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1.Γενικό Υπόβαθρο της Μελέτης 
 
    Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που γνωρίζουν οι δημοκρατίες των χωρών 

της Δυτικής Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες είναι αυτό της μείωσης της 

εμπιστοσύνης των πολιτών τόσο προς τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς θεσμούς, 

όσο και προς τα κόμματα (Klingemann and Fuchs, 1995). Ποικίλες υποθέσεις έχουν 

αναπτυχθεί σε μία προσπάθεια ανάλυσης της διάβρωσης της εμπιστοσύνης  των 

πολιτών και της στήριξής τους προς τους πολιτικούς θεσμούς. Μία εξ’ αυτών συνδέει 

την μείωση πολιτικής στήριξης με τον πολλαπλασιασμό των σκανδάλων στον 

πολιτικό χώρο (Bowler and Karp, 2004). Τα σκάνδαλα, είτε αυτά αφορούν σε 

ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, είτε ηθικής, είτε κατάχρησης εξουσίας έχουν 

πολλαπλασιαστεί την περίοδο μετά το 1990 και έχουν συχνά εξελιχθεί σε κομβικούς 

παράγοντες καθορισμού του εκλογικού αποτελέσματος. Ωστόσο, ο τρόπος κατά τον 

οποίο οι πολίτες αντιδρούν απέναντι σε ίδιας φύσης και ίδιοι βαθμού σοβαρότητας 

σκάνδαλα δεν είναι πάντα ο ίδιος (Yankova G, 2006). Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι για 

τους οποίους όμοια σκάνδαλα δεν χρήζουν ίδιας αντιμετώπισης από τους πολίτες. 

Μία πιθανή αιτία θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο το εκάστοτε 

πολιτικό πρόσωπο επιλέγει να αντιμετωπίσει την εμφάνιση του σκανδάλου.  

 

  Αυτό θα αποτελέσει και το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας. 

Επιλέγοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις σκανδάλων, ίδιας φύσης θα επιχειρηθεί μια 

εμπειρική καταγραφή του τρόπου διαχείρισης κρίσεων που επέλεξαν τα εμπλεκόμενα 

μέρη. 

 

  Τέλος, θα ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά των εκάστοτε επιλογών διαχείρισης των 

σκανδάλων στη βάση του εκλογικού κόστους ή οφέλους, επιχειρώντας έτσι την 

κατάληξη σε κάποια πιθανά συμπεράσματα ως προς τον καλύτερο τρόπο 

αντιμετώπισης ενός σκανδάλου. 
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2.Αντικείμενο και Σκοπός της Εργασίας 
 
 

  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας την αναζήτηση βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

πολιτικών σκανδάλων. Σκοπός της εργασίας είναι η απάντηση σε δύο ερωτήματα. 

Πρώτον ποίος είναι ο βαθμός στον οποίο τα πολιτικά σκάνδαλα επηρεάζουν σε 

επίπεδο εκλογικού κόστους, τόσο τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, όσο και τα 

κόμματα στα οποία αυτά ανήκουν. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στον βαθμό στον 

οποίο η επιλογή του τρόπου διαχείρισης σκανδάλων μπορεί ουσιαστικά να επηρεάσει 

τον αντίκτυπο που αυτά θα έχουν. Τέλος η παρούσα εργασία εξετάζει την υπόθεση 

βάσει της οποίας τα πολιτικά σκάνδαλα οδηγούν σε εκλογικές επιπτώσεις για τα 

εμπλεκόμενα μέρη (Farrell et al., 1998). 

 

 

3.Ο ορισμός του Σκανδάλου 
 

  Η λέξη σκάνδαλο στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται υπό δύο διαφορετικές 

έννοιες. Από τη μία πλευρά χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό ορισμένων 

συμπεριφορών που αποκλίνουν από τον κανόνα. Με αυτή την έννοια αποκαλούμε 

ορισμένες συμπεριφορές σκανδαλώδεις πριν επιφέρουν κοινωνική αποδοκιμασία ή 

ακόμα και αν δεν ακολουθηθούν από καμία κατάκριση. Η λέξη σκανδαλώδης είναι 

υπ’ αυτήν την έννοια συνώνυμη με τη λέξη αποκλίνουσα. Από τη άλλη πλευρά, η 

λέξη σκάνδαλο αναφέρεται επίσης στην κοινωνική αντίδραση που επιφέρει η 

δημόσια γνώση αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Υπό αυτήν την έννοια, ως πολιτικό 

σκάνδαλο μπορούμε να ορίσουμε την αντίδραση της κοινής γνώμης ενάντια σε 

κάποιο πολιτικό πρόσωπο εμπλεκόμενο σε ζητήματα κατάχρησης εξουσίας ή 

οποιασδήποτε μορφής κατάχρησης της εμπιστοσύνης που έλαβε από τους πολίτες 

(Jimenez, 2004). Στην συγκεκριμένη εργασία, ο όρος σκάνδαλο θα χρησιμοποιηθεί 

υπό την δεύτερη έννοια και η αναφορά θα γίνεται σε σχέση με πολιτικά σκάνδαλα. 

 

  Επιπλέον, ως σκάνδαλα μπορούν να χαρακτηριστούν ποικίλες μορφές αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς διακεκριμένων ατόμων. Υπάρχουν διάφορα είδη σκανδάλων τα οποία 

θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το πεδίο στο οποίο αναφέρεται η 
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κατάχρηση, όπως πολιτικό (κατάχρηση εξουσίας), οικονομικό ή ερωτικής φύσεως.  

Θα μπορούσαν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των 

εμπλεκόμενων ατόμων ή τη φύση της συμπεριφοράς η οποία θεωρείται σκανδαλώδης 

(Newell, 2010). Τα παραδείγματα σκανδάλων που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω 

εργασία είναι οικονομικής φύσης. 

 

  Τέλος, σύμφωνα με τον Thompson (2000), ένα σκάνδαλο είναι μια δράση με τα 

ακόλουθα πέντε χαρακτηριστικά: (1) Η εμφάνιση ή η ύπαρξή του συνεπάγεται την 

καταπάτηση των αξιών, κανόνων ή ηθικών κωδίκων. (2) Η εμφάνιση ή η ύπαρξή του 

περιλαμβάνει το στοιχείο του απορρήτου ή της απόκρυψης, αλλά είναι γνωστό ή η 

ύπαρξή του πιστεύεται έντονα από άτομα εκτός των άμεσα εμπλεκομένων.                 

(3) Ορισμένοι μη-συμμετέχοντες αποδοκιμάζουν τις ενέργειες ή τα περιστατικά και 

μπορεί να προσβάλλονται από την παράβαση. (4) Ορισμένοι μη-συμμετέχοντες 

εκφράζουν την αποδοκιμασία τους καταγγέλλοντας δημόσια τις ενέργειες ή τα 

περιστατικά. (5) Η αποκάλυψη και καταδίκη της ενέργειας ή του περιστατικού μπορεί 

να βλάψει τη φήμη των ατόμων που ευθύνονται για αυτό (αν και αυτό δεν συμβαίνει 

πάντα). Στη θεωρία του Thompson, τα πέντε αυτά τα σημεία είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μία ενέργεια ως σκάνδαλο.  

 

4.Διαχείριση Δημόσιας Εικόνας σε Περιπτώσεις Σκανδάλων 
 
 

  Ο πολλαπλασιασμός της εμφάνισης σκανδάλων τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε σε 

περαιτέρω έρευνα όσον αφορά στη συσχέτιση σκανδάλων, καταστάσεων κρίσης και 

βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης κρίσεων. Σύμφωνα με τους  Allen και Caillouet 

(1994) ο συνδυασμός  ρητορικής και διαχείρισης εντυπώσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εξετάσουμε το πώς οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τον 

επικοινωνιακό τομέα για να προστατεύσουν την εικόνα τους σε περιπτώσεις κρίσης. 

Αυτή η προσέγγιση ονομάστηκε συμβολική προσέγγιση καθώς σχετίζεται με τη χρήση 

της επικοινωνίας ως συμβολικό μέσο για την  προστασία της εικόνας ενός 

οργανισμού.  

 

  Η αποκάλυψη σκανδάλων στο ευρύ κοινό δημιουργεί την ανάγκη δημοσίων 

απαντήσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη. Λαμβάνοντας αυτό το δεδομένο ως βάση 
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οδηγούμαστε σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον η αποκάλυψη σκανδάλων πλήττει τη 

δημόσια εικόνα των εμπλεκόμενων προσώπων και δεύτερον κρίνεται απαραίτητη η 

χρήση σωστών πολιτικών διαχείρισης του αναδεικνυόμενου σκανδάλου έτσι ώστε να 

μειωθούν στο ελάχιστο, αν όχι να εξαλειφθούν, οι επιπτώσεις που αυτό θα έχει (Allen 

& Caillouet, 1994). Δημιουργείται ωστόσο ένα ερώτημα όσον αφορά στον τρόπο 

κατάληξης στη βέλτιστη επιλογή για την αντιμετώπιση ενός σκανδάλου. Ο Coombs 

(1998) επιχειρηματολογεί ότι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατάστασης κρίσης που 

πηγάζει από ένα σκάνδαλο επηρεάζουν την επιλογή της επικοινωνιακής πολιτικής 

που θα ακολουθηθεί από τον διαχειριστή της κατάστασης. Ορισμένα χαρακτηριστικά 

μίας κρίσης οδηγούν στην υιοθέτηση κάποιων πρακτικών αντιμετώπισης και στην 

απόρριψη άλλων.  

 

  Στην ίδια λογική βασίζεται και το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε 

απάντηση κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995). Το 

μοντέλο χρησιμοποιεί τη θεωρία διαχείρισης εντυπώσεων, σύμφωνα με την οποία τα 

άτομα καθορίζουν την αιτία μιας συγκεκριμένης πράξης και σχηματίζουν μία εικόνα 

για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βασιζόμενοι στις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή 

τους. Έχοντας αυτό ως αρχή, οι Bradford και Garrett (1995) παρατηρούν ότι το ευρύ 

κοινό τείνει να επικεντρώνεται στην αρνητική πράξη που αποτελεί το αντικείμενο του 

σκανδάλου, αδιαφορώντας για το ευρύτερο πλαίσιο που πιθανόν περιβάλλει την 

κατάσταση. Ένας λοιπόν από τους στόχους των εμπλεκομένων θα πρέπει να είναι η 

βέλτιστη παρουσίαση τόσο του περιβάλλοντος εντός του οποίου διαδραματίστηκε το 

σκάνδαλο, όπως η ύπαρξη ελαφρυντικών στοιχείων που αιτιολογούν την 

σκανδαλώδη πράξη, όσο και των ίδιων των εμπλεκομένων, παρουσιάζοντας στοιχεία 

όπως έναν πρότερο έντιμο βίο, αρχές και αξίες ή ειλικρινή μετάνοια για την πράξη 

που αποτελεί το αντικείμενο του σκανδάλου. Η σημασία της παρουσίασης των 

στοιχείων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι μία ικανοποιητική εξήγηση από τους 

εμπλεκόμενους όσον αφορά στην ισχυριζόμενη εμπλοκή τους σε σκάνδαλο μπορεί 

ακόμα και να αντιστρέψει πλήρως την αρνητική φύση των κατηγοριών.  

 

  Βάσει των παραπάνω δεδομένων, το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε 

απάντηση κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά δομείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος 

άξονας αφορά στην επιλογή της μη απάντησης, βασιζόμενη στο ενδεχόμενο της 

γρήγορης λήθης. Σύμφωνα βέβαια με τους Bradford και Garrett (1995) ο άξονας 
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αυτός δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς το ευρύ κοινό όντας 

εκτεθειμένο μόνο στην πλευρά των κατηγοριών είναι πιθανότερο να υιοθετήσει την 

πλευρά αυτή, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα πλήγμα στη δημόσια εικόνα 

του οργανισμού. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην επιλογή της απάντησης έναντι των 

κατηγοριών που οδήγησαν στο σκάνδαλο. Βασιζόμενοι λοιπόν στη θεωρία 

διαχείρισης εντυπώσεων, οι Bradford και Garrett (1995) προτείνουν τέσσερις 

επικοινωνιακές τακτικές για σωστή διαχείριση κρίσεων, την άρνηση, τη 

δικαιολόγηση, την αιτιολόγηση και την παραδοχή.  

 

  Αναλυτικότερα, ως άρνηση ορίζονται οι δηλώσεις με τις οποίες το εμπλεκόμενο 

πρόσωπο αρνείται είτε την ύπαρξη του γεγονότος που οδήγησε στο σκάνδαλο, είτε 

την υπαιτιότητά του ως προς αυτό. Ως δικαιολόγηση ορίζονται οι δηλώσεις με τις 

οποίες το εμπλεκόμενο πρόσωπο ισχυρίζεται πως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

υπεύθυνο για το σκάνδαλο καθώς συγκεκριμένοι παράγοντες περιόριζαν τον έλεγχο 

που είχε προς αυτό. Ως αιτιολόγηση ορίζονται οι δηλώσεις με τις οποίες το 

εμπλεκόμενο πρόσωπο αποδέχεται την υπαιτιότητά του, ισχυριζόμενο όμως πως τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται από την πλευρά των κατηγόρων για την αξιολόγηση του 

σκανδάλου δεν είναι κατάλληλα για την περίσταση. Τέλος, ως παραδοχή ορίζονται οι 

δηλώσεις με τις οποίες το εμπλεκόμενο πρόσωπο αποδέχεται την ύπαρξη του 

σκανδάλου, την υπαιτιότητά του προς αυτό, αναγνωρίζει πως είχε τον έλεγχο της 

κατάστασης και πως τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την πλευρά των κατηγόρων 

για την αξιολόγηση του σκανδάλου είναι κατάλληλα για την περίσταση. 

 

  Επιπρόσθετα, η θεωρία διαχείρισης εντυπώσεων εισηγείται πως το κατηγορούμενο 

πρόσωπο πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική ανάλογα με τη 

μορφή του σκανδάλου στο οποίο εμπλέκεται έτσι ώστε να κατορθώσει να 

κατορθώσει να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού. Έτσι, οι  Bradford και Garrett 

(1995), εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ καταστάσεων κρίσης και τακτικών 

αντιμετώπισής τους, όρισαν τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις, τις οποίες 

συνέδεσαν με τις επικοινωνιακές τακτικές τους. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι:  

1. Όταν το εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν 

πως δεν διέπραξε την υποτιθέμενη ανήθικη πράξη, τότε αυτός ή αυτή 

συνιστάται να χρησιμοποιήσει την τακτική της άρνησης. 
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2. Όταν το εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν 

πως δεν είχε τον έλεγχο της υποτιθέμενης ανήθικης πράξης, τότε αυτός ή αυτή 

συνιστάται να χρησιμοποιήσει την τακτική της δικαιολόγησης. 

3. Όταν το εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν 

πως τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της υποτιθέμενης 

ανήθικης πράξης είναι ακατάλληλα ή αθέμιτα, τότε αυτός ή αυτή συνιστάται 

να χρησιμοποιήσει την τακτική της αιτιολόγησης. 

4. Όταν το εμπλεκόμενο άτομο καταλήγει στο ότι οι ισχυρισμοί που αφορούν 

στην ανήθικη πράξη είναι έγκυροι, τότε αυτός ή αυτή συνιστάται να 

χρησιμοποιήσει την τακτική της παραδοχής. 

 

Τέλος, βασιζόμενοι στις παραπάνω συσχετίσεις οι  Bradford και Garrett (1995) 

έκαναν τις παρακάτω υποθέσεις:  

 

  Υπόθεση 1: Αν το εμπλεκόμενο σε σκάνδαλο πρόσωπο δεν παράσχει καμία 

απάντηση προς τις κατηγορίες για ανήθικη συμπεριφορά σε βάρος του, η αντίληψη 

του ευρέως κοινού για την εικόνα του εμπλεκομένου θα επηρεαστεί αρνητικά. 

 

  Υπόθεση 2: Η αντίληψη του ευρέως κοινού για την εικόνα του εμπλεκομένου θα 

επηρεαστεί πιο θετικά αν η επιλεγόμενη επικοινωνιακή τακτική είναι η κατάλληλη 

για την κατάσταση κρίσης που προέκυψε παρά αν δεν δοθεί καμία απάντηση. 

 

  Υπόθεση 3α: Στην περίπτωση που το εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να παράσχει 

στοιχεία που αποδεικνύουν πως δεν διέπραξε την υποτιθέμενη ανήθικη πράξη, η 

τακτική της άρνησης θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες τακτικές. 

 

  Υπόθεση 3β: Στην περίπτωση που το εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να παράσχει 

στοιχεία που αποδεικνύουν πως δεν είχε τον έλεγχο της υποτιθέμενης ανήθικης 

πράξης, η τακτική της δικαιολόγησης θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από άλλες 

τακτικές. 

 

  Υπόθεση 3γ: Στην περίπτωση που το εμπλεκόμενο άτομο μπορεί να παράσχει 

στοιχεία που αποδεικνύουν πως τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
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της υποτιθέμενης ανήθικης πράξης είναι ακατάλληλα ή αθέμιτα, η τακτική της 

αιτιολόγησης θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από άλλες τακτικές. 

 

  Υπόθεση 3δ: Στην περίπτωση που το εμπλεκόμενο άτομο καταλήγει στο ότι οι 

ισχυρισμοί που αφορούν στην ανήθικη πράξη είναι έγκυροι η τακτική της παραδοχής 

θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από άλλες τακτικές. 

 

 
 

5.Συσχετισμός Θεωριών Διαχείρισης Δημόσιας Εικόνας και 
Σκανδάλων στην Πολιτική  

 
 
  Η σημασία της βέλτιστης παρουσίασης της δημόσιας εικόνας κάθε οργανισμού ή 

ατόμου του οποίου η ευημερία βασίζεται στην αποδοχή του ευρέως κοινού είναι 

αδιαμφισβήτητη. Το ίδιο σαφώς ισχύει και για πολιτικά πρόσωπα, των οποίων η 

παρουσία αυτό καθεαυτό στον πολιτικό χώρο είναι άρρηκτα συνδεμένη με την 

εμπιστοσύνη και αποδοχή των πολιτών. Οι ενέργειές τους λοιπόν στο δημόσιο τομέα, 

ακριβώς όπως και αυτές των οργανισμών, απαιτείται να ανταποκρίνονται στις 

κοινωνικές προσδοκίες, όπως την κοινωνική ευθύνη, την κοινωνική λογοδοσία και 

την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί 

πως οι ενέργειες των πολιτικών έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στο 

κόμμα στο οποίο αυτοί ανήκουν. Κρίνοντας λοιπόν πως η συνάφεια των πολιτικών 

σκανδάλων με αυτά των διαφόρων οργανισμών είναι επαρκής ώστε τα πρώτα να 

μπορούν να περιληφθούν στο μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση 

κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995), η 

συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τις εκλογικές επιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων, 

τόσο προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο και προς τα κόμματα στα οποία αυτά 

ανήκουν.  

 

  Το πολιτικό σκηνικό στη μεταπολεμική εποχή  αλλάζει, και είτε λόγω της 

μεγαλύτερης προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε λόγω της μετατόπισης 

των εκλογικών αναμετρήσεων από τον ιδεολογικό διαχωρισμό μεταξύ των κομμάτων 

στις επιθέσεις προς την ηθική υπόσταση υποψηφίων πολιτικών προσώπων, ο αριθμός 
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των σκανδάλων στο χώρο της πολιτικής έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες 

δεκαετίες (Heywood, 1997). 

 

  Η αύξηση του φαινομένου δημιουργεί πλέον και την ανάγκη για αναζήτηση 

βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση σκανδάλων, προκειμένου οι 

εμπλεκόμενοι να αντιμετωπίσουν το μικρότερο δυνατό πλήγμα προς τη δημόσια 

εικόνα τους. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε σκάνδαλα οικονομικής 

φύσης και θα αναλυθεί τόσο ο τρόπος αντιμετώπισής τους, όσο και οι επιπτώσεις 

τους βάσει του προτεινόμενου μοντέλου των Bradford και Garrett (1995).  

 

  Ωστόσο, για τους σκοπούς αυτής της εργασίας  θεωρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω 

διευκρίνιση της τακτικής της παραδοχής. Κρίνοντας πως στον πολιτικό χώρο η απλή 

παραδοχή της ενοχής σε εμπλοκή σκανδάλου δεν αρκεί για τον επηρεασμό των 

πολιτών, επιλέχθηκε η ενσωμάτωση σε αυτή την τακτική της διορθωτικής πράξης 

και της πλήρους απολογίας όπως αυτές ορίζονται από τον Coombs (1998).  

Συγκεκριμένα ο Coombs (1998) ορίζει ως διορθωτική πράξη την τακτική με την 

οποία οι διαχειριστές κρίσεων επιζητούν την επιδιόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε 

από την κρίση ή/ και λαμβάνουν αποτρεπτικά μέτρα ως προς την επανάληψή της. 

Επιπλέον, ως πλήρη απολογία ορίζει την τακτική με την οποία οι διαχειριστές της 

κρίσης δηλώνουν πως λαμβάνεται πλήρης υπευθυνότητα από τον εμπλεκόμενο και 

ζητείται συγχώρεση για την εμφάνιση της κρίσης. Η επιλογή λοιπόν της τακτικής 

παραδοχής στην εν λόγω εργασία θα εξετάζει ταυτόχρονα και την ύπαρξη 

διορθωτικών πράξεων από πλευράς των εμπλεκομένων καθώς και την παροχή ή μη 

πλήρους απολογίας από μέρους τους.  

 

 

6.Επιλογή Σκανδάλων προς Εξέταση 

 
  Η επιλογή των σκανδάλων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία δε στάθηκε 

τυχαία. Αντιθέτως, επιχειρήθηκε η επιλογή σκανδάλων, αντιπροσωπευτικών ως προς 

τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από τους  Bradford και Garrett (1995). Αρχικά, οι 

εξεταζόμενες περιπτώσεις αφορούν σε οικονομικά σκάνδαλα, καθώς κρίθηκε 

σημαντικό για την όσο το δυνατόν σωστότερη ανάλυσή τους να συγκριθούν  
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σκάνδαλα ίδιας φύσης. Τα σκάνδαλα ελέγχονται σε σχέση με τη θεωρία μέσω της 

σύγκρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων πριν και μετά την ανάδυσή τους. Θα 

πρέπει να σημειωθεί πως ο έλεγχος των περιπτώσεων στις οποίες το εμπλεκόμενο 

πρόσωπο δεν μετείχε στις εκλογές μετά την ανάδειξη του σκανδάλου γίνεται με την 

εξέταση των εκλογικών αποτελεσμάτων του κόμματος το οποίο αυτός-ή 

εκπροσωπούσε (Περιπτώσεις Β/Δ). Παράλληλα, στην περίπτωση που το 

εμπλεκόμενο πρόσωπο συμμετέχει στις μετά το σκάνδαλο εκλογές διεκδικώντας 

ωστόσο διαφορετική θέση από αυτή που κατείχε πριν την εμφάνιση του σκανδάλου, 

εξετάζονται τόσο τα εκλογικά αποτελέσματα που αφορούν στη θέση που κατείχε 

αρχικά, όσο και αυτά της νέας υποψηφιότητας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που 

αφορούν στη νέα θέση θα συγκριθούν και με αυτά του προηγούμενου εκπροσώπου 

του κόμματος του εμπλεκομένου προσώπου (Περίπτωση Α). Τέλος, προκειμένου να 

καταστεί δυνατός ο όσο το δυνατόν εγκυρότερος έλεγχος της θεωρίας, σε κάποιες 

από τις περιπτώσεις σκανδάλων που χρησιμοποιήθηκαν ο επιλεγόμενος τρόπος 

διαχείρισης ταυτίζεται με τον προτεινόμενο από τους  Bradford και Garrett (1995), 

ενώ σε άλλες τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ακολούθησαν διαφορετική τακτική από αυτή 

που θα συνιστούσε το Μοντέλο  Επικοινωνιακών Στρατηγικών σε Απάντηση 

Κατηγοριών για Ανήθικη Συμπεριφορά. 

 .  

 

 

6.1 Περίπτωση Α 
 

  Η περίπτωση Α της εργασίας χρησιμοποιείται ως εξέταση της υπόθεσης 3α των 

Bradford και Garrett (1995). Παρακάτω λοιπόν θα εξεταστεί η περίπτωση ενός 

σκανδάλου, στο οποίο το εμπλεκόμενο πρόσωπο κατόρθωσε να παράσχει στοιχεία 

που αποδεικνύουν πως δεν διέπραξε την υποτιθέμενη ανήθικη πράξη. Μετά την 

περιγραφή του σκανδάλου, ακολουθεί η ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης που 

επέλεξε το εμπλεκόμενο πρόσωπο και η παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων 

πριν καθώς και μετά την εμφάνιση του σκανδάλου, παρατηρώντας έτσι το πιθανό 

εκλογικό κόστος. Τέλος, γίνεται σύγκρισή του επιλεγόμενου τρόπου διαχείρισης του 

σκανδάλου με αυτόν που προτείνεται από τους Bradford και Garrett (1995), στην 

προκειμένη δηλαδή περίπτωση, την επιλογή της άρνησης. 
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6.1.1 Το Σκάνδαλο 
  Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η διεξαγωγή έρευνας για δωροδοκίες οι οποίες 

καταβλήθηκαν σε Γάλλους αξιωματούχους για την πώληση των έξι γαλλικών 

φρεγατών αξίας $ 2,8 δις στο Ταϊβάν το 1991. Επικεφαλής της έρευνας τέθηκε ο 

δικαστής Renaud van Ruymbeke. Τον Ιανουάριο του 2004, ο τότε Υπουργός 

Εξωτερικών της Γαλλίας κ Dominique de Villepin ζητά από έναν ανώτερο 

αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών, τον στρατηγό Philippe Rondot, να διερευνήσει 

τις "φήμες" για διαφθορά που συνδέονται με την πώληση. Το Μάιο του ίδιου έτους, ο 

δικαστής van Ruymbeke λαμβάνει δύο γράμματα και ένα CD-Rom από ανώνυμο 

αποστολέα. Τα έγγραφα που περιέχουν τους αριθμούς τραπεζικού λογαριασμού στην 

Clearstream και υπαινίσσονται μυστικές πληρωμές εκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει 

επίσης μια λίστα διακεκριμένων επιχειρήσεων και πολιτικών προσωπικοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένου του τότε Υπουργού Οικονομικών Nicolas Sarkozy (BBC, 

2006). 

 

6.1.2 Η Αντιμετώπιση του Σκανδάλου 

 
  Ο κ Sarkozy αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμειξή του σε δωροδοκία απαιτώντας 

τη διεξαγωγή έρευνας για την διευθέτηση του ζητήματος. Επιπλέον, τον Νοέμβριο 

του 2004  κατηγορεί τον κ de Villepin, ο οποίος αποτελούσε τον κύριο ανταγωνιστή 

του για να γίνει ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2007, για 

απόκρυψη των πορισμάτων μυστικής έρευνας που αποδείκνυαν την πλήρη αθωότητά 

του. Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας, το 2005 ο δικαστής van Ruymbeke αποδεικνύει 

πως οι ανώνυμες καταγγελίες ήταν κατασκευασμένες. Τέλος, τον Ιανουάριο του 2006 

ο κ Sarkozy γίνεται πολιτικός ενάγων, ζητώντας να γίνουν έρευνες για την εύρεση 

του ανώνυμου αποστολέα, τον οποίο κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Μέρος 

των ερευνών οδήγησε στην ανάδειξη του ονόματος του κ  de Villepin , ο οποίος 

ωστόσο αρνήθηκε κάθε ανάμειξη του στην υπόθεση (BBC, 2006). 
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6.1.3 Εκλογικά Αποτελέσματα Πριν και Μετά την Ανάδειξη  του 

Σκανδάλου 

  Η περίοδος εμφάνισης του συγκεκριμένου σκανδάλου βρίσκει τον κ Sarkozy να 

κατέχει τη θέση του Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης του Προέδρου Jacques 

Chirac. Ωστόσο, στις επόμενες Γαλλικές εκλογές ο κ Sarkozy διεκδίκησε και 

κατέλαβε τη θέση του προέδρου της Γαλλίας. Προκειμένου λοιπόν να ελεγχθούν οι 

τυχόν συνέπειες του σκανδάλου τόσο προς τον κ Sarkozy όσο και προς το κόμμα που 

ο ίδιος εκπροσωπούσε, θα πρέπει να γίνει μία σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων 

όχι μόνο των Προεδρικών αλλά και των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2002 και του 

2007. 

  Όσον αφορά στις εκλογές του κοινοβουλίου, το 2002 η Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα 

(UMP), το κόμμα με το οποίο ο κ Sarkozy ήταν υποψήφιος, καταλαμβάνει την πρώτη 

θέση, λαμβάνοντας   8,620,070 ψήφους στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και 

10,029,762 ψήφους στη δεύτερη, με ποσοστό 47.3%. Δεύτερο έρχεται το 

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), με   6,142,656 ψήφους στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση 

και 7,481,990 στη δεύτερη, ενώ το ποσοστό του απείχε κατά 12% από αυτό της 

Ένωσης για ένα Λαϊκό Κίνημα (Πίνακας 1α).  

Πίνακας 1α: Ιούνιος  9-16, 2002 Συνολικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών, Γαλλία 
 

Πρώτος Γύρος - 
9 Ιουνίου  2002 

Δεύτερος Γύρος - 
16 Ιουνίου 2002 

Εκλογικό Σώμα 40,969,239   36,784,296    
Ψήφοι 26,390,474 64.4%  22,184,913 60.3%   

Έγκυρες Ψήφοι 25,830,831 97.9%  21,220,751 95.7%   

Κόμμα Ψήφοι % 
Έδρες 
Πρώτου 
Γύρου 

Ψήφοι % 
Έδρες 

Δεύτερου 
Γύρου 

Συνολικές 
Έδρες 

Ένωση για ένα 
Λαϊκό Κίνημα 
(UMP) 

8,620,070 33.4 46 10,029,762 47.3 309 355 

Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(PS) 6,142,656 23.8 2 7,481,990 35.3 138 140 

Ένωση για Γαλλική 
Δημοκρατία (UDF) 1,240,103 4.8 6 832,785 3.9 23 29 

Γαλλικό 
Κομμουνιστικό 
Κόμμα (PCF) 

1,267,789 4.9 0 690,807 3.3 21 21 

Ακροδεξιό Κόμμα 
(PRG) 389,780 1.5 0 455,360 2.1 7 7 

Οι Πράσινοι 1,145,781 4.4 0 677,929 3.2 3 3 
Πηγή: Εκλογικές Πηγές Διαδικτύου. Διαθέσιμο στο: 
http://www.electionresources.org/fr/deputies.php?election=2002&region=FR
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Η Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα (UMP) διατήρησε την πρώτη θέση και στις 

κοινοβουλευτικές εκλογές του 2007 με μικρή απώλεια δυναμικής συγκριτικά με τις 

εκλογές του 2002. Συγκεκριμένα, έλαβε 10,289,737 ψήφους στην πρώτη εκλογική 

αναμέτρηση και 9,461,087 ψήφους στη δεύτερη, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση 

με ποσοστό 46.4%. Δεύτερο έρχεται και πάλι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), το οποίο 

με   6,436,521 ψήφους στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και 8,624,472 ψήφους στη 

δεύτερη σημείωσε μία μικρή αύξηση της δυναμικής του, μειώνοντας έτσι τη διαφορά 

του από την  Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα (UMP) στο 4.1% (Πίνακας 1β ). 

 

 

Πίνακας 1β: 10-17 Ιουνίου, 2007  Συνολικά Αποτελέσματα  Βουλευτικών Εκλογών , Γαλλία 
 

Πρώτος Γύρος - 
 10 Ιουνίου, 2007 

Δεύτερος Γύρος - 
 17 Ιουνίου, 2007 

Εκλογικό 
Σώμα   43,896,043        35,224,953     

 Ψήφοι    26,521,824  60.4%      21,129,002  60.0%  
 Έγκυρες 
Ψήφοι    26,026,466  98.1%      20,406,442  96.6%  

Κόμμα Ψήφοι  % 

Έδρες 
Πρώτου 
Γύρου Ψήφοι  % 

Έδρες 
Δεύτερου 
Γύρου 

Συνολικές  
Έδρες 

  Ένωση για 
ένα Λαϊκό 
Κίνημα (UMP)  

  10,289,737  39.5  98   9,461,087  46.4 215  313 

  Σοσιαλιστικό 
Κόμμα (PS)    6,436,521  24.7  1   8,624,472  42.3 185  186 

 Προεδρική 
Πλειοψηφία   616,440  2.4  8   433,057  2.1 14  22 

Γαλλικό 
Κομμουνιστικό 
Κόμμα (PCF)  

  1,115,663  4.3  0   464,739  2.3 15  15 

Ακροδεξιό 
Κόμμα (PRG)    343,565  1.3  0   333,194  1.6 7  7 

Οι Πράσινοι    845,977  3.3  0   90,975  0.4 4  4 
Πηγή: Εκλογικές Πηγές Διαδικτύου. Διαθέσιμο στο: 
http://www.electionresources.org/fr/deputies.php?election=2007&region=FR  

 Τέλος, όσον αφορά στις προεδρικές εκλογές, το 2002 ο υποψήφιος πρόεδρος 

Jacques Chirac κερδίζει τη Γαλλική προεδρία λαμβάνοντας 5,666,440 ψήφους στην 

πρώτη εκλογική αναμέτρηση με ποσοστό 19.88%, έναντι των 4,805,307 ψήφων και 

του ποσοστού 16.86% που έλαβε ο δεύτερος σε σειρά Jean-Marie Le Pen (Πίνακας 1γ 

). Ωστόσο, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων 

γιγαντώνεται με τον κ Chirac να κατορθώνει μία εύκολη νίκη λαμβάνοντας 

 16

http://www.electionresources.org/fr/deputies.php?election=2007&region=FR


25,316,647 ψήφους οι οποίες αντιστοιχούν στο 82.15% του συνόλου έναντι των 

5,502,314 ψήφων και ποσοστού 17.85% που έλαβε ο κ Le Pen (Πίνακας 1δ ). 
Πίνακας 1γ: 21 Απριλίου 2002, Αποτελέσματα 

Πρώτου Γύρου Προεδρικών Εκλογών, 
Γαλλία 

 

Πίνακας 1δ: 5 Μαΐου2002,  Αποτελέσματα 
Δεύτερου Γύρου Προεδρικών Εκλογών, 

Γαλλία 
 

Εκλογικό Σώμα 41,196,339  Εκλογικό 
Σώμα 

40,653,471  

Ψήφοι 29,498,009  Ψήφοι 32,577,810  

Έγκυρες Ψήφοι 28,502,455  Έγκυρες Ψήφοι 30,818,961  
Αποχή  28.40% Αποχή  19.85% 

Υποψήφιοι Ψήφοι % 
Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Υποψήφιοι Ψήφοι % 
Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Jacques Chirac 5,666,440 19.88% Jacques Chirac 25,316,647 82.15% 

Jean-Marie Le 
Pen 

4,805,307 16.86% Jean-Marie Le 
Pen 

5,502,314 17.85% 

Lionel Jospin 4,610,749 16.18% 
François Bayrou 1,949,436 6.84% 
Arlette Laguiller 1,630,244 5.72% 

Jean-Pierre 
Chevènement 

1,518,901 5.33% 

Noël Mamère 1,495,901 5.25% 
Olivier 

Besancenot 
1,210,694 4.25% 

Alain Madelin 1,113,709 3.91% 
Robert Hue 960,757 3.37% 

Bruno Megret 667,123 2.34% 
Christiane Taubira 660,576 2.32% 

Corinne Lepage 535,911 1.88% 
Christine Boutin 339,142 1.19% 

Daniel Gluckstein 132,702 0.47% 

Πηγή: Cole, Alistair (2002) A Strange Affair: 
The 2002 Presidential and 
Parliamentary Elections in France 
 
Πέντε χρόνια αργότερα, στις προεδρικές εκλογές του 2007, τη διεκδίκηση της 

προεδρίας ως υποψήφιος της Ένωσης για ένα Λαϊκό Κίνημα στη θέση του κ Chirac 

παίρνει ο κ Sarkozy, ο οποίος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση κατέχει την πρώτη 

θέση με 11,448,663 ψήφους και ποσοστό 31.18% έναντι των 9,500,112 ψήφων και 

ποσοστού 25.87% που λαμβάνει η δεύτερη σε σειρά Segolene Royal, εκπρόσωπος 

του Σοσιαλιστικού Κόμματος (Πίνακας 1ε ).Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό που 

έλαβε ο κ. Sarkozy στον πρώτο εκλογικό γύρο είναι αισθητά μεγαλύτερο του 

ποσοστού που είχε λάβει ο προκάτοχός του. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση των 

προεδρικών εκλογών του 2007 ο κ Sarkozy καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της 

Γαλλίας, λαμβάνοντας 18,983,138 ψήφους οι οποίες αντιστοιχούν στο 53.06% του 
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συνόλου, ενώ η δεύτερη σε σειρά κ Royal λαμβάνει 16,790,440 ψήφους οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 46.34% του συνόλου ( Πίνακας 1στ ). 

 Πίνακας 1ε :2007 Αποτελέσματα Πρώτου Γύρου 
Προεδρικών Εκλογών, Γαλλία 

 
 
 

 
6.1.4 Σύγκριση Αντιμετώπισης Σκανδάλου με τον Προτεινόμενο Τρόπο 

Διαχείρισης Κρίσης του Μοντέλου των Bradford και Garrett  
 
  H περίπτωση Α των υπό εξέταση σκανδάλων της συγκεκριμένης εργασίας 

συσχετίζεται με την υπόθεση 3α των Bradford και Garrett (1995) για τους εξής 

λόγους:  

 Οι κατηγορίες που βάραιναν τον κ Sarkozy ήταν κατασκευασμένες. 

 Πορίσματα μυστικής έρευνας απέδειξαν την αθωότητα του κ Sarkozy. 

 

  Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση 

κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995) καθώς ο κ 

Sarkozy κατόρθωσε να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν πως δεν διέπραξε την 

υποτιθέμενη ανήθικη πράξη, ο ίδιος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την άρνηση ως 

βέλτιστο τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

 
Πίνακας 1στ :2007 Αποτελέσματα Δεύτερου Γύρου 

Προεδρικών Εκλογών, Γαλλία 
 

Εκλογικό Σώμα 

Εκλογικό Σώμα 44,472,834  

Ψήφοι 37,254,242  44,472,733  

Ψήφοι 
Έγκυρες Ψήφοι 36,719 396  
Άκυρες Ψήφοι  1.44% 37,342,004  

Έγκυρες Ψήφοι 
Υποψήφιοι Ψήφοι % Ποσοστό 

Έγκυρων Ψήφων 35,773,578  

Άκυρες Ψήφοι 
Nicolas Sarkozy 11,448,663 31.18 
Segolene Royal 9,500,112 25.87  4.20% 

Υποψήφιοι 
Francois Bayrou 6,820,119 18.57 

Ψήφοι % Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Nicolas Sarkozy 

Jean-Marie Le Pen 3,834,530 10.44 
Olivier Besancenot 1,498,581 4.08 
Philippe de Villiers 818,407 2.23 18,983,138 53.06% 

Segolene Royal 

Marie-George Buffet 707,268 1.93 
Dominique Voynet 576,666 1.57 16,790,440 46.94% 
Arlette Laguiller 487,857 1.33 

Πηγή: Le Monde, 12 Μαΐου 2007  
Jose Bove 483,008 1.32 

Frederic Nihous 420,645 1.15 

Gerard Schivardi 123,540 0.34 

Πηγή: Le Monde, 27 Απριλίου 2007 
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σκανδάλου, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης και ο επιλεγόμενος τρόπος 

διαχείρισης ταυτίζονται.  

 

  Στη συνέχεια, εξετάζονται οι εκλογικές επιπτώσεις του σκανδάλου στον άξονα 

κόστους- οφέλους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κρίθηκε αναγκαία η εξέταση τόσο 

των κοινοβουλευτικών, όσο και των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας καθώς στις 

εκλογές του 2002 ο κ Sarkozy μετείχε ως υποψήφιος του κόμματος Ένωση για ένα 

Λαϊκό Κίνημα (UMP) ενώ στις εκλογές του 2007 ήταν υποψήφιος Πρόεδρος.  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων η Ένωση για 

ένα Λαϊκό Κίνημα (UMP) παρουσιάζεται να χάνει μέρος της δυναμικής της στις 

εκλογές του 2007 ενώ η παράλληλη αύξηση  της δυναμικής του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος μειώνει τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων από το 12% στο 4.1%. 

Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί με το σκάνδαλο που αφορά 

στον κ Sarkozy, καθώς παράλληλα ο ίδιος διεκδίκησε και κατέλαβε τη θέση του 

Προέδρου της Γαλλίας στις εκλογές του 2007. Τέλος, η ανάληψη της θέσης του 

Προέδρου από τον κ Sarkozy μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η τακτική 

αντιμετώπισης του σκανδάλου ήταν η καταλληλότερη, καθώς όχι μόνο δεν έβλαψε 

ουσιαστικά τη δημόσια εικόνα του ίδιου αλλά παρά την εμφάνιση του σκανδάλου δεν 

ανακάμφθηκε η άνοδος της πολιτικής σταδιοδρομίας του εμπλεκομένου. 
 

 

6.2 Περίπτωση Β 
  Η περίπτωση Β της εργασίας χρησιμοποιείται ως εξέταση της υπόθεσης 3β των 

Bradford και Garrett (1995). Παρακάτω λοιπόν θα εξεταστεί η περίπτωση ενός 

σκανδάλου, στο οποίο το εμπλεκόμενο πρόσωπο κατόρθωσε να παράσχει στοιχεία 

που αποδεικνύουν πως δεν είχε τον έλεγχο της υποτιθέμενης ανήθικης πράξης. Μετά 

την περιγραφή του σκανδάλου, ακολουθεί η ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης που 

επέλεξε το εμπλεκόμενο πρόσωπο και η παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων 

πριν καθώς και μετά την εμφάνιση του σκανδάλου, παρατηρώντας έτσι το πιθανό 

εκλογικό κόστος. Τέλος, γίνεται σύγκρισή του επιλεγόμενου τρόπου διαχείρισης του 

σκανδάλου με αυτόν που προτείνεται από τους Bradford και Garrett (1995), στην 

προκειμένη δηλαδή περίπτωση, την επιλογή της δικαιολόγησης. 
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6.2.1 Το Σκάνδαλο 

 
  Το 2010 ο τότε υπουργός Βιομηχανίας της Ιταλίας ο οποίος ήταν κοντά στον 

πρωθυπουργό Silvio Berlusconi από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, κ. Claudio 

Scajola, κατηγορήθηκε για παράνομη χρηματοδότηση πολυτελούς διαμερίσματος με 

θέα το Κολοσσαίο της Ρώμης, το οποίο αγόρασε το 2004. Σύμφωνα με τις κατηγορίες 

το διαμέρισμα πουλήθηκε 1,500,000 ευρώ, εκ των οποίων οι 900,000 ευρώ 

κατατέθηκαν σε 80 επιταγές από λογαριασμό του κ. Diego Anemone, γνωστού 

επιχειρηματία στο κατασκευαστικό χώρο.  

 

  Ο κ. Anemone ήταν μάλιστα ένα από τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν τον 

Φεβρουάριο του 2010 σε μια έρευνα για καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες 

προσφέρονταν τόσο μετρητά όσο και σεξουαλικές χάρες σε δημοσίους υπαλλήλους 

και πολιτικούς σε αντάλλαγμα για τις συμβάσεις κρατικών μηχανισμών, 

συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας της συνόδου κορυφής της G8 το 2009. 

Παράλληλα, την περίοδο στην οποία αναφέρεται το σκάνδαλο, ο κ Scajola ήταν 

υπεύθυνος για τα σχέδια για την επανέναρξη της βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας 

στην Ιταλία (Dinmore, 2010). 

 
6.2.2 Η Αντιμετώπιση του Σκανδάλου 

 
  Ο κ. Scajola αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του και ισχυρίζεται πως ο ίδιος 

αγόρασε το διαμέρισμα έναντι του ποσού των 600,000 ευρώ, (ποσό πολύ χαμηλότερο 

της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος) ενώ αγνοούσε την παράλληλη πληρωμή 

των 900,000 ευρώ από τον κ. Anemone. Ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν δείχνουν να 

πείθουν τα ΜΜΕ, με αποκορύφωμα δημοσίευμα της εφημερίδας Il Giornale, που 

ανήκει στον κ. Berlusconi, με τίτλο «Διευκρίνισε τη θέση σου ή Παραιτήσου». Μετά 

τα δημοσιεύματα, ο κ Scajola ανακοίνωσε την παραίτησή του, ισχυριζόμενος ότι δεν 

μπορούσε πλέον να συνεχίσει ως υπουργός και να υπερασπιστεί τον εαυτό του 

ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία στα μέσα 
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ενημέρωσης (Dinmore, 2010).  Τρία χρόνια και εννέα μήνες αργότερα το δικαστήριο 

αθωώνει τον κ  Scajola λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.   

 

 

6.2.3 Εκλογικά Αποτελέσματα Πριν και Μετά την Ανάδειξη  του 

Σκανδάλου 

 

  Στις εκλογές της Ιταλίας του Απριλίου του 2008 ο κεντροδεξιός συνασπισμός, υπό 

την ηγεσία του Silvio Berlusconi, αποτελούμενος από τον Λαό της Ελευθερίας, τη 

Λίγκας του Βορρά και το Κίνημα για Αυτονομία, κατόρθωσε ισχυρή πλειοψηφία και 

στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου. Το κομματικό σύστημα που προκύπτει από τις 

εκλογές είναι εξαιρετικά απλοποιημένο, με έξι κοινοβουλευτικές ομάδες, δύο εκ των 

οποίων, ο Λαός της Ελευθερίας και το Δημοκρατικό Κόμμα, απαρτίζουν περισσότερο 

από το 75% της Κάτω Βουλής και περισσότερο από το 80% της Γερουσίας (Guerra 

and Massetti, 2008).  

  Συγκεκριμένα, στις εκλογές της Κάτω Βουλής, ο κεντροδεξιός συνασπισμός έλαβε 

17,064,506 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 46,8% του συνόλου των ψηφοφόρων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ψήφοι του Λαού της Ελευθερίας ανέρχονται σε 13,629,464, 

δηλαδή 37,4% του συνόλου των ψηφοφόρων, ενώ δεύτερο σε σειρά έρχεται το 

Δημοκρατικό Κόμμα, με 12,095,306 ψήφους οι οποίες αντιστοιχούν στο 33,2% του 

συνόλου (Πίνακας 2α). Όσον αφορά δε στις εκλογές της Γερουσίας, ο κεντροδεξιός 

συνασπισμός έλαβε 15,508,899 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 47.3% του 

συνόλου, με το Λαό της Ελευθερίας να λαμβάνει  12,511,258 από αυτές δηλαδή το  

38,2% του συνόλου, ενώ δεύτερο σε σειρά έρχεται και πάλι το Δημοκρατικό Κόμμα, 

με 11,042,452 ψήφους οι οποίες αντιστοιχούν στο 33,7% του συνόλου (Πίνακας 2β).   

 
 
Πίνακας 2α : Εκλογικά Αποτελέσματα 
Βουλής των Αντιπροσώπων (Κάτω 
Βουλής)2008 

Απρίλιος 13-14, 2008,  Συνολικά 
Αποτελέσματα Εκλογών Κάτω 

Βουλής 

Πίνακας 2β : Εκλογικά Αποτελέσματα 
Γερουσίας ,2008 

Απρίλιος 13-14, 2008 Συνολικά 
Αποτελέσματα Εκλογών Γερουσίας 

Εκλογικό Σώμα   47,041,814   Εκλογικό Σώμα   42,358,775    
Ψήφοι   37,874,569  80.5% Ψήφοι   34,058,406  80.4%  

Λευκά/Άκυρα   1,417,315  3.7% Λευκά/Άκυρα   1,284,067  3.8%  
Έγκυρα   36,457,254  96.3% Έγκυρα   32,774,339  96.2%  
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Υποψήφιοι Ψήφοι % 
Ποσοστό 
Έγκυρω
ν Ψήφων 

Υποψήφιοι Ψήφοι % Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Συνασπισμός 
υπό τον Silvio 
Berlusconi  

  17,064,506  46.8 
Συνασπισμός 
Silvio 
Berlusconi  

  15,508,899  47.3  

Λαός της 
Ελευθερίας   13,629,464  37.4 Λαός της 

Ελευθερίας   12,511,258  38.2  

Λέγκα του 
Βορρά   3,024,543  8.3 Λέγκα του 

Βορρά   2,642,280  8.1  

Κίνηση για 
Αυτονομία   410,499  1.1 Κίνηση για 

Αυτονομία   355,361  1.1  

Συνασπισμός 
υπό τονWalter 
Veltroni  

  13,689,330  37.5 
Συνασπισμός 
Walter 
Veltroni  

  12,457,182  38.0  

Δημοκρατικό 
Κόμμα   12,095,306  33.2 Δημοκρατικό 

Κόμμα   11,042,452  33.7  

Πηγή: Election Resources on the Internet: 
Elections to the Italian Parliament - 
Chamber of Deputies Results Lookup 
Διαθέσιμο στο: 
http://electionresources.org/it/chamber.php?e
lection=2008

Πηγή: Election Resources on the Internet: 
Elections to the Italian Parliament - Senate 
Results Lookup Διαθέσιμο στο: 
http://electionresources.org/it/senate.php?electio
n=2008&region= 

 
 
 
 
  Όσον αφορά στα αποτελέσματα των εκλογών του Φεβρουαρίου του 2013 (μετά την 

ανάδειξη του σκανδάλου) αυτά υπήρξαν πρωτοφανή για την μεταπολεμική ιστορία 

της Ιταλίας, καταλήγοντας σε πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του κεντροαριστερού και 

του κεντροδεξιού συνασπισμού και ως εκ τούτου σε ένα «κρεμασμένο» κοινοβούλιο,  

δηλαδή σε ένα κοινοβούλιο στο οποίο δεν υπήρχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία 

κάποιου κόμματος ή κάποιας συμμαχίας (Alsop, 2013). Ο κεντροαριστερός 

συνασπισμός του κ Pier Luigi Bersani κέρδισε τις εκλογές στην Κάτω Βουλή,                              

λαμβάνοντας 340 θέσεις με 10,049,393 ψήφους και ποσοστό 29,6% έναντι του29,2% 

(9,923,600 ψήφους) με το οποίο  ο κεντροδεξιός συνασπισμός, υπό την ηγεσία του 

Silvio Berlusconi, κατέλαβε 124 θέσεις. Συγκεκριμένα, ο Λαός της Ελευθερίας 

κατέλαβε 97 θέσεις στο κοινοβούλιο, λαμβάνοντας   7,332,134 ψήφους, οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 21,6% του συνόλου. Αξίζει να σημειωθεί πως το κόμμα Κίνηση 

Πέντε Αστέρων του κ Beppe Grillo έλαβε 108 θέσεις, με ποσοστό 25,6% (Πίνακας 

2β). Τέλος, στις εκλογές της Γερουσίας, ο κεντροδεξιός συνασπισμός κατέλαβε 116 

θέσεις με 9,405,652 ψήφους και ποσοστό 30,7%, εκ των οποίων οι 98 

καταλαμβάνονται με 6,828,994 ψήφους από το Λαό της Ελευθερίας, έναντι των 113 
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θέσεων του κεντροαριστερού συνασπισμού με ποσοστό 31,6%, ενώ το κόμμα του κ 

Grillo, με ποσοστό 23,8% κατέλαβε 54 θέσεις (Πίνακας 2δ). 

 
Πίνακας 2γ :  Εκλογικά Αποτελέσματα 

Κάτω Βουλής ,2013 
Απρίλιος 24-25, 2013 , Συνολικά 

Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών Κάτω 
Βουλής 

Πίνακας 2δ : Εκλογικά Αποτελέσματα 
Γερουσίας 

Φεβρουάριος 24-25, 2013 Συνολικά  
Αποτελέσματα Εκλογών Γερουσίας 

Εκλογικό Σώμα   46,905,154    Εκλογικό 
Σώμα   42,270,824    

Ψήφοι   35,270,926  75.2%  Ψήφοι   31,751,350  75.1%  
Λευκά/Άκυρα   1,265,171  3.6%  Λευκά/Άκυρα   1,133,449  3.6%  

Έγκυρα   34,005,755  96.5%  Έγκυρα   30,617,901  96.4%  
Υποψήφιοι Ψήφοι % 

Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Υποψήφιοι Ψήφοι % Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Συνασπισμός 
υπό τον Pier 
Luigi Bersani  

  10,049,393  29.6  
  Συνασπισμός 
υπό τον Silvio 
Berlusconi  

  9,405,652  30.7  

Δημοκρατικό 
Κόμμα   8,646,034  25.4  Λαός της 

Ελευθερίας   6,828,994  22.3  

Συνασπισμός 
υπό τον Silvio 
Berlusconi  

  9,923,600  29.2  Λίγκα του 
Βορρά   1,328,534  4.3  

Λαός της 
Ελευθερίας   7,332,134  21.6  

Συνασπισμός 
υπό τον Pier 
Luigi Bersani  

  9,685,437  31.6  

Λίγκα του 
Βορρά   1,390,534  4.1  Δημοκρατικό 

Κόμμα   8,400,851  27.4  

Πηγή: Election Resources on the 
Internet:Elections to the Italian Parliament 
- Chamber of Deputies Results Lookup 
Διαθέσιμο στο: 
http://electionresources.org/it/chamber.php?el
ection=2013

Πηγή: Election Resources on the 
Internet:Elections to the Italian Parliament - 
Senate Results Lookup Διαθέσιμο στο: 
http://electionresources.org/it/senate.php?electi
on=2013&district=   

 
 
Τέλος, στην περιφέρεια της Liguria, στην οποία στις εκλογές του 2008 ο κ Scajola 

κατείχε την πρώτη θέση της λίστας του ψηφοδελτίου του Λαού της Ελευθερίας, ο 

κεντροδεξιός συνασπισμός έρχεται πρώτος, λαμβάνοντας 435,711 ψήφους, εκ των 

οποίων  367,374 αντιστοιχούν στο Λαό της Ελευθερίας (Πίνακας 2ε). Στις  εκλογές 

του 2013 όμως, πρώτο σε ψήφους ήρθε το κόμμα του κ Grillo με ποσοστό 32,1%, 

ακολουθούμενο από τον κεντροαριστερό συνασπισμό με ποσοστό 31,1%, ενώ ο 

κεντροδεξιός συνασπισμός ήρθε τρίτος με ποσοστό 23%, το 18,7% του οποίου 

αντιστοιχεί στο Λαό της Ελευθερίας, ο οποίος έλαβε 174,568 ψήφους. Ωστόσο, καθώς 

η  Κίνηση Πέντε Αστέρων δεν αποτελεί μέρος συνασπισμού, κατέλαβε μόνο 1 θέση, 

ενώ ο κεντροαριστερός και ο κεντροδεξιός συνασπισμός κατέλαβαν 10 και 9 θέσεις 

αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, ο Λαό της Ελευθερίας κατέλαβε 2 θέσεις στην περιφέρεια 
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της Liguria (Πίνακας 2στ). Θα πρέπει να αναφέρουμε σαφώς πως μετά την ανάδειξη 

του σκανδάλου, ο κ Scajola δεν συμπεριελήφθη στη λίστα του ψηφοδελτίου του Λαού 

της Ελευθερίας (Genova, 2013). 

 
Πίνακας 2ε: Περιφέρεια της Liguria  : 

Εκλογικά Αποτελέσματα Κάτω 
Βουλής,  Απρίλιος 13-14, 2008   

Πίνακας 2στ: Περιφέρεια της Liguria  : 
Εκλογικά Αποτελέσματα Κάτω Βουλής,  
Φεβρουάριος 24-25, 2013 

 

Εκλογικό Σώμα   1,319,773   Εκλογικό 
Σώμα   1,274,561    

Ψήφοι   1,029,436  78.0% Ψήφοι   957,394  75.1%  
Λευκά/Άκυρα   29,547  2.9% Λευκά/Άκυρα   22,982  2.4%  

Έγκυρα   999,889  97.1% Έγκυρα   934,412  97.6%  
Υποψήφιοι Ψήφοι % 

Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

Υποψήφιοι Ψήφοι % Ποσοστό 
Έγκυρων 
Ψήφων 

  Συνασπισμός 
υπό τον Silvio 
Berlusconi  

  435,711  43.6 

Συνασπισμός 
υπό τον Pier 
Luigi 
Bersani  

209,505  31.1  

Λαός της 
Ελευθερίας   367,374  36.7 Δημοκρατικό 

Κόμμα   258,766  27.7  

Λίγκα του 
Βορρά   68,337  6.8 

Κίνηση Πέντε 
Αστέρων- 

Beppe Grillo 
  300,080  32.1  

Συνασπισμός 
υπό τον 
Walter 
Veltroni  

  425,055  42.5 
Συνασπισμός 
υπό τον Silvio 

Berlusconi  
  215,187  23.0  

Δημοκρατικό 
Κόμμα   375,808  37.6 Λαός της 

Ελευθερίας   174,568  18.7  

Πηγή: Election Resources on the 
Internet:Elections to the Italian Parliament 
- Chamber of Deputies Results Lookup 
Διαθέσιμο στο: 
http://electionresources.org/it/chamber.php?el
ection=2008&region=07

Πηγή: Election Resources on the 
Internet:Elections to the Italian Parliament - 
Chamber of Deputies Results Lookup 
Διαθέσιμο στο: 
http://electionresources.org/it/chamber.php?elec
tion=2013&region=07  
 

 

6.2.4 Σύγκριση Αντιμετώπισης Σκανδάλου με τον Προτεινόμενο Τρόπο 

Διαχείρισης Κρίσης του Μοντέλου των Bradford και Garrett 

 
H περίπτωση Β των υπό εξέταση σκανδάλων της συγκεκριμένης εργασίας 

συσχετίζεται με την υπόθεση 3β των Bradford και Garrett (1995) για τους εξής 

λόγους:  

 Η άγνοια του κ Scajola για την υποτιθέμενη παράλληλη πληρωμή 

καθιστούσε αδύνατη την αντίδρασή του προς αυτή.  
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 Η αδυναμία αντίδρασης του κ Scajola υποδεικνύει ο ίδιος δεν είχε τον 

έλεγχο της κατάστασης. 

  Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση 

κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995) καθώς ο κ 

Scajola δεν είχε τον έλεγχο της υποτιθέμενης ανήθικης πράξης, ο ίδιος θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσει τη δικαιολόγηση ως βέλτιστο τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση σκανδάλου, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης και ο 

επιλεγόμενος τρόπος διαχείρισης δεν ταυτίζονται. Παρά την αρχική του αναφορά 

στην άγνοια περί παράλληλης πληρωμής, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία της 

δικαιολόγησης, ο κ Scajola επέλεξε την άρνηση ως βασική μέθοδο για τη διαχείριση 

του σκανδάλου, κατηγορώντας παράλληλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για 

συκοφαντία σε βάρος του. 

 

  Στη συνέχεια, εξετάζονται οι εκλογικές επιπτώσεις του σκανδάλου στον άξονα 

κόστους- οφέλους. Όσον αφορά στο κόμμα με το οποίο ο κ Scajola υπήρξε 

υποψήφιος, το Λαό της Ελευθερίας, η απώλεια δυναμικής του κόμματος από τις 

εκλογές του 2008 στις εκλογές του 2013 είναι εμφανής. Συγκεκριμένα, τόσο στις 

εκλογές της Κάτω Βουλής όσο και σε αυτές της Γερουσίας, ο Λαός της Ελευθερίας 

εμφανίζει μείωση της τάξης του 50% περίπου συγκριτικά με τις ψήφους που έλαβε το 

2008. Ωστόσο, καθώς η έκβαση των εκλογών σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια 

αποτελεί το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων πέραν του σκανδάλου στο οποίο 

εμπλέκεται ο κ Scajola, σημαντικότερη είναι ίσως η εξέταση των αποτελεσμάτων της 

περιφέρειας στην οποία υπήρξε υποψήφιος ο εμπλεκόμενος. Στην περιφέρεια της 

Liguria λοιπόν η απομάκρυνση του κ Scajola από το ψηφοδέλτιο του Λαού της 

Ελευθερίας δεν απέτρεψε την πτώση του ποσοστού του κόμματος σε βαθμό 

μεγαλύτερο του 50% συγκριτικά με τις ψήφους που έλαβε στις εκλογές του 2008. 

Τέλος, η δραματική μείωση του ποσοστού του κόμματος στην περιφέρεια της Liguria 

σε συνδυασμό με την επιλογή της απομάκρυνσης του κ Scajola από το ψηφοδέλτιο 

του κόμματος στις εκλογές του 2013 μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η τακτική 

αντιμετώπισης του σκανδάλου που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν η καταλληλότερη, 

καθώς τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την έλλειψη εμπιστοσύνης που 

δημιουργήθηκε τόσο από τον ιταλικό λαό προς το κόμμα όσο και από το ίδιο το 

κόμμα προς τον κ Scajola.  
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6.3 Περίπτωση Γ 
  Η περίπτωση Γ της εργασίας χρησιμοποιείται ως εξέταση της υπόθεσης 3γ των 

Bradford και Garrett (1995). Παρακάτω λοιπόν θα εξεταστεί η περίπτωση ενός 

σκανδάλου, στο οποίο το εμπλεκόμενο πρόσωπο κατόρθωσε να παράσχει στοιχεία 

που αποδεικνύουν πως τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

υποτιθέμενης ανήθικης πράξης είναι ακατάλληλα ή αθέμιτα. Μετά την περιγραφή του 

σκανδάλου, ακολουθεί η ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης που επέλεξε το 

εμπλεκόμενο πρόσωπο και η παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων πριν καθώς 

και μετά την εμφάνιση του σκανδάλου, παρατηρώντας έτσι το πιθανό εκλογικό 

κόστος. Τέλος, γίνεται σύγκρισή του επιλεγόμενου τρόπου διαχείρισης του 

σκανδάλου με αυτόν που προτείνεται από τους Bradford και Garrett (1995), στην 

προκειμένη δηλαδή περίπτωση, την επιλογή της αιτιολόγησης. 

 
6.3.1 Το Σκάνδαλο 
  Το Μάρτιο του 2006 Ιταλοί εισαγγελείς ζήτησαν να δικαστεί, στο πλευρό του τότε 

Ιταλού πρωθυπουργού Silvio Berlusconi, ο Βρετανός δικηγόρος κ. David Mills, 

σύζυγος της τότε Υπουργού Πολιτισμού της κυβερνήσεως του Tony Blair, 

εκλεγμένης με το Εργατικό Κόμμα, κ. Tessa Jowell. Οι κατηγορίες σε βάρος του 

αφορούσαν σε καταθέσεις του κ Mills σε δύο δικαστικές υποθέσεις του κ. Berlusconi 

για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων το 1997 και το 1998, για τις οποίες ο κ. 

Mills είχε λάβει το ποσό των 350,000 λιρών προκείμένου να συγκαλύψει τις 

ενέργειες του κ Berlusconi. Η οικονομική συναλλαγή αποδεικνυόταν και από 

έγγραφο το οποίο είχαν στην κατοχή τους οι εισαγγελείς, στο οποίο ο κ. Mills 

αναφέρει στο λογιστή του πως παρά το ότι δεν υπέπεσε σε ψευδορκία, στο 

δικαστήριο «διαστρέβλωσε» ή «ωραιοποίησε» κάποια γεγονότα και έλαβε το «δώρο» 

των 350,000 λιρών, για το οποίο διερωτόταν εάν θα έπρεπε να φορολογηθεί. 

 

  Η εμπλοκή της κ Jowell στο σκάνδαλο συνίσταται σε τρία επίπεδα. Αρχικά, η 

ύπαρξη ενός δανείου το οποίο έχει συνυπογράψει το ζεύγος και φέρεται να 
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αποπληρώνεται με τα χρήματα της δωροδοκίας δηλώνει πως η κ Jowell έλαβε γνώση 

της ύπαρξης του ποσού των 350,000 λιρών. Σε δεύτερο επίπεδο, η κ Jowell δεν 

ακολούθησε τον υπουργικό κώδικα συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον οποίο «οι 

υπουργοί καλούνται να παρέχουν εγγράφως στο μόνιμο γραμματέα έναν πλήρη 

κατάλογο με όλα τα συμφέροντά τους τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Ο κατάλογος θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα 

δικά τους συμφέροντα αλλά και εκείνα του/ της συζύγου ή συντρόφου… οι ίδιοι 

κανόνες ισχύουν και για την αποδοχή δώρων». Τέλος, οι Ιταλοί εισαγγελείς είχαν 

επίσης στην κατοχή τους έγγραφα με λεπτομέρειες για το πώς ο κ Mills 

χρησιμοποίησε τη θέση της συζύγου του στην κυβέρνηση για να προωθήσει τις 

επιχειρηματικές του συναλλαγές, μεταξύ των οποίων μία επιστολή προς τις αρχές του 

Ντουμπάι, στην οποία επικαλείται το ρόλο της κ Jowell ως μέλος του υπουργικού 

συμβουλίου του Blair, διαβεβαιώνοντάς τους παράλληλα για ότι είχε «την 

υποστήριξη και συμπάθεια πάρα πολλών ατόμων στον δημόσιο βίο, από τον 

πρωθυπουργό και προς τα κάτω». 

 

6.3.2 Η Αντιμετώπιση του Σκανδάλου 

 
  Τον Ιούλιο του 2004 ο κ Mills υπέγραψε την κατάθεσή του στους Ιταλούς 

εισαγγελείς, βάση της οποίας προσπάθησε να προστατεύσει τον κ Berlusconi κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποκρύπτοντας ως ένα βαθμό τις συναλλαγές που έκανε 

για λογαριασμό του. Ισχυρίστηκε ακόμη πως το χρηματικό ποσό κατατέθηκε σε 

αυτόν από τον κ Berlusconi ως «χρέος ευγνωμοσύνης» για τον τρόπο με τον οποίο ο 

κ Mills κατόρθωσε να τον προστατεύσει κατά τη διάρκεια των ερευνών και των 

δικών. Αργότερα ο κ Mills ανακάλεσε την κατάθεσή του, ισχυριζόμενος πως οι 

Ιταλοί εισαγγελείς τον εξανάγκασαν να προβεί σε ψευδή κατάθεση. Όσον αφορά δε 

στην επιστολή προς το λογιστή του, ο κ Mills δήλωσε πως επρόκειτο για «υποθετικό 

σενάριο», ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε πως το χρηματικό ποσό προήλθε από άλλον 

πελάτη του, τον κ Diego Attanasio. Ο κ Attanasio δήλωσε πως δεν  θα μπορούσε να 

έχει κάνει αυτή την πληρωμή καθώς την εν λόγω περίοδο βρισκόταν στη φυλακή, 

κατηγορούμενος για διαφθορά. Τέλος, ο κ Berlusconi επίσης αρνείται τις κατηγορίες 

σε βάρος του, συμπεριλαμβανομένων και των κατηγοριών για δωροδοκία του κ Mills 

(Kelly, 2006). 
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  Όσον αφορά στην κ Jowell, η ίδια ισχυρίστηκε πως είχε πλήρη άγνοια για το 

«δώρο» που έκανε ο κ Berlusconi στον σύζυγό της. Σύμφωνα δε με την ίδια, η 

δουλειά του συζύγου της δεν είχε καμία σχέση με τα καθήκοντά της προς τη χώρα. Η 

άγνοια στην οποία υποστηρίζει ότι βρισκόταν η κ Jowell την καθιστά αθώα προς τα 

υπουργικά της καθήκοντα, θέση την οποία στηρίζει και ο πρωθυπουργός κ Blair. 

Τέλος, υπό την πίεση του σκανδάλου το ζεύγος οδηγείται στο χωρισμό, με τον κ 

Mills να αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για την πίεση που αδίκως δέχτηκε η σύζυγός 

του(BBC, 2006). 

 

6.3.3 Εκλογικά Αποτελέσματα Πριν και Μετά την Ανάδειξη  του 

Σκανδάλου 
  Στις εκλογές του 2001, το Εργατικό Κόμμα διατήρησε την απόλυτη πλειοψηφία του, 

καταλαμβάνοντας 412 θέσεις στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 3α, το Εργατικό Κόμμα έλαβε 10,724,895 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 

40,7% των ψηφοφόρων, υπερτερώντας κατά 9% από το ποσοστό των ψήφων που 

έλαβε το Συντηρητικό Κόμμα. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των εκλογών του 

2001 με αυτών του 2005 (μετά την εμφάνιση του σκανδάλου) παρουσιάζουν το 

Εργατικό Κόμμα να επιτυγχάνει μεν ακόμα μία ακόμη νίκη στις εκλογές, έχοντας δε 

χάσει τμήμα της δυναμικής  

του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα 3β, το Εργατικό Κόμμα έλαβε 9,556,183 

ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 35,2% των ψηφοφόρων, υπερτερώντας μόλις 

κατά 2,8% από το ποσοστό των ψήφων που έλαβε το Συντηρητικό Κόμμα. 
 
 

 

Πίνακας3α: 2001 Αποτελέσματα Βουλευτικών 
Εκλογών, Ηνωμένο Βασίλειο  

Κόμμα Έδρες Ψήφοι % 
Ποσοστό 

Αριθμός 
Υποψηφίων 

  Εργατικό Κόμμα 412 10,724,895 40.7 640 

 Συντηρητικό Κόμμα 166 8,357,622 31.7 643 

 Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 52 4,812,833 18.3 639 

 Ulster 
Ενωτικοί 6 216,839 0.8 17 

 
Σκοτσέζικο 
Εθνικό 
Κόμμα 

5 464,305 1.8 72 

 

 

Πηγή: http://www.ukpolitical.info/  
 

Πίνακας 3β: 2005 Αποτελέσματα  Βουλευτικών 
Εκλογών, Ηνωμένο Βασίλειο 

Κόμμα Έδρες Ψήφοι % 
Ποσοστό 

Αριθμός 
Υποψηφίων

  Εργατικό Κόμμα 355 9,556,183 35.2 627 

 Συντηρητικό Κόμμα 198 8,772,599 32.4 630 

 Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 62 5,982,164 22.0 626 

 Δημοκρατικοί Ενωτικοί 9 241,856 0.9 18 

 Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα 6 412,267 1.5 59 

 Πηγή:  http://www.ukpolitical.info/ 
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Όσον αφορά στη μονοεδρική περιφέρεια του Dulwich and West Norwood, της οποίας 

η θέση παραδοσιακά καταλαμβάνεται από το Εργατικό Κόμμα, στις εκλογές του 

2001 η κ Jowell, ως υποψήφια του Εργατικού Κόμματος, κατέλαβε την 

κοινοβουλευτική θέση, λαμβάνοντας 20,999 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 

54.9% του συνόλου. Παράλληλα, ο δεύτερος έρχεται ο υποψήφιος του Συντηρητικού 

Κόμματος, με διαφορά 32,2% από την κ Jowell (Πίνακας 3γ). Παρά την εμφάνιση 

του σκανδάλου, η κ Jowell αποτέλεσε την επιλογή του Εργατικού Κόμματος για την 

εν λόγω περιφέρεια και στις εκλογές του 2005 όπου, σύμφωνα με τον πίνακα 3δ, 

κατόρθωσε να καταλάβει τη θέση για ακόμη μία φορά, λαμβάνοντας 19,059 ψήφους, 

ενώ δεύτερος σε αυτές τις εκλογές έρχεται ο υποψήφιος των Φιλελεύθερων 

Δημοκρατών, με διαφορά 21% των ψήφων από την κ Jowell. 

Πίνακας 3γ: 2001 Αποτελέσματα  
Βουλευτικών Εκλογών, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Εκλογική Περιφέρεια 

Dulwich and West Norwood 

Πίνακας 3δ: 2005 Αποτελέσματα  
Βουλευτικών Εκλογών, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Εκλογική Περιφέρεια Dulwich 
and West Norwood  

 Υποψήφιοι Ψήφοι Ποσοστό 
%

 Υποψήφιοι Ψήφοι Ποσοστό 
% 

Tessa Jowell, 
Εργατικό 
Κόμμα 

20,999 54.9% Tessa Jowell, 
Εργατικό Κόμμα 

19,05
9

45.4% 

Nick Vineall, 
Συντηρητικό 
Κόμμα 

8,689 22.7% Jonathan 
Mitchell,  
Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 

10,25
2

24.4% 

Caroline 
Pidgeon, 
Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 

5,806 15.2% Kim Humphreys,  
Συντηρητικό 
Κόμμα 

9,200 21.9% 

Jenny Jones, 
Πράσινο 
Κόμμα 

1,914 5.0% Jenny Jones,  
Πράσινο Κόμμα 

2,741 6.5% 

Brian Kelly, 
Σοσιαλιστική 
Συμμαχία 

839 2.2% Ralph 
AtkinsonΚόμμα 
Ανεξαρτησίας 
ΗΒ 

290 0.7% 

 

Πηγή: The Guardian. Διαθέσιμο στο:  

http://www.theguardian.com/politics/c

onstituency/883/dulwich-and-west-

norwood 

 

Πηγή: The Guardian. Διαθέσιμο στο:  

http://www.theguardian.com/politics/co

nstituency/883/dulwich-and-west-

norwood 
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6.3.4 Σύγκριση Αντιμετώπισης Σκανδάλου με τον Προτεινόμενο Τρόπο 

Διαχείρισης Κρίσης του Μοντέλου των Bradford και Garrett 

 
  H περίπτωση Γ των υπό εξέταση σκανδάλων της συγκεκριμένης εργασίας 

συσχετίζεται με την υπόθεση 3γ των Bradford και Garrett (1995) για τους εξής 

λόγους:  

 Η ύπαρξη του χρηματικού ποσού με το οποίο αποπληρώθηκε το δάνειο είναι 

αδιαμφισβήτητη. 

 Το ποσό ωστόσο φέρεται να αφορά σε περιπτώσεις παροχής εργασιών και 

όχι σε χρηματισμό.  

 Ο κ Mills αναγκάζεται σε ψευδή κατάθεση από τους εισαγγελείς. 

 

  Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση 

κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995) καθώς ο κ 

Mills εξαναγκάστηκε σε ψευδή κατάθεση, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

εξέταση του σκανδάλου δεν είναι κατάλληλα και ως εκ τούτου ο ίδιος θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσει τη αιτιολόγηση ως βέλτιστο τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζουμε αρχικά τον τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου 

από τον κ Mills, καθώς αποτελεί το άμεσα εμπλεκόμενο μέρος ενώ παράλληλα η δική 

του διαχείριση μπορεί να επηρεάσει την πολιτική θέση της συζύγου του, η οποία 

έστω και έμμεσα ενεπλάκη επίσης στο σκάνδαλο. Όσον αφορά στην κ Jowell, η 

άγνοιά της περί των επαγγελματικών υποθέσεων του συζύγου της καθιστά την 

δικαιολόγηση βέλτιστο τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου από μέρους της. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση σκανδάλου, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης και ο 

επιλεγόμενος τρόπος διαχείρισης δεν ταυτίζονται από μέρους του κ Mills, αλλά 

ταυτίζονται από μέρους της κ Jowell. Συγκεκριμένα, ο κ Mills δεν αποδέχεται την 

υπαιτιότητά του αλλά χρησιμοποιεί την άρνηση ως επιλεγόμενο τρόπο διαχείρισης. 

Ωστόσο, η κ Jowell στηρίζει την επικοινωνιακή της πολιτική προς την αντιμετώπιση 

του σκανδάλου στη δικαιολόγηση, τονίζοντας την άγνοιά της επί του ζητήματος. 

Παράλληλα, στηρίζει τη θέση της αυτή ερχόμενη σε διάσταση με το σύζυγό της. 

 

  Στη συνέχεια, εξετάζονται οι εκλογικές επιπτώσεις του σκανδάλου στον άξονα 

κόστους- οφέλους. Όσον αφορά στο κόμμα με το οποίο η κ Jowell υπήρξε υποψήφια, 
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το Εργατικό Κόμμα, εμφανίζει μία πτώση της δυναμικής του από τις εκλογές του 2001 

στις εκλογές του 2005, διατηρώντας ωστόσο την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, στις 

εκλογές του 2001 το Εργατικό Κόμμα ήρθε πρώτο με ποσοστό 40.7%, ενώ στις 

εκλογές του 2005 η πρώτη θέση καταλήφθηκε με ποσοστό 35.2%, δηλαδή με 

απώλεια δυναμικής της τάξης του 5.5%. Παράλληλα, η μικρή άνοδος του 

Συντηρητικού Κόμματος από 31.7% στις εκλογές του 2001 σε 32.4% στις εκλογές του 

2005 μειώνει τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων από το 9% στο 2.8%. Τέλος, 

όσον αφορά στην περιφέρεια του Dulwich και West Norwood , η κ Jowell διατήρησε 

τη βουλευτική της έδρα και στις εκλογές του 2005, λαμβάνοντας περίπου 2.000 

ψήφους λιγότερες συγκριτικά με τις εκλογές του 2001. 

 

6.4 Περίπτωση Δ 
  Η περίπτωση Δ της εργασίας χρησιμοποιείται ως εξέταση της υπόθεσης 3δ των 

Bradford και Garrett (1995). Παρακάτω λοιπόν θα εξεταστεί η περίπτωση ενός 

σκανδάλου, στο οποίο το εμπλεκόμενο πρόσωπο καταλήγει στο ότι οι ισχυρισμοί που 

αφορούν στην ανήθικη πράξη είναι έγκυροι. Μετά την περιγραφή του σκανδάλου, 

ακολουθεί η ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης που επέλεξε το εμπλεκόμενο 

πρόσωπο και η παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων πριν καθώς και μετά την 

εμφάνιση του σκανδάλου, παρατηρώντας έτσι το πιθανό εκλογικό κόστος. Τέλος, 

γίνεται σύγκρισή του επιλεγόμενου τρόπου διαχείρισης του σκανδάλου με αυτόν που 

προτείνεται από τους Bradford και Garrett (1995), στην προκειμένη δηλαδή 

περίπτωση, την επιλογή της παραδοχής. 

 

 
6.4.1 Το Σκάνδαλο 

 
  Μια εταιρία προώθησης ομάδων συμφερόντων του Westminster, η Ian Greer 

Associates (IGA), πληρωνόταν δεκάδες χιλιάδες λίρες από τον κ Al-Fayed, τα οποία 

προορίζονταν για δύο βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος, τους κ Neil Hamilton 

και Tim Smith. Κατά την εμφάνιση του σκανδάλου, τον Μάιο του 1994, ο κ. Neil 

Hamilton, βουλευτής του Tatton, κατείχε τη θέση του υπουργού στο Υπουργείο 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, αρμόδιος για την επιχειρηματική ακεραιότητα, και ο κ. 
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Tim Smith, βουλευτής του Beaconsfield,  ήταν υπουργός Βορείου Ιρλανδίας. Οι εν 

λόγο υπουργοί ελάμβαναν £ 2.000 από τον κ Greer για κάθε περίπτωση στην οποία 

έθεταν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για λογαριασμό του Mohamed Al-Fayed, 

ιδιοκτήτη των Harrods.  

 

  Επιπλέον, ο κ Hamilton ζήτησε και έλαβε δωρεάν διακοπές μιας εβδομάδας για τον 

ίδιο και τη σύζυγό του στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, το οποίο ανήκει στους 

αδελφούς Al-Fayed. Το ζευγάρι πήγε επίσης για ψώνια στο Harrods δωρεάν, μετά 

από πρόσκληση του κ Al-Fayed. Καμία από τις πληρωμές ή τα δωρεάν ταξίδια δεν  

δηλώθηκαν στο κοινοβούλιο. 

 

  Οι πληρωμές του κ. Al-Fayed αφορούν στο διάστημα μεταξύ του 1987 και 1989, 

όταν η διαμάχη για την ιδιοκτησία του House of Fraser, μέρος του οποίου αποτελεί 

και το πολυκατάστημα Harrods, είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ο κ. Al-Fayed 

δηλώνει πως προσεγγίστηκε από τον κ Ian Greer, της εταιρίας προώθησης ομάδων 

συμφερόντων, ο οποίος του προσέφερε τις υπηρεσίες του, διαβεβαιώνοντάς τον πως 

θα μπορούσε να τακτοποιήσει το ζήτημα έναντι αμοιβής περίπου £ 50.000. Στη 

συνέχεια, όμως, είπε ότι θα πρέπει να πληρώσουν  και τους βουλευτές, Neil Hamilton 

και Tim Smith, οι οποίοι θα έθεταν τις ερωτήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Al-Fayed ο 

μηνιαίος λογαριασμός για τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες κυμαινόταν από £ 8.000 

έως £ 10.000 ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων. 

 

  Λεπτομέρειες των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων επιστολών από τον κ 

Hamilton αποδεικνύουν πως ο ίδιος είχε συνεργαστεί για πολλά χρόνια με την εταιρία 

προώθησης συμφερόντων για την εκστρατεία άσκησης κοινοβουλευτικών πιέσεων. 

Οι ερωτήσεις που έθετε ο κ. Hamilton στο κοινοβούλιο προς εξυπηρέτηση του κ Al-

Fayed έλαβαν τέλος τον Ιανουάριο του 1989, ενώ έχουν εντοπιστεί 22 ερωτήσεις που 

τέθηκαν από τους 2 βουλευτές μέχρι τότε (Hencke, 1994).  
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6.4.2 Η Αντιμετώπιση του Σκανδάλου 

 
  Με την ανάδειξη του σκανδάλου ο κ Smith παραδέχεται πως ελάμβανε χρήματα από 

τον κ Al-Fayed προκειμένου να καταθέτει ερωτήσεις για λογαριασμό του και 

καταθέτει την παραίτησή του, η οποία και γίνεται δεκτή. Σε απάντηση της επιστολής 

παραίτησης του κ Smith, ο πρωθυπουργός είπε ότι ενώ ο ίδιος ήταν «ευγνώμων» για 

την «σαφή και πλήρη εξήγηση» του βουλευτή του Beaconsfield , «εντούτοις, ήταν 

σαφώς λάθος» (Macintyre, 1994). Παρά την παραδοχή του για παραβίαση των 

κανόνων και χρηματισμό, ο κ Smith δεν αντιμετώπισε περαιτέρω κυρώσεις μετά την 

παραίτησή του. Αντιθέτως, κατέλαβε μία θέση στην Επιτροπή Δημοσίων 

Λογαριασμών, η οποία ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες (Wolmar, 1997). Παρ’ όλα 

αυτά, υποκύπτοντας σε πιέσεις του κόμματός του, απέσυρε την υποψηφιότητά του για 

τις εκλογές του 1997 (Farrell et al., 1998). 

 

  Όσον αφορά στον κ Hamilton, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως 

δεν υπάρχει καμία αλήθεια στο δημοσίευμα της Guardian, το οποίο έφερε το 

σκάνδαλο στη δημοσιότητα. Κινείται μάλιστα νομικά κατά της Guardian ζητώντας 

αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμηση (Macintyre, 1994). 

 

  Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από πολλά μέρη του Συντηρητικού Κόμματος, ο κ 

Hamilton αρνείται να παραιτηθεί και εμμένοντας στην αθωότητά του διεκδικεί για 

ακόμη μία φορά τη βουλευτική έδρα της περιφέρειας του Tatton (Farrell et al., 1998). 

Στην προεκλογική του εκστρατεία δε, ο κ Hamilton ζητά από τους πολίτες να 

θεωρηθεί αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου (Smith, 1997). 

 

 

   

6.4.3 Εκλογικά Αποτελέσματα Πριν και Μετά την Ανάδειξη  του 

Σκανδάλου 

 
  Στις εκλογές του 1992, το Συντηρητικό Κόμμα διατήρησε την απόλυτη πλειοψηφία 

του, καταλαμβάνοντας 336 θέσεις στο κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4α, οι Συντηρητικοί έλαβαν 14,092,891 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν 
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στο 42.3% των ψηφοφόρων, ενώ δεύτερο έρχεται το Εργατικό Κόμμα με 11,559,735 

ψήφους και διαφορά 7.1% από τους Συντηρητικούς. Ωστόσο, η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των εκλογών του 1992 με αυτών του 1997 (μετά την εμφάνιση του 

σκανδάλου) παρουσιάζουν το Συντηρητικό Κόμμα να χάνει τις εκλογές από το 

Εργατικό Κόμμα. Συγκεκριμένα, το Εργατικό Κόμμα έλαβε 13,518,167 ψήφους, οι 

οποίες αντιστοιχούν στο 42.3% των ψηφοφόρων, ενώ το Συντηρητικό Κόμμα έλαβε 

9,600,943 ψήφους, δηλαδή 30.7% των ψηφοφόρων. Παρατηρούμε λοιπόν πως στις 

εκλογές μετά την ανάδειξη του σκανδάλου το Συντηρητικό Κόμμα έχασε σημαντικό 

κομμάτι της δυναμικής του, λαμβάνοντας 4,491,948 ψήφους λιγότερες από αυτές που 

έλαβε στις εκλογές του 1992 (Πίνακας 4β).  

Πίνακας 4α: 1992,Αποτελέσματα  Βουλευτικών 
Εκλογών, Ηνωμένο Βασίλειο 

Κόμμα Έδρε
ς 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Όσον αφορά στη μονοεδρική περιφέρεια του Tatton, με υποψήφιο του 

Συντηρητικού Κόμματος τον κ. Neil Hamilton, το 1992 ο κ. Hamilton κατέλαβε την 

Ψήφοι % 
Ποσοστό 

Αριθμός 
Υποψηφίων

 Συντηρητικό Κόμμα 336 14,092,89
1 42.3 645 

 Εργατικό Κόμμα 271 11,559,73
5 35.2 634 

 Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 20 5,999,384 18.3 632 

 Ulster Ενωτικοί 9 271,049 34.5 13 

 
Σοσιαλδημοκράτες 
και Εργατικό 
Κόμμα 

4 184,445 23.5 13 

 Πλέιντ Σίμρου 4 154,439 8.8 38 

 Δημοκρατικοί Ενωτικοί 3 103,039 13.1 7 

 Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα  3 629,552 21.5 72 

 Ulster Λαϊκή 
Ένωση 1 19,305 2.4 1 

 
Πηγή: UK Political Info. Διαθέσιμο στο: 
http://www.ukpolitical.info/1992.htm

Πίνακας 4β:1997, Αποτελέσματα  
Βουλευτικών Εκλογών, Ηνωμένο Βασίλειο 

Κόμμα Έδρες Ψήφοι % 
Ποσοστό 

Αριθμός 
Υποψηφίων

  Εργατικό Κόμμα 418 13,518,167 43.2 639 

 Συντηρητικό Κόμμα 165 9,600,943 30.7 648 

 Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 46 5,242,947 16.8 639 

 Ulster 
Ενωτικοί 10 258,349 0.8 16 

 
Σκοτσέζικο 
Εθνικό 
Κόμμα 

6 621,550 2.0 72 

 Πλέιντ Σίμρου 4 161,030 0.5 40 

 SDLP 3 190,814 0.6 3 
 Σιν Φέιν 2 126,921 0.4 17 

 Δημοκρατικοί Ενωτικοί 2 107,348 0.3 9 

 Πρόεδρος της Βουλής 1 23,969 0.1 1 

 Ενωτική Ομάδα Η.Β. 1 12,817 ?? 1 

 Λοιπά Κόμματα 1 159,639 0.5 297 

 

Πηγή: UK Political Info. Διαθέσιμο στο: 
http://www.ukpolitical.info/1997.htm  
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έδρα λαμβάνοντας 31,658 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 55.1% των 

ψηφοφόρων (Πίνακας 4γ). Παράλληλα, το Συντηρητικό Κόμμα καταλαμβάνει και την 

έδρα της περιφέρειας του Beaconsfield, με υποψήφιο τον κ. Timothy Smith. Ο κ 

Smith έλαβε 33,817 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 64% του συνόλου των 

ψηφοφόρων (Πίνακας 4δ). Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι έδρες των δύο 

προαναφερθέντων περιφερειών παραδοσιακά καταλαμβάνονται από υποψηφίους του 

Συντηρητικού Κόμματος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Μετά την ανάδειξη του σκανδάλου περί χρηματισμού των δύο βουλευτών, και την 

απόσυρση της υποψηφιότητας του  κ. Smith, το Συντηρητικό Κόμμα διατήρησε την 

περιφέρεια του Beaconsfield, με υποψήφιο τον κ Dominic Grieve, ο οποίος έλαβε 

24,709 ψήφους που αντιστοιχούσαν στο 49.2% των ψηφοφόρων (Πίνακας 4στ). Όσον 

αφορά στην περιφέρεια του Tatton, ο κ Hamilton χάνει την έδρα του από τον 

ανεξάρτητο κ Martin Bell. Ο κ. Hamilton έλαβε 18,277 ψήφους (δηλαδή 13.381 

Πίνακας 4δ: 1992,Αποτελέσματα  Βουλευτικών 
Εκλογών, Περιφέρεια Beaconsfield  

Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό 
%

Timothy Smith,  
Συντηρητικό Κόμμα 

33,817 64.0%

Anne Purse, 
Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 

10,220 19.3%

Graham Smith, 
Εργατικό Κόμμα 

7,163 13.5%

A Foulds, Ανεξάρτητος 
Συντηρητικός 

1,317 2.5%

A Foss,  Κόμμα 
Φυσικού Νόμου 

196 0.4%

J Martin, Ίση 
Εκπροσώπευση στο 
Κοινοβούλιο 

166 0.3%

Source: The Guardian. Available at: 
http://www.theguardian.com/politics/constituency/6
97/beaconsfield

Πίνακας 4γ: 1992,Αποτελέσματα  
Βουλευτικών Εκλογών, Περιφέρεια 

Tatton 
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό 

% 

Neil Hamilton, 
Συντηρητικό Κόμμα 

31,658 55.1%

Jon Kelly, Εργατικό 
Κόμμα 

15,798 27.5%

Cathy Hancox, 
Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 

9,597 16.7%

M Gibson,  
Φεουδαρχικό 
Κόμμα 

410 0.7%

Πηγή: The Guardian. Διαθέσιμο στο: 
http://www.theguardian.com/politics/con
stituency/1360/tatton
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ψήφους λιγότερες από αυτές που έλαβε στις εκλογές του 1992), οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 37.5% των ψηφοφόρων, ενώ ο κ. Bell έλαβε 29,354 ψήφους, 

δηλαδή το 60.2% των ψηφοφόρων (Πίνακας 4ε). Το Εργατικό Κόμμα, καθώς και οι 

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες δεν έθεσαν υποψηφίους στην περιφέρεια του Tatton σε 

αυτές τις εκλογές, στηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποψηφιότητα του κ Bell   

(Farrell et al., 1998).  

 
Πίνακας 4ε: 1997,Αποτελέσματα Βουλευτικών 

Εκλογών, Περιφέρεια Tatton 
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό

%

Martin Bell, Ανεξάρτητος 29,354 60.2%

Neil Hamilton,  
Συντηρητικό Κόμμα 

18,277 37.5%

S Hill, Ανεξάρτητος 
Συντηρητικός 

295 0.6%

S Kinsey,  Ανεξάρτητος 
Συντηρητικός 

187 0.4%

B Penhaul, Το Λαμπερό 
Κόμμα του Ενός, της 
δεσποινίδος Moneypenny 

128 0.3%

J Muir, Κόμμα Albion  126 0.3%

M Kennedy, Κόμμα 
Φυσικού Νόμου 

123 0.3%

David Bishop, Ο Λόρδος 
Byro ενάντια στα 
παλιοτόμαρα τους 
Συντηρητικούς 

116 0.2%

R Nicholas, Ανεξάρτητος 
Συντηρητικός 

113 0.2%

J Price, Κόμμα Juice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 73 
 
 
 
 

 

0.1%

Πηγή: The Guardian. Διαθέσιμο στο: 
http://www.theguardian.com/politics/constituenc
y/1360/tatton

Πίνακας 4στ: 1997,Αποτελέσματα 
Βουλευτικών Εκλογών, Περιφέρεια 

Beaconsfield 
Υποψήφιοι Ψήφοι Ποσοστό 

%

Dominic Grieve,  
Συντηρητικό Κόμμα 

24,709 49.2%

Peter Mapp, 
Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 

10,722 21.4%

Alastair Hudson, 
Εργατικό Κόμμα 

10,063 20.0%

H Lloyd,  Το Κόμμα 
Δημοψηφίσματος 

2,197 4.4%

C Story,  
Συντηρητικοί 
εναντίον του ενιαίου 
νομίσματος 

1,434 2.9%

Christopher Cooke, 
Ανεξάρτητος Η.Β. 

451 0.9%

G Duval, Συμμαχία 
Υπέρ Ζωής 

286 0.6%

T Dyball,  Κόμμα 
Φυσικού Νόμου 

193 0.4%

R Matthews,  
Ανεξάρτητος 

146 0.3%

Πηγή: The Guardian. Διαθέσιμο στο: 
http://www.theguardian.com/politics/constitue
ncy/697/beaconsfield  
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6.4.4 Σύγκριση Αντιμετώπισης Σκανδάλου με τον Προτεινόμενο Τρόπο 

Διαχείρισης Κρίσης του Μοντέλου των Bradford και Garrett 

 
  H περίπτωση Δ των υπό εξέταση σκανδάλων της συγκεκριμένης εργασίας 

συσχετίζεται με την υπόθεση 3δ των Bradford και Garrett (1995) για τους εξής 

λόγους:  

 Έχουν εντοπιστεί 22 ερωτήσεις που τέθηκαν από τους 2 βουλευτές προς 

εξυπηρέτηση του κ Al-Fayed μέχρι το 1989.  
 Επιστολές του κ Hamilton αποδεικνύουν πως ο ίδιος είχε συνεργαστεί για 

πολλά χρόνια με την εταιρία προώθησης συμφερόντων για την εκστρατεία 

άσκησης κοινοβουλευτικών πιέσεων. 
 

  Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση 

κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995) καθώς οι 

ισχυρισμοί που αφορούν στην ανήθικη πράξη είναι έγκυροι, ως βέλτιστος τρόπος 

διαχείρισης του σκανδάλου ορίζεται η τακτική της παραδοχής. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση σκανδάλου, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης ακολουθήθηκε από τον κ 

Smith, ενώ ο κ Hamilton ακολούθησε την τακτική της άρνησης για την αντιμετώπιση 

του σκανδάλου. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η διαχείριση του σκανδάλου 

από μέρους του κ Smith πληροί και το ένα από τα δύο περαιτέρω κριτήρια που 

τίθενται από τον Coombs (1998), αυτό της πλήρους απολογίας  Συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση του κ Smith, ως πλήρη απολογία δεχόμαστε την παραίτησή του από τη 

θέση που κατείχε καθώς και τη μη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στις 

εκλογές μετά την ανάδειξη του σκανδάλου. Ωστόσο, καμία από τις κινήσεις του δεν 

αφορά στο δεύτερο κριτήριο που έθεσε ο Coombs (1998), αυτό της διορθωτικής 

πράξης. 

 

   Στη συνέχεια, εξετάζονται οι  εκλογικές επιπτώσεις του σκανδάλου στον άξονα 

κόστους- οφέλους, όπου σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση το κόμμα στο οποίο 

ανήκουν οι δύο εμπλεκόμενοι βουλευτές, το Συντηρητικό Κόμμα υπέστη μία 

συντριπτική ήττα στις εκλογές μετά την ανάδειξη του σκανδάλου. Εξετάζοντας δε τις 

έδρες στις περιφέρειες όπου οι εμπλεκόμενοι ήταν υποψήφιοι, παρατηρείται πως η 
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αντιμετώπιση του κ Smith οδήγησε στη διατήρηση της έδρας της περιφέρειας του 

Beaconsfield από το Συντηρητικό Κόμμα, έστω και με άλλον υποψήφιο στη θέση του 

κ Smith, ενώ η αντιμετώπιση του κ Hamilton και η επιμονή του στην 

επαναδιεκδίκηση της έδρας είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της έδρας στην 

περιφέρεια του Tatton. Τέλος, βάσει της παραπάνω ανάλυσης κρίνεται πως η τακτική 

του κ Smith, η οποία ταυτίζεται με τον προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισης του 

σκανδάλου των Bradford και Garrett (1995) ήταν όντως η καταλληλότερη και 

οδήγησε στα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά στην περιφέρεια του 

εμπλεκομένου εν αντιθέση με την τακτική που ακολουθήθηκε από τον κ Hamilton η 

οποία οδήγησε στην απώλεια της έδρας. 

 
7. Συμπεράσματα  

 

  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας υπήρξε ο έλεγχος του βαθμού στον οποίο τα 

πολιτικά σκάνδαλα επηρεάζουν σε επίπεδο εκλογικού κόστους, τόσο τα εμπλεκόμενα 

πολιτικά πρόσωπα, όσο και τα κόμματα στα οποία αυτά ανήκουν, καθώς και του 

βαθμού στον οποίο η επιλογή του τρόπου διαχείρισης σκανδάλων μπορεί ουσιαστικά 

να επηρεάσει τον αντίκτυπο που αυτά θα έχουν. 

 

  Για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 

επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση κατηγοριών για ανήθικη συμπεριφορά των 

Bradford και Garrett (1995), του οποίου και έγινε αναγωγή στον τομέα της πολιτικής, 

με σκοπό να εξεταστεί η εφαρμοστικότητά του στον εν λόγω τομέα και να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των προτεινόμενων τακτικών στον άξονα εκλογικού 

κόστους- οφέλους. Επιχειρήθηκε δε η αντιστοιχία παραδειγμάτων με τις περιπτώσεις 

στις οποίες αναφέρονται οι Bradford και Garrett (1995) έτσι ώτε να μπορούν να 

ελεγχθούν όλες οι τακτικές αντιμετώπισης τις οποίες αυτοί προτείνουν. 

 

  Στις περιπτώσεις Α και Γ, όπου η τακτική αντιμετώπισης που ακολουθήθηκε από τα 

εμπλεκόμενα μέρη ταυτίζεται με τον προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισης των 

Bradford και Garrett (1995), τα εκλογικά αποτελέσματα μετά την ανάδειξη των 

σκανδάλων παρουσίασαν μικρές διαφορές συγκριτικά με αυτά των τελευταίων 

εκλογών πριν την ανάδειξη τους. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση Α η τακτική 
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αντιμετώπισης είχε θετικό πρόσημο, καθώς ο εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο κ Sarkozy 

σημείωσε σημαντική άνοδο στην πολιτική του σταδιοδρομία καταλαμβάνοντας τη 

θέση του Προέδρου της Γαλλίας, ενώ στην περίπτωση Γ, η κυρία Jowell πέτυχε την 

επανεκλογή της με μικρή διαφορά συγκριτικά με την προηγούμενη εκλογική της 

αναμέτρηση. 

 

  Όσον αφορά στην περίπτωση Β, όπου ο εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο κ Scajola δεν 

ακολούθησε τον προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισης των Bradford και Garrett (1995), 

τα αποτελέσματα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην περιφέρεια την οποία ο ίδιος 

εκπροσωπούσε, καθώς και η μη περίληψη του στο ψηφοδέλτιο του Λαού της 

Ελευθερίας μετά την ανάδειξη του σκανδάλου, αποδεικνύουν πως η επιλογή του 

τρόπου αντιμετώπισης του σκανδάλου από τον κ Scajola δεν ήταν κατάλληλη για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση σκανδάλου. 

 

  Τέλος, η περίπτωση Δ αφορά σε δύο βουλευτές οι οποίοι εμπλέκονται στο ίδιο 

σκάνδαλο αλλά επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους για την αντιμετώπισή του. Αφενός 

λοιπόν εξετάστηκε η επιλογή αντιμετώπισης του σκανδάλου από τον  κ Smith, η 

οποία ταυτίζεται με τον προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισης των Bradford και Garrett 

(1995) και αφετέρου η επιλογή αντιμετώπισης του σκανδάλου από τον κ  Hamilton η 

οποία διαφέρει. Στην μεν πρώτη περίπτωση, ο κ Smith παραιτήθηκε της βουλευτικής 

του έδρας, η οποία ωστόσο επανακαταλήφθηκε από υποψήφιο του Συντηρητικού 

Κόμματος. Στην δε δεύτερη περίπτωση, η αντιμετώπιση του σκανδάλου από τον κ 

Hamilton οδήγησε στην απώλεια της έδρας που ο ίδιος κατείχε και 

επανεκδιεκδικούσε. 

 

  Σύμφωνα λοιπόν με την εξέταση των παραπάνω παραδειγμάτων οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα πως το μοντέλο επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση κατηγοριών 

για ανήθικη συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995) θα μπορούσε επιτυχώς να 

αναχθεί και στο πολιτικό σκηνικό, καθώς στις τέσσερις εξεταζόμενες περιπτώσεις 

παρατηρείται πως η επιλογή του προτεινόμενου τρόπου διαχείρισης οδήγησε στα 

επιθυμητά αποτελέσματα ενώ η επιλογή άλλου τρόπου διαχείρισης απέκλειε από 

αυτά.  
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8. Περιορισμοί της Εργασίας  

 

  Η συγκεκριμένη έρευνα οδήγησε σε μία ταύτιση της επιλογής των προτεινόμενων 

τρόπων διαχείρισης από τους Bradford και Garrett (1995) με την επίτευξη των 

επιθυμητών εκλογικών αποτελεσμάτων, τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο 

κόμματος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν θα μπορούσαν να εγγυηθούν τη 

γενικότερη ταύτιση σε κάθε περίπτωση σκανδάλου στον πολιτικό χώρο, καθώς η εν 

λόγω έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς. Αρχικά, οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της 

κάθε χώρας δημιουργούν διαφορές ως προς τη βαρύτητα που δίνει ο εκάστοτε λαός 

στην εμφάνιση κάποιου σκανδάλου στο χώρο της πολιτικής. Η αξιολόγηση λοιπόν 

του ίδιου σκανδάλου θα γινόταν διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, τα 

σκάνδαλα που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία αφορούν αποκλειστικά σε 

περιπτώσεις κατηγοριών για οικονομική διαφθορά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τον έλεγχο αυτών των οικονομικών σκανδάλων θα μπορούσαν να διαφέρουν σε 

περιπτώσεις σκανδάλων άλλης φύσης, όπως ηθικά. Για να καταλήξουμε λοιπόν σε 

ασφαλέστερα συμπεράσματα, και να ελεγχθεί σε βάθος η αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου επικοινωνιακών στρατηγικών σε απάντηση κατηγοριών για ανήθικη 

συμπεριφορά των Bradford και Garrett (1995) στον πολιτικό χώρο, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός παραδειγμάτων σκανδάλων κάθε φύσης, 

προερχόμενος από διάφορες χώρες και λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε εξεταζόμενης χώρας. Τέλος, όσων αφορά στα εκλογικά αποτελέσματα μετά την 

εμφάνιση σκανδάλων σε επίπεδο κομμάτων υπήρξε σαφώς δύσκολος ο συσχετισμός 

των αποτελεσμάτων με τις επιπτώσεις του σκανδάλου σε εθνικό επίπεδο, καθώς τα 

εκλογικά αποτελέσματα σπανίως καθορίζονται αποκλειστικά από την εμφάνιση 

κάποιου συγκεκριμένου σκανδάλου. Ουσιαστικότερη υπήρξε μάλλον η εξέταση των 

περιφερειών στις οποίες υπήρξαν υποψήφια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς η 

επανεκλογή τους ή μη σε συνδυασμό με την άνοδο ή πτώση του ποσοστού του 

κόμματος με το οποίο οι εμπλεκόμενοι ήταν υποψήφιοι μπορεί να συσχετιστεί 

αμεσότερα με την ανάδειξη του κάθε σκανδάλου. 
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