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Ή ζωή εν τάφω': διαχείριση της ήττας στη στρατηγική 
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ (2004-2007)

Λαμπρινή Ρόρη'

Η εκλογική ήπα είναι σαν το πένθος: 
ένας μακρόσυρτος, κενός πόνος 

Philip Gould1

Η νίκη και η ήττα στις εκλογές αποτελούν τα δύο σημαντικότερα γεγονότα 
στη ζωή ενός κόμματος εξουσίας. Ενώ η νίκη δίνει πρόσβαση στα κόμματα στην 
κρατική εξουσία μέσω της οποίας υλοποιούν τα προγράμματά τους, η ήττα λει
τουργεί σαν σοκ και επιβάλλει αλλαγές στρατηγικής. Το παρόν κείμενο φιλοδο
ξεί να αναδείξει τις διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης της ήττας του ΠΑΣΟΚ 
από το 2004 έως το 2007, επικεντρώνοντας στις εσωκομματικές αλλαγές του.

Θεωρητικό πλαίσιο και υπόθεση εργασίας

Ο μετασχηματισμός των πολιτικών κομμάτων μπορεί να προέλθει είτε από 
αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του κόμματος είτε από αλλαγές στο εσωτε
ρικό είτε από την αλληλεπίδραση και των δύο. Στην πρώτη περίπτωση, εξελίξεις 
στο κοινωνικοοικονομικό στερέωμα (Upset & Rokkan 1967), στον κομματικό 
ανταγωνισμό (Kirccheimer 1966, Epstein 1976), στην πολιτική κουλτούρα, στο 
θεσμικό πλαίσιο (Wilson 1994: 263-265) ή στο κομματικό σύστημα (Sartori 
1976) μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στο εσωτερικό των κομμάτων. Στη 
δεύτερη περίπτωση, οι αλλαγές προέρχονται από επιλογές εσωκομματικών 
παικτών, όπως της ηγεσίας, της κυρίαρχης συμμαχίας (Harmel & Janda 1994: 
280) ή των ενδιάμεσων στελεχών και κομματικών ελίτ που σε δεδομένες απο
φάσεις της ηγετικής ομάδας μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών οδών: της α
ποχώρησης, της διαφωνίας και της αφοσίωσης (Hirschman 1970). Ενώ οι πρω
τοβουλίες για αλλαγές, συχνά δε και οι κατευθύνσεις αυτών, λαμβάνονται από 
την ηγετική ομάδα ή την κυρίαρχη συμμαχία, εξωτερικά ερεθίσματα ή σοκ 
μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά προς την απόφαση αυτή (Panebianco
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192 Αγγελική Ρόρη

1988, Harmel & Janda 1994: 265-267). Οι διακυμάνσεις της κοινής γνώμης στην 
αξιολόγηση των κομμάτων εξουσίας ή/και των ηγετών τους, αλλά και στην 
πρόθεση ψήφου μπορούν να θεωρηθούν εξωτερικά ερεθίσματα μεταξύ δύο 
εκλογικών διαδικασιών, όπως προκύπτει από την εκτεταμένη προσφυγή των 
κομμάτων στις δημοσκοπήσεις και τη χρήση τους ως δεικτών προσαρμογής 
στο κοινωνικό περιβάλλον. Αν και τα κόμματα μπορούν να θέτουν πολλαπλούς 
στόχους ταυτόχρονα, καθοριστική σημασία για την κατεύθυνση της αλλαγής 
τους έχει η επίδοσή τους σε σχέση με τον πρωταρχικό τους στόχο. Όσο μεγαλύ
τερες οι συνέπειες του εξωτερικού ερεθίσματος στον πρωταρχικό στόχο ενός 
κόμματος, τόσο μεγαλύτερες αναμένεται να είναι οι αλλαγές στις οποίες θα 
προβεί για να ξεπεράσει την κρίση (Harmel και Janda 1994: 265). Στην περίπτω
ση των κομμάτων εξουσίας, ως σοκ μπορεί να λειτουργήσει μια εκλογική ήττα ή 
συνεχείς απώλειες εκλογικής δύναμης, ιδίως σε πολιτικά συστήματα όπου δεν 
ευνοούνται ή συνηθίζονται οι κυβερνήσεις συνεργασίας.

Το άρθρο αυτό στοχεύει να αναδείξει τις διαφορετικές στρατηγικές της ηγε
σίας του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία από το 2004 μέχρι το 
2007, προσπαθώντας να προσεγγίσει τις μεταβλητές που καθόρισαν την αλλα
γή στρατηγικών. Η υπόθεση εργασίας υποστηρίζει ότι ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ 
επιχείρησε μέσω του εσωκομματικού μετασχηματισμού να ισχυροποιήσει το 
κόμμα και να εδραιώσει την εξουσία του. Η προσέγγισή μας εστιάζει ταυτόχρο
να σε δύο επίπεδα: αφενός, στις οργανωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε 
το κόμμα και, αφετέρου, στις συγκυριακές αντιδράσεις της ηγεσίας στις διακυ
μάνσεις της κοινής γνώμης, στο εκλογικό αποτέλεσμα και στις στρατηγικές άλ
λων εσωκομματικών παικτών.

Εξωτερικά ερεθίσματα, εσωκομματικά παιχνίδια και οργανωτικές αλλαγές: 
η στρατηγική της ηγεσίας

Διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιόδους στις στρατηγικές της ηγεσίας του 
ΠΑΣΟΚ:

Α. Η αλλαγή του κόμματος στην προεκλογική εκστρατεία του 2004

Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη μεταβατική κατάσταση της αλλα
γής της ηγεσίας και συμπίπτει με την προεκλογική καμπάνια, αφού η ανακοίνω
ση της παραίτησης Σημίτη συνέπεσε χρονικά με την προκήρυξη εθνικών εκλο
γών. Η στρατηγική του νέου προέδρου, Γ. Παπανδρέου, κατά την περίοδο αυτή 
χαράχτηκε γύρω από δύο άξονες: τη νίκη στις εκλογές και την έναρξη της εσω
κομματικής αλλαγής. Οι δημοσκοπήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη φάση 
αυτή (Rori 2008): (α) ως εξωτερικά ερεθίσματα στην εκκίνηση αλλαγής ηγεσίας 
στο κόμμα· (β) ως δείκτες στην επιλογή του προσώπου του ηγέτη- και (γ) ως δι
αμορφωτές των προτάσεων για αλλαγή μέσα στην καμπάνια.
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Ανατρέχοντας κανείς στην εθνική πολιτική συγκυρία από τις εκλογές του 
2000 ως το 2003 μπορεί να κατανοήσει την επιλογή παραίτησης του Σημίτη το 
2004. Αν και η κυβέρνηση σημείωνε επιτυχίες στη διεθνή πολιτική και προβολή 
της χώρας, η κατάσταση στο εσωτερικό ήταν δυσχερής για το κυβερνών κόμμα. 
Μια σειρά κινήσεων του πρωθυπουργού, όπως η υιοθέτηση της Χάρτας Σύγκλι
σης, ο κυβερνητικός ανασχηματισμός και η αλλαγή του γραμματέα του κόμμα
τος μέσα στο 2003 είχαν θετικά αποτελέσματα, αλλά για βραχύ χρονικό διάστη
μα. Αν και ο Σημίτης αξιολογείτο ως ικανός πρωθυπουργός και καταλληλότερος 
του Καραμανλή, οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και η εικόνα του κόμματος δημιουρ
γούσαν αρνητικό ισοζύγιο για αυτό σε εκλογικούς όρους. Το γεγονός αυτό απο
τελούσε μη αναστρέψιμη κριτική στην κοινή γνώμη, αφού από το 2001 μέχρι το 
2003 η ΝΔ σημείωνε 6 μονάδες προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου έναντι του 
ΠΑΣΟΚ σε 14 από 17 έρευνες γνώμης, ενώ η διαφορά αυτή αυξήθηκε σε 8 μο
νάδες κατά το φθινόπωρο του 2003. Η απόφαση του Σημίτη για αλλαγή ηγεσίας 
στο ΠΑΣΟΚ πριν από τις βουλευτικές εκλογές στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, σε έ
ρευνες γνώμης (Σημίτης 2005: 591). Η κοινή γνώμη λειτούργησε σαν καταλύτης 
όχι μόνο στην απόφαση αλλαγής ηγεσίας, αλλά και στην επιλογή του προσώ
που που θα διαδεχόταν τον επικεφαλής του κόμματος (ό.π.: 592). Μια σειρά ε
ρευνών αναδείκνυε ότι ο Γ. Παπανδρέου ήταν το πλέον δημοφιλές στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ, τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος όσο στο σύνολο του ε
κλογικού σώματος. Η πιθανή υποψηφιότητά του μείωνε σημαντικά τη διαφορά 
στην πρόθεση ψήφου σε όλες τις έρευνες που διενεργήθηκαν από τον Αύγου
στο του 2003, ενώ σε κάποιες η πρόθεση ψήφου υπέρ του ΠΑΣΟΚ ξεπερνούσε 
τη ΝΔ.

Ο τρίτος τομέας στον οποίο η κοινή γνώμη έπαιξε ρόλο ήταν η μορφή των 
εσωκομματικών αλλαγών και των πολιτικών προτάσεων που εκφράστηκαν από 
τη νέα ηγεσία στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ο νέος πρόεδρος, Γ. 
Παπανδρέου, αξιοποίησε την προεκλογική περίοδο για να δώσει το στίγμα της 
ανανέωσης του κόμματος, χρησιμοποιώντας μια νέα φρασεολογία, εισάγοντας 
ένα νέο οργανωτικό μοντέλο και ανανεωτικές πολιτικές προτάσεις, καθώς επί
σης και διαφορετική αντίληψη για τις πολιτικές συμμαχίες και τον ρόλο της επι
κοινωνίας και των νέων τεχνολογιών. Στο εσωκομματικό επίπεδο, προώθησε το 
μοντέλο του ανοικτού, αποκεντρωμένου κόμματος, της ανανέωσης του πολιτι
κού προσωπικού και του συμμετοχικού τρόπου λήψης αποφάσεων. Οι πολιτικές 
προτάσεις έστιασαν στη μεταφορά του ενδιαφέροντος από το κράτος στον πο
λίτη, από την ισότητα στην ελευθερία και από το συλλογικό επίπεδο στο ατομι
κό. Η νέα αντίληψη για τις πολιτικές συνεργασίες και τον διάλογο σφραγίστηκε 
με τη διεύρυνση του ψηφοδελτίου επικράτειας με τέσσερις πολιτικές προσωπι
κότητες που προέρχονταν από τον χώρο της Αριστερός και της Δεξιάς.

Η αυξημένη σημασία της κοινής γνώμης στη φάση αυτή προέρχεται, αφε
νός, από τον ανταγωνισμό της προεκλογικής συγκυρίας και, αφετέρου, από την
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αντίληψη περί συμμετοχικής δημοκρατίας που χαρακτηρίζει τη νέα ηγεσία. Μια 
σειρά κινήσεων, όπως η 'εκλογή εν είδει δημοψηφίσματος' από μέλη και φίλους 
του κόμματος, αναδεικνύουν την αντίληψη αυτή, αλλά δημιουργούν και μια νέ
ου τύπου, άμεση σχέση του ηγέτη με την κοινωνία, καθώς η νομιμοποιητική ι
σχύς του, στη φάση αυτή, δεν προέρχεται από εκλογή στα θεσμικά όργανα του 
κόμματος, αλλά από την αυξημένη αποδοχή που χαίρει στην κοινωνία. Ενέχει 
όμως μια επιπλέον χρησιμότητα: ενισχύει την αυτονομία του ηγέτη έναντι της 
κομματικής ιεραρχίας στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αφού ο πρω
ταρχικός κοινός στόχος της νίκης στις εκλογές και η δυναμική του Παπανδρέου 
στις δημοσκοπήσεις δίνει το πλεονέκτημα χάραξης προσωπικής στρατηγικής 
και εξουδετερώνει οποιαδήποτε εσωτερική αντιπολίτευση. Όμως, η διττή στρα
τηγική ανανέωσης του κόμματος και εκλογικής νίκης μετατρέπει την κοινή 
γνώμη σε 'διαρκή κριτή' του εγχειρήματος της αλλαγής, εφόσον οι ψηφοφόροι 
καλούνται να αποφασίσουν το αν θα στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, με βά
ση την εικόνα του κόμματος που προωθεί η νέα ηγεσία. Έτσι, αν και ο Παπαν
δρέου κατόρθωσε να παρακάμψει τις θεσμικές διαδικασίες για να προτείνει μια 
σειρά από ριζικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη συζήτηση στα κομματικά όργα
να, οι δύο στόχοι λειτούργησαν κυρίως υπονομευτικά και ελάχιστα ενισχυτικά ο 
ένας έναντι του άλλου. Στην πραγματικότητα, το εγχείρημα της ανανέωσης ενί- 
σχυσε ως έναν βαθμό την προεκλογική εκστρατεία, ενώ ο εκλογικός ανταγωνι
σμός υπονόμευσε το εγχείρημα της αλλαγής, καθώς ο ηγέτης έπρεπε να ευθυ
γραμμίζει τις πρωτοβουλίες για αλλαγή με τις επιταγές της κοινής γνώμης (Rori 
2008). Οι προτάσεις για αλλαγή που βρήκαν σύμφωνη την κοινή γνώμη προω
θήθηκαν και προβλήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, ενώ αυτές που 
δεν προχώρησαν ή λησμονήθηκαν ήταν εκείνες που η κοινή γνώμη έκρινε αρ
νητικά.2

Β. Από την εσωκομματική 'αναγέννηση' στην εκλογική ήττα

Το σοκ της ήττας του ΠΑΣΟΚ με 4,81 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στις ε
κλογές του 2004 ενίσχυσε τον προσανατολισμό του ηγέτη στην αλλαγή του 
κόμματος. Ο οργανωτικός μετασχηματισμός του ΠΑΣΟΚ αποτελεί κεντρική 
στρατηγική ώστε το κόμμα να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά και ο ηγέτης 
να εδραιώσει την ισχύ του στο εσωκομματικό πεδίο. Οι ευρωεκλογές του 2004 
αποτέλεσαν την πρώτη εκλογική δοκιμασία της πρότασής του, καθώς επιλέ- 
χθηκαν νέοι ηλικιακά υποψήφιοι, κατά πλειοψηφία χωρίς προηγούμενη κυβερ
νητική εμπειρία, προερχόμενοι από τον πανεπιστημιακό χώρο, τις μη κυβερνη
τικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, τον χώρο των επιχειρήσεων. Η ήττα του 
ΠΑΣΟΚ με 9,02 μονάδες έναντι της ΝΔ εκδηλώνει τις πρώτες εσωκομματικές 
κριτικές για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου και την καμπάνια των βουλευτικών 
εκλογών, χωρίς όμως να απειλεί άμεσα τον Παπανδρέου καθώς δεν είχε εκπλη
ρώσει ακόμη την 'αποστολή της αλλαγής'. Η πολιτική και οργανωτική ανασυ
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γκρότηση του κόμματος σφραγίζεται με το 7° τακτικό συνέδριο τον Μάρτιο του 
2005, όπου ψηφίζεται ομόφωνα νέο Καταστατικό, Διακήρυξη και Πολιτικές Θέ
σεις.

Η νέα δομή ισχυροποιεί τυπικά τη βάση του κόμματος, δίνοντας δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου για την επιλογή του προέδρου, του προγράμματος και 
των υποψηφίων στα κατώτερα κομματικά όργανα και στα δημόσια αξιώματα. 
Καταργεί όμως στην πράξη την ιδιότητα του μέλους, αφού τα μέλη και οι ψη
φοφόροι χαίρουν πλέον των ίδιων προνομίων. Ενώ τα πεδία συμμετοχής των 
μελών αυξάνονται, ο κίνδυνος απώλειας των 'δικτύων αλληλεγγύης' τους με εν
διάμεσα στελέχη μπορεί να αποβεί σε αντικίνητρο συμμετοχής. Παράλληλα, ι
σχυροποιείται ο ηγέτης έναντι των ενδιάμεσων στελεχών και των κομματικών 
ελίτ, αφού η εκλογή του κρίνεται ουσιαστικά από τους πολίτες και όχι από την 
κομματική γραφειοκρατία. Αν και το Εθνικό Συμβούλιο διπλασιάζεται σχεδόν σε 
μέγεθος σε σχέση με την Κεντρική Επιτροπή, εξισώνει ετερόκλητες νομιμοποιη
τικές βάσεις, αφού κάποιοι συμμετέχουν μέσω εκλογής από το συνέδριο, άλλοι 
αναδεικνύονται μέσω ποσόστωσης, ενώ άλλοι ex officio. Το νέο εκτελεστικό όρ
γανο (Πολιτικό Συμβούλιο) διαθέτει αυξημένο αριθμό μελών, γεγονός που ενι
σχύει την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά μπορεί να το καταστήσει δυσλειτουργι- 
κό, μειώνοντας την οριακή χρησιμότητα της συμμετοχής σε αυτό (Panebiano 
1988: 28).3 Ο στόχος της ανανέωσης των προσώπων εκ μέρους της ηγεσίας είναι 
εμφανής καθώς 12 στα 21 άτομα που προτάθηκαν συμμετείχαν για πρώτη φο
ρά.

Οι αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ συνδυάζουν στοιχεία από τρία διαφορετικά κομμα
τικά μοντέλα: οι επιμορφωτικές διαδικασίες και η μαζική εγγραφή μελών παρα
πέμπουν στα κόμματα μαζών· οι χαλαρές σχέσεις και συνεργασίες με την κοι
νωνία πολιτών παραπέμπουν στην ιδέα του κόμματος-δικτύου· ενώ τη διεύρυν
ση της συμμετοχής, την αποκεντρωμένη οργάνωση και τους ευέλικτους κανό
νες βρίσκει κανείς στο αμερικανικού τύπου ανοικτό κόμμα. Στην ουσία, ο μετα
σχηματισμός στο όνομα της εσωκομματικής και συμμετοχικής δημοκρατίας έ
χει ως αποτέλεσμα την παράκαμψη της κομματικής ιεραρχίας και την ισχυρο
ποίηση του ηγέτη. Κι αυτό γιατί τα μέλη και οι φίλοι συνήθως έρχονται να επι
κυρώσουν τις επιλογές και τις προτάσεις της ηγεσίας, ενώ είναι πολύ δύσκολο 
να αντισταθούν οργανωμένα σε αυτές, είτε λόγω έλλειψης κομματικού habitus 
είτε λόγω οργανωτικής αδυναμίας κατάθεσης αντίθετης πρότασης, αφού συνή
θως η συμμετοχή τους περιορίζεται στις ψηφοφορίες και όχι στη συγκρότηση 
προτάσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο ισχυροποίησης και νομιμο
ποίησης ηγετών που εκλέγονται χάρη στην υψηλή αποδοχή που χαίρουν στην 
κοινή γνώμη, αλλά δεν διαθέτουν προσωπικό μηχανισμό στήριξης στην κομμα
τική οργάνωση.

Το εγχείρημα εφαρμογής καινοτόμων διαδικασιών για την ανάδειξη υπο
ψηφίων στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές του 2006, όπως η διαβούλευση
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με την τοπική κοινωνία, η διαβουλευτική δημοσκόπηση και οι προκριματικές 
εκλογές αναδεικνύουν τη σταθερότητα της στρατηγικής μετασχηματισμού του 
κόμματος, αν και οι διαδικασίες αυτές βρήκαν αντιστάσεις και εφαρμόστηκαν 
'πειραματικά' σε περιορισμένο αριθμό δήμων (Πίνακας 1). Στους 156 δήμους 
και στις 57 νομαρχίες που κρίθηκαν υψηλής πολιτικής σημασίας και ανατέθη
καν στην Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών, το ποσοστό ανανέωσης υποψηφίων 
ήταν 50,64% και 54,38% αντίστοιχα.

Πίνακας 1

Μέθοδος επιλογής 
υποψηφίου

Όργανο που έλαβε την τελική απόφαση 
για την επιλογή υποψηφίου

Περιφερεια
κές Επιτροπές

Επιτροπή Εκλογικών 
Διαδικασιών

Πρόεδρος

Διαβοϋλευση 556 δήμοι

Προκριματικές
εκλογές

11 δήμοι 18 δήμοι

Διαβουλευματική
δημοσκόπηση

1 δήμος

Χρίσμα 153 δήμοι 52 νομαρχίες 2 δήμοι 5 νομαρχίες

Συμβουλή δημοσκο
πήσεων

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία

25 δήμοι 10 νομαρχίες

Δεν προτάθηκε επί
σημα υποψήφιος

278 δήμοι

Σύνολο 845 δήμοι 153 δήμοι 52 νομαρχίες 3 δήμοι 5 νομαρχίες

Πηγή: Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών ΠΑΣΟΚ.

Η τρίτη συνεχόμενη εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2006, η 
σημαντική πτώση στον δείκτη καταλληλότητας του Παπανδρέου σε μια περίο
δο που η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ αυξάνεται,4 αλλά και η αμφισβήτηση 
της στρατηγικής του ηγέτη από στελέχη στα όργανα του κόμματος και στα 
MME θα σημάνει την αναδίπλωση της ηγεσίας, που αποτυπώνεται οργανωτικά 
με την εκλογή νέου γραμματέα και Πολιτικού Συμβουλίου, τον ορισμό επιτρο
πής για τη σύνταξη εκλογικού μανιφέστου, αλλά και τον ορισμό 'σκιώδους κυ
βέρνησης' από τον πρόεδρο του κόμματος τον Δεκέμβριο του 2006. Οι νέες ε
πιλογές σηματοδοτούν την προσπάθεια ενίσχυσης του αντιπολιτευτικού ρόλου 
του κόμματος, την επανένταξη στα κεντρικά όργανα στελεχών με κυβερνητική 
εμπειρία και την ενσωμάτωση του ευρύτερου δυνατού φάσματος στελεχών 
στον ηγετικό πυρήνα.5 Η στρατηγική της ηγεσίας δεν προσβλέπει πλέον στη νί
κη στις εκλογές μέσω του μετασχηματισμού του κόμματος, όπως έγινε εμφανές 
σε μια σειρά από ζητήματα τόσο πολιτικά όσο και οργανωτικά. Αν και η επιτρο
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πή προγράμματος λειτούργησε σε πλαίσιο συμμετοχικών διαδικασιών, χαρα
κτηριστικό παράδειγμα της αναδίπλωσης είναι η μεταστροφή στην αναθεώρη
ση του άρθρου 16 του Συντάγματος και η εγκατάλειψη των προκριματικών ε
κλογών και της ποσόστωσης στην αντιπροσώπευση των φύλων για την επιλογή 
των υποψηφίων βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές του 2007 που προβλέπο- 
νταν από το καταστατικό. Οι προκριματικές εκλογές ακυρώθηκαν στην πράξη 
εφόσον στις περιπτώσεις όπου διενεργήθηκαν για τις εκλογές του 2006 δεν εί
χαν θετικά εκλογικά αποτελέσματα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2.

Αποτελέσματα εκλογών 2006 στους δήμους όπου διενεργήθηκαν προκριματικές εκλογές

Εκλεγμένος υποψήφιος 
από διαδικασία προκριματικών

Νίκη στις 
δημοτικές 
εκλογές

Παρουσία
'αντάρτη'

υποψηφίου

Ήττα στις 
δημοτικές 
εκλογές

Παρουσία
'αντάρτη'

υποψηφίου
Παλαιός υποψήφιος 2 1

Νέος υποψήφιος 5 1 10 5
Σύνολο 7 11

Πηγή: Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών ΠΑΣΟΚ.

Η μεταστροφή του ηγέτη συνδέεται με τη φάση του κόμματος στον εκλογι
κό κύκλο, τις εκλογικές του επιδόσεις και την ισχύ της ηγεσίας του. Το σοκ που 
προκάλεσαν οι τρεις συνεχόμενες ήττες, αλλά και η αδυναμία του Παπανδρέου 
να 'ορθοποδήσει' στις δημοσκοπήσεις, ενώ το κόμμα σταδιακά ανακάμπτει, ε
πιτάσσουν την αλλαγή στρατηγικής, καθώς οι αρνητικές επιδόσεις χρεώνονται 
πλέον προσωπικά σε αυτόν, τόσο από την κοινή γνώμη όσο και από την εσω
κομματική αντιπολίτευση. Η επιστράτευση προσώπων που είχαν αποκλειστεί 
από τα όργανα στο όνομα της ανανέωσης, εκτός από τη συσπείρωση, δημιουρ
γεί και μια αίσθηση συλλογικής ευθύνης για το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. 
Η στρατηγική της συναινετικής αντιπολίτευσης αντικαθίσταται από την πόλωση, 
την καταγγελτική αντιδεξιά και συχνά λαϊκιστική ρητορεία, ενώ η συμμετοχική 
δημοκρατία θυσιάζεται στον βωμό του εκλογικού ανταγωνισμού. Η ενεργοποί
ηση του vieille maison6 (περιπτώσεις Λαλιώτη, Αθανασάκη) σε θέσεις-κλειδιά 
συμβολίζει την επάνοδο της παλαιοκομματικής γραφειοκρατίας, του πολιτικού 
λόγου και της πρακτικής της, και αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην 
εκλογική νίκη.

Η αναδίπλωση του Παπανδρέου στη φάση αυτή είναι μια συγκυριακή αντί
δραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, που έχει αντίκτυπο στην προσωπική του δύ
ναμη. Έτσι, αν και η ενδυνάμωση του ηγέτη έναντι των εσωκομματικών υποκει
μένων επιτυγχάνεται με καταστατικές αλλαγές που θεσμοθετούν την άμεση 
σχέση του προέδρου με τους πολίτες, βρίσκει εμπόδια και περιορισμούς που
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προέρχονται από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον. Στην ουσία, η πη
γή ισχύος, η νομιμοποιητική βάση του ηγέτη (απήχηση στην κοινή γνώμη) με- 
τατρέπεται σε δύναμη αποσταθεροποίησης και απονομιμοποίησης τόσο στο 
εσωκομματικό πεδίο όσο και στο εκλογικό σώμα, όταν η απόδοσή του στις με
τρήσεις πέφτει. Στο εσωτερικό πεδίο, η στρατηγική της ηγεσίας χαρακτηρίστη
κε από την αδυναμία ισορροπίας στα διλήμματα, πρώτον, διανομής κινήτρων 
και, δεύτερον, ελευθερίας δράσης έναντι οργανωτικών περιορισμών 
(Panebiano 1988: 9-15): η διαρκής διανομή ρόλων με πληθώρα επιτροπών και 
συνεχείς αλλαγές προσώπων, αφενός, και η εφαρμογή της 'συμμετοχικής δημο
κρατίας', αφετέρου, κατέληξαν σε έναν άκρατο, αναποτελεσματικό οργανωτι- 
σμό και στη υποτίμηση της αξίας συμμετοχής στα ανώτατα όργανα.

Γ. Από την εσωτερική κρίση στην επανεκλογή

Η άμεση ανακοίνωση εκλογής αρχηγού από τον Παπανδρέου μετά την ήττα 
του ΠΑΣΟΚ, και ενώ η θητεία του θεσμικά δεν είχε λήξει, επιβεβαιώνει τη δυνα
μική αλλαγής που φέρνουν εξωτερικά σοκ στα κόμματα. Η εσωκομματική ανα
μέτρηση μεταξύ των τριών υποψηφίων Παπανδρέου, Βενιζέλου και Σκανδαλίδη 
πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες εξαιρετικής πόλωσης και οργανωτικά θύμιζε 
προκριματικές εκλογές αμερικανικού τύπου, καθώς οι υποψήφιοι προέβησαν 
σε εκστρατεία με διακριτά επιτελεία, εμφανίσεις στα MME, μετακινήσεις εθνικής 
εμβέλειας, κατάθεση πολιτικών θέσεων. Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία στην 
ιστορία των ελληνικών κομμάτων κατέληξε στην επανεκλογή του Παπανδρέου 
με 55,91% με άμεση εκλογή από 769.156 πολίτες (μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ).7

Το φαινομενικά παράδοξο της επανεκλογής Παπανδρέου, που μπήκε στην 
εσωκομματική προεκλογική περίοδο με τέσσερις συνεχείς ήττες στη διάρκεια 
της θητείας του, αλλά και τις αρχικές δημοσκοπήσεις να δείχνουν τον Βενιζέλο 
ως πρώτο, δεν βρίσκει εξήγηση στις πολιτικές θέσεις των υποψηφίων που, άλ
λωστε, ελάχιστα δίχασαν την ατζέντα της εκστρατείας. Αντίθετα, οι αιτίες πρέπει 
να αναζητηθούν στη στρατηγική των υποψηφίων και στις προτιμήσεις των ε
σωκομματικών παικτών, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα και την ιδιαίτερη θέση 
των τελευταίων στον κομματικό οργανισμό. Οι εκάστοτε αποφάσεις ενός υπο
κειμένου είναι συνάρτηση των προτιμήσεών του, των διαθέσιμων επιλογών ή 
στρατηγικών, της παρουσίας άλλων υποκειμένων η δράση των οποίων διαπλέ- 
κεται με τη δική του και μιας σειράς παραγόντων που διαμορφώνουν και επη
ρεάζουν το πλαίσιο στο οποίο κινείται, όπως οι θεσμικές ρυθμίσεις (Καλύβας 
1997:88). Θεωρώντας συχνά ότι τα κόμματα εξουσίας λειτουργούν με γνώμονα 
την εκλογική νίκη, επιμέρους στρατηγικές των εσωκομματικών υποκειμένων 
μοιάζουν ανεξήγητες ή ανορθολογικές. Κάθε παίκτης όμως εμπλέκεται σε ένα 
δίκτυο παιγνίων που έχουν περιγράφει ως 'εμφωλευμένα': αυτό που 'φαίνεται 
συχνά υπο-βέλτιστο στη διάσταση ενός παιγνίου, είναι ουσιαστικά βέλτιστο ό
ταν λαμβάνεται υπόψη όλο το δίκτυο παιγνίων' (Tsebelis 1990: 7). Διακρίνουμε
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τέσσερις υπο-ενότητες παικτών:8 τους υποψηφίους, τα στελέχη, την οργάνωση 
και τη βάση των ψηφοφόρων.

Οι τρεις υποψήφιοι διεκδίκησαν από διαφορετική θέση, άρα και με διαφο
ρετικούς πόρους την εξουσία του κόμματος, γεγονός που επέβαλε διαφορετι
κές στρατηγικές. Ο Βενιζέλος πρόβαλε ως προσόν προσωπικά χαρακτηριστικά 
προκειμένου να ξανακερδίσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές: κυβερνητική εμπειρία, ρη
τορική δεινότητα, νίκη έναντι του Καραμανλή στις δημοσκοπήσεις και άφθαρτο 
εκλογικό προφίλ. Το πρόταγμά του, σε γενικές γραμμές, χαρακτηρίστηκε από 
την ανάγκη ικανοποίησης του συχνά πρωταρχικού στόχου ενός κόμματος ε
ξουσίας, την εκλογική νίκη. Ο Παπανδρέου, όντας απερχόμενος ηγέτης, αξιο- 
ποίησε την πρόσβασή του στον κομματικό μηχανισμό και δόμησε τη στρατηγι
κή του πάνω σε δύο άξονες: κατασκεύασε τον 'εξωτερικό εχθρό', χρησιμοποιώ
ντας το αφήγημα των 'εξωθεσμικών κέντρων-μιντιοκρατίας-διαπλοκής' το ο
ποίο παρουσιάστηκε να βρίσκει έρεισμα στο εσωτερικό του κόμματος στο 
πρόσωπο του βασικού αντιπάλου του και πρόβαλε ως πρωταρχικό στόχο του 
κόμματος, όχι την κατάκτηση της εξουσίας per se, αλλά την άσκηση πολιτικής 
με βάση το ηθικό πρόταγμα της ιδεολογικής καθαρότητας και της αυτονομίας 
της πολιτικής. Ο προσεταιρισμός οργανωτικά ισχυρών στελεχών που δήλωσαν 
ότι θα προτιμήσουν την επιλογή εξόδου αν κερδίσει ο αντίπαλος, δημιούργησε 
την αίσθηση ότι ενδεχόμενη ήττα του Παπανδρέου μπορεί να οδηγήσει σε διά
σπαση. Αν και ποτέ δεν υποστηρίχθηκε από τον ίδιο, η πιθανότητα αυτού του 
ενδεχομένου συσπείρωσε στο πλευρό του υποκείμενα στα οποία υπερίσχυσαν 
συλλογικά κίνητρα (αλληλεγγύη ομάδας και ενότητα). Τέλος, ο Σκανδαλίδης 
πρόσφερε συλλογικά κίνητρα: την ενότητα του κόμματος και την ιδεολογία. 
Καθώς εισήλθε στην εκστρατεία σε δεύτερη φάση και η στρατηγική αλλαγής 
ηγέτη ευνοούσε περισσότερο τον Βενιζέλο, υπερθεμάτισε στις πολιτικές θέσεις, 
στοχεύοντας σε 'κέρδη' από την κάλυψη του ελλείμματος πολιτικής αντιπαρά
θεσης. Η υποψηφιότητά του απέδωσε στην καταγραφή δύναμης, χρήσιμης σε 
εσωκομματικές διεργασίες, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εκλογής ηγέ
τη.

Ως στελέχη θεωρούμε τις κομματικές ελίτ που απαρτίζουν τα εκλεγμένα όρ
γανα. Έχουν ταυτόχρονα συλλογικά (ταυτότητα, ιδεολογία, αλληλεγγύη) και ε
πιλεκτικά κίνητρα (ισχύς, status, υλικές απολαβές)· ποιο θα καθορίσει την από
φασή τους εξαρτάται από τη διαμόρφωση της εσωκομματικής δυναμικής. Προ
σπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε τα ςττελέχη με βάση τα κριτήρια απόφασής 
τους, διακρίνουμε τους εξής ιδεότυπους:

(α) 'οπαδοί' -αποφάσισαν με βάση τις ικανότητες ή το πρόταγμα του κάθε 
υποψήφιου και εκφράστηκαν ως επί τω πλείστον από την αρχή της εκ
στρατείας·

(β) 'φιλόδοξοι πρωτοκλασάτοι' -έχουν ηγετικές φιλοδοξίες, αλλά δεν έχουν 
αρκετούς πόρους ώστε να διεκδικήσουν τον ρόλο του ηγέτη. Η εκλογή
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νέου προσώπου απομακρύνει την προοπτική αλλαγής ηγέτη σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το αν το κόμμα βρίσκεται στην κυ
βέρνηση ή στην αντιπολίτευση-

(γ) 'συναισθηματικά φορτισμένοι' -είναι αυτοί που επηρεάστηκαν από ανα- 
σχετικούς παράγοντες, όπως κριτήρια συναισθηματικά ή ιστορική κουλ
τούρα (π.χ., το συμβολικό βάρος του ονόματος του ιδρυτή), αίσθηση 
χρέους σε κάποιον υποψήφιο, θέληση εκδίκησης από την απερχόμενη ή 
προηγούμενες ηγεσίες λόγω προσωπικού αποκλεισμού, προσωπικές α
ντιπαλότητες-

(δ) 'οργανωτικά ισχυροί' -είναι αυτοί που ελέγχουν 'ζώνες αβεβαιότητας' 
(Panebianco 1988: 33), με δυνατότητα επιρροής στις οργανώσεις, στα 
συνδικαλιστικά όργανα, στη νεολαία, σε ομάδες. Είναι δυσδιάκριτο ποιο 
κίνητρο υπερτέρησε, καθώς η αφοσίωσή τους στην ιδεολογία και στους 
στόχους του κόμματος εκλογικεύει την ικανοποίηση των φιλοδοξιών α
νόδου τους στην κομματική ιεραρχία (στο ίδιο: 25-27). Διαμόρφωσαν το 
δίλημμα 'εκλογική εξάπλωση έναντι επιβίωσης της οργάνωσης', που α
πέφερε κέρδη στον Παπανδρέου και με αυτή την έννοια ισχυροποίησαν 
τη θέση τους στη νέα κυρίαρχη συμμαχία- και

(ε) 'αναποφάσιστοι' -αποφάσισαν αργά με βάση τους διαμορφωμένους συ
σχετισμούς. Κινήθηκαν με βάση την ελαχιστοποίηση του προσωπικού 
κόστους στο μετεκλογικό κομματικό πεδίο.

Η κομματική οργάνωση αποτελείται από τα οργανωμένα μέλη του κόμμα
τος, υποκείμενα που συνήθως λειτουργούν με συλλογικά κίνητρα, ευαισθητο
ποιούνται από την ιδεολογική καθαρότητα και την ανάγκη ενότητας, λειτουρ

γούν με όρους κομματικής νομιμοφροσύνης και αναγνωρίζουν στο πρόσωττο 
του ηγέτη την ταυτότητα του κόμματος. Με τα δεδομένα αυτά και λόγω θέσης, 
ο Παπανδρέου είχε μεγαλύτερη εγγύτητα στις οργανώσεις. Επιπλέον, προσε
ταιρίστηκε περισσότερα στελέχη που είχαν ικανότητα διείσδυσης στη βάση. Η 
διείσδυση των υποψηφίων ή των στελεχών που έχουν στρατευτεί στο πλευρό 
τους στις οργανώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση της οργάνωσης, 
όπως φάνηκε από τη γεωγραφική κατανομή των ζωνών επιρροής των υποψη
φίων στο αποτέλεσμα.

Τέλος, οι μη οργανωμένοι ψηφοφόροι λειτούργησαν στην πλειοψηφία τους 
με συλλογικά κίνητρα: την ενότητα του κόμματος και την ιστορική ταυτότητα. 
Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις στην αναγνώριση ενδεχο
μένου διάσπασης και στην υπερτέρηση της εγγύτητας του αρχηγού προς τους 
ψηφοφόρους σε σχέση με την ικανότητα να κερδίσει τις εκλογές ως κριτηρίου 
επιλογής αρχηγού. Ο Παπανδρέου υπερείχε στις δημοσκοπήσεις στην εγγύηση 
της ενότητας και στην εγγύτητα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όπως επαλη
θεύτηκε και από το αποτέλεσμα.
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Συμπεράσματα

Η παραπάνω προσέγγιση στις εσωκομματικές εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ κατά την 
περίοδο 2004-2007 αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των παιγνίων που διαδρα
ματίζονται ταυτόχρονα στο εσωτερικό ενός κομματικού οργανισμού. Σε αντί
θεση με τη γενικευμένη πεποίθηση ότι τα κόμματα εξουσίας λειτουργούν πρω
ταρχικά με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της εκλογικής δύναμης, η ανάλυση δεί
χνει ότι σε ένα κόμμα μπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικοί στόχοι και το ποιος 
θα επικρατήσει κάθε φορά δεν είναι a priori καθορισμένο, αλλά εξαρτάται από 
την ισορροπία που θα βρει η ηγεσία ή η κυρίαρχη συμμαχία σε μια σειρά στρα
τηγικών διλημμάτων.

Οι τρεις περίοδοι που διακρίθηκαν στο διάστημα 2004-2007 ανέδειξαν δια
φορετικούς πρωταρχικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ: ελαχιστοποίηση της εκλογικής 
ήττας αρχικά, οργανωτική ανασυγκρότηση ςττη συνέχεια και οργανωτική επιβί
ωση εν τέλει. Ο ηγέτης και η κυρίαρχη συμμαχία παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στον ορισμό του πρωταρχικού στόχου. Το κοινό χαρακτηριστικό στη στρατηγι
κή της ηγεσίας και στις τρεις φάσεις είναι η διατήρηση της ισχύος της. Θεωρώ
ντας καθένα από τα τέσσερα οργανωτικά διλήμματα του Panebianco (1988: 3- 
20) ως ένα συνεχές, θα λέγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ στην υπό μελέτη περίοδο κινήθηκε 
από το ορθολογικό μοντέλο στο μοντέλο του φυσικού συστήματος· από τα 
συλλογικά κίνητρα στα επιλεκτικά· από την κυριαρχία στο περιβάλλον στην 
προσαρμογή· και από τις οργανωτικές υποχρεώσεις στην ελευθερία κίνησης 
της ηγεσίας. Μια τέτοια όμως υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω εμπειρική έρευνα 
προκειμένου να ελεγχθεί.

Σημειώσεις
1. Ειπώθηκε για την ήττα του Labour Party το 1987.0 Philip Gould είναι στέλεχος των βρε

τανιών Εργατικών.
2. Η μόνη πρόταση που δεν ακολουθεί την παρατηρούμενη αυτή ακολουθία είναι η λεγά

μενη 'διεύρυνση', που επέφερε όμως εκλογικές απώλειες στο ΠΑΣΟΚ.
3. Σύμφωνα με τον Panebianco, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση και η συνθετότη- 

τα της ιεραρχίας, τόσο περισσότερες 'ανταμοιβές' δίνονται ικανοποιώντας επιλεκτικά κίνητρα. 
Το γεγονός αυτό όμως μπορεί να παραγάγει έναν συμβολικό 'πληθωρισμό' και άρα την υποτί
μηση των ρόλων ευθύνης και της ελκυστικότητας συμμετοχής σε αυτές.

4. Σύμφωνα με έρευνες της Κάπα Research, τον Δεκέμβριο του 2006 η διαφορά στον δεί
κτη καταλληλότητας για το αξίωμα του πρωθυπουργού μεταξύ του Καραμανλή και του Πα- 
πανδρέου καταγράφεται στις 14,4 μονάδες ενώ η διαφορά στην πρόθεση ψήφου μεταξύ ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ μετράται σε 1,1 μονάδα. Πρόκειται για τη μεγιστοποίηση της διαφοράς στην κα
ταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2005 και Ιουνίου 
2007, δηλαδή μετά τις οργανωτικές αλλαγές και σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους 
όπου η ψαλίδα στην πρόθεση ψήφου έχει κλείσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε διάστημα 3
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μηνών η διαφορά στον δείκτη καταλληλότητας των πολιτικών αρχηγών αυξήθηκε κατά 6,7 
μονάδες, γεγονός που συνδέεται προφανώς με την ήττα του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές και νο
μαρχιακές εκλογές τον Οκτώβριο του 2006.

5. Οι επιλογές των προσώπων φέρνουν στην πρώτη γραμμή του κόμματος δύο κατηγορί
ες στελεχών: στελέχη του λεγάμενου 'εκσυγχρονιστικού μπλοκ' και στελέχη με υψηλή δημοτι
κότητα και προβολή στα MME.

6. Όρος που χρησιμοποίησε ο Léon Blum στο συνέδριο της SFIO στην Tours το 1920.
7. Ο Βενιζέλος έλαβε 38,18% και ο Σκανδαλίδης 5,74%.
8. Δεν σημαίνει ότι κάθε υπο-ενότητα λειτουργεί en bloc.
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