής πό
λης τού Φαρ Ούέστ:

«Ό  Νίξον είχε έντονα χαρακτηρι
στικά κι έμφάνιση έξαιρετικά τυπι
κή, ματιά ύπερβολικά διαπεραστική 
καί θέσεις πολιτικές Ιδιαίτερα απο
σαφηνισμένες. 'Αντίθετα, ό Κέννεντυ 
μπορούσε νάναι οτιδήποτε — «μπα- 
κόιλης, καθηγητής πανεπιστημίου, πο
λιτικός ή προπονητής τού ράγκμπυ». 
Δέν μπορούσες νά τόν κατατάξεις εύ 
κόλα μέ τήν πρώτη ματιά, έμοιαζε 
ν' αυτοσχεδιάζει καί ν’ αποφασίζει 
έκείνη τή στιγμή τί θάλεγε καί νά 
διακατέχεται άπό λιγότερο άγχος νά 
έντυπωσιάσει απ ' ό,τι ό Νίξον».

μας...
Ή  θεωρία τού Μάκ Λούχαν ήταν 

ότι αύτό θ' αύξανε τό ένδιαφέρον τών 
θεατών καί θά τούς απορροφούσε, 
ενώ ή έμφοοηση τού Νίξον, αντίθετα 
θ’ απωθούσε. Ή  τηλεόραση, υποστή
ριζε, είναι ένα «ψύχραιμο» μέσον επι
κοινωνίας. Ή  εϊκάνα δέν απαρτίζεται 
άπό άλλετιάλληλες στατικές φωτογρα
φίες όπως ό κινηματογράφος, άλλ' 
άπό έκατομμύρια κουκίδες πού συν
θέτουν _ένα αέναα ρευστό περίγραμ
μα κι ό τηλεθεατής επιλέγει μιά ορι
σμένη ποσότητα άπ’ αύτές, συμπλη
ρώνοντας τήν υπόλοιπη εικόνα μέ μιά 
άσύνειδη διανοητική προσπάθεια. Ή  
προσπάθεια αυτή τάν ενεργοποιεί καιί 
γ ι’ αύτά άπορροφάται καί έλκεται 
άπδ πρόσωπα καί θέματα πού τού 
δίνουν τή δυνατότητα συμμετοχής,

, ένώ αντίθετα τάν απωθούν τά  έξαιρε- 
τικά άποσαφηνισμένα πρόσωπα καί 
καταστάσεις. Κι ή θεωρία του επιβε
βαιώθηκε πανηγυρικά ό π ’ τό εκλογι
κό αποτέλεσμα,

«Τό μέσον έπικοινωνίας είναι τό 
πολιτικά μήνυμα», έλεγε. Τό πολιτι
κό πρόγραμμα μπαίνει σέ δεύτερη 
μοίρα. Τό πώς λέγεται κι όχι τ! ε
ξαγγέλλεται έχει σημασία. «'Ο ισχυ
ρισμός ότι τό περιεχόμενο ένός πολι
τικού λόγου κρίνοι τήν επιτυχία είναι 
τό Ιδιο ήλίθιος όσο κι ό Ισχυρισμός 
ότι τά όπλα είναι καλά αρκεί νά σκο 
τώνουν αύτούς πού πρέπει. Ά π ’ τή 
στιγμή πού δεχτήκαμε τήν τηλεόρα
ση είναι σά νάχουμε παραχωρήσει 
τό  ̂κεντρικό νευρικό μας σύστημα 
στήν εξουσία, ή τήν ατμόσφαιρα πού 
αναπνέουμε σέ μιά ιδιωτική επιχείρη
ση. Εναι αστείο νά συζητάμε τί σκο 
πό θά παίζουν πάνω ατά νεύρα μας 
μιά πού χάσαμε τό δικαίωμα νά τά 
έλέγχουμε».

Έ ν α ς  Φορσάϋθ

θά κυδερνήσει

Σήμερα, ύστερα άπό μια εικοσαε
τία περίπου αύτά πού προέβλεψε ε
παληθεύτηκαν, τουλάχιστον στήν 
'Αμερική:

Ίσαμε πριν άπό έλάχιστα χρό
νια, σέ πάρα πολλούς 'Αμερικανούς, 
φαινόταν άκόμα αδιανόητο πώς ένας 
τέως ηθοποιός ούέστερν θά εκλεγό
ταν Πρόεδρος τών ΗΠΑ. "Ομως μέ 
τήν έπανάληψη τού προσώπου - συμ
βόλου καί τήν έξαιρετική έντεχνη 
προβολή του, ή φυσιογνωμία τού Ρή- 
Υκαν απόκτησε τό κύρος, τη σταθε
ρότητα καί τό δυναμισμό πού χοεια- 
ζόταν, ώστε νά έκφράσει τή δέσμη 
τών συντηρητικών μηνυμάτων. τής 
πλατφόρμας τών Ρεπουμπλικάνων,

Ό  «σκληρός» στρατηγός Χαϊηγκ δέχεται μ’ ανυπόκριτη ικανοποίη
ση κι υπομονή τίς περιποιήσεις μιάς μακιγιέζ, λίγο πριν «βγει

στόν αέρα»...

σέ μιά έποχή που άκδμα κι ένας 
στρατηγός μέ τό κύρος τού Άιζεν- 
χάουερ θ' άποδεικνυόταν μάλλον ά- 
νεπαρκής.

«Έ νας Φόρσαϋθ θά μάς κυβερνή
σει στήν επόμενη τετραετία», έλεγε 
ό άρθρογράψος του «Τάιμ», Χιού 
Σάιντυ, προφητικά, ύπαινισσόμενος 
τήν άκατανίκητη δύναμη . ένός πετυ
χημένου τηλεοπτικού σήριαλ.

Καί πραγματικά, αύτή τή φορά δέ 
χρειάστηκε χαρισματικός ηγέτης σάν 
τόν Κέννεντυ, στό ρόλο τού σερίφη 
θριαμβευτή. Έ νας γελασμένος ηθο
ποιός τού Χόλλυγουντ όπτοδείχτηκε 
καταλληλότερος σ’ αύτό τά ρόλο. Για- 
τ! ο! έμψανίσείς τών 'Αρχηγών στ’ 
αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, άπο- 
τέλεσμα έξαντλητικής δουλειάς έπιτε- 
λείου έκλεκτών μάνατζερ, πράγματι 
βάζει τό έκλογικό πρόγραμμα σέ 
δεύτερη μοίρα.

Έ τσ ι, στήν τελευταία άμερικόιινι- 
κή άρχηγική μονομαχία στήν Τ\/ που 
έδωσε τή χαριστική βολή στόν Κάρ- 
τερ, ό Ρήγκαν έκανε μιά εντυπωσια
κά ήπια έμφάνιση:

Ένώ σέ όλη τήν προηγούμενη πο
λιτική καμπάνια του υποσχόταν νά 
έπανεξοπλϊσει τήν ’Αμερική σάν α
στακό, νά σκληρύνει τήν έξωτερική 
πολιτική του, νά «νοικοκυρέψει» τά οι
κονομικά τού κράτους περικόπτοντας 
τίς «αλόγιστες σπατάλες» σέ κοινω
νικά προγράμματα καί νά «ένιετχύ- 
αει» τό θεσμό τής άμερικανικής οι
κογένειας, χτυπώντας τήν ισότητα δι
καιωμάτων τών γυναικών καί τή νο
μιμότητα τών αμβλώσεων, στήν τη
λεόραση παρουσιάςττηκε σάν άνθρω
πος πού πάντα ήθελε τήν ύφεση καί 
τόν έλεγχο τών έξοπλισμών, τήύ κοι
νωνικό ασφάλιση καί τήν Ισότητα. 
'Απλά, «έτυχε» νά έχει μερικές «τε
χνικές διαφωνίες» μέ τό ΣΑΛΤ 3 καί 
«ιδιαίτερα» ποογοάμματα γιά  τίς 
κοινωνικές ασφαλίσεις καί τήν Ισό
τητα.

θά πίστευε ό τ&ν’δεος ψηφοφόρος — 
οξύνει τόν ανταγωνισμό άνάμεσς 
στις παρατάξεις καί πολώνει τόν πο
λιτικό χώρο.

Τό παράδοξο ακριβώς είναι πώι 
όσο όξύτερη είναι ή διαμάχη, τόσς 
ό τόνος γίνεται ηπιότερος.

Ή  μοντέρνα τεχνική τής επικοινω
νίας έπιβάλλει τόν ήπιο αύτό τόνς 
γιά τήν προσέλκυση ψηφοφόρων άνα- 
ποφάσιστων, πού βρίσκονται ανάμε
σα στούς μεγάλους κομματικούς μη
χανισμούς.

Έ τσι, μόλις ή τεχνική σύτή έκα
νε τήν είσοδό της στις προηγούμε
νες κοινοβουλευτικές εκλογές στή», 
'Ελλάδα, ο! άρχηγοί των τριών με
γαλύτερων κομμάτων, τής Ν.Δ., τού 
ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ υιοθέτησαν 
πολύ ηπιότερη πολιτική γλώσσα, μέ 
αποτέλεσμα ν' απορροφήσουν μεγά
λο ποσοστό τών ψηφοφόρων τών εν
διαμέσων κομμάτων, κυρίως τής 
ΕΔΗΚ καί τής Συμμαχϊας.

Ό  Κ. Καραμανλής, φυσιογνωμία 
/πατρική, μέ κινήσεις αργές, όπως 
ταιριάζει σ' ένα σύμβολο καθιερωμένο 
κι αναμφισβήτητου κύρους, παρουσ! 
αζε τήν έγγύηση γιά  σταθερότητα. 
Ή  έντονη ατέλεια στήν ομιλία του, 
όχι μόνο δέν άπέβαινε σέ βάρος του 
στήν τηλεόραση, άλλα ένέτεινς τό 
ενδιαφέρον καί τήν προσοχή στίς φρά 
σεις πού σβήναν —  κι άφηναν κά
ποια άμφιβολία.

Ό  Α. Παπανδρέου ξανάδωσε τά 
μηνύματα αλλαγής όπως καί στις 
προηγούμενες εκλογές, άλλα σωστά 
άμβλυμένα γιά νά μήν τρομάξουν τίς 
όχι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένες μά
ζες. 'Αρχηγός άλλά κι επιστήμονας, 
μετρημένα αισιόδοξος άλλα σοβαρός, 
σίγουρος άλλά καί σέ σχέση διαλό
γου μέ τό Λαό —  μιά λέξη κλειδί 
σ’ όλη έκείνη τήν προεκλογική περί
οδο, σέ μ'ά σχέση σχεδόν μυστηρι- 
ακή μέ τό χαρισματικό ηγέτη.

Κέρδισε μέ μιά χωρίς προηγούμε
νο πλ^ιοψηφία πού, σέ μεγάλο βα
θύ ό επηρεάστηκε άπό τήν τηλεοπτι 
κή αύτή αναμέτρηση. -

'Ηπιότερη

πολιτική γλώ σ σ α

Ή  ήπιότητα στήν έκφραση τών πο
λιτικών ηγετών —  άντίθετα απ ' ό,τι

Έναν ιδιαίτερο ρόλο στις άρχηγι- 
κές άμιλίες στήν ’Ελλάδα παίζουν 
καί οί τηλεοπτικές άναμεταδόσεις 
στις μεγάλες πλατείες. Τό αίσθημα 
τής κοινότητας συμπληρώνεται, πολ- 
λαπλασιάζεται καί ή προσωπική συμ- 
μετογή γίνεται ταυτόχρονα μαζική. 
Πολλά μέσα επικοινωνίας διαπλέκον- 
ται —  ό άμεσος προφορικός λόγος, 
τό μεγάφωνο, ή τηλεόραση καί ό ά- 
ριθμός μ' όλη τήν πρωτόγονη_ μαγι
κή του δύναμη. Τό πλήθος είναι ή 
«άτμόσφαιοα» γύρω άπό τό πρόσω
πο τού ηγέτη.


