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Εισαγωγή 

 

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η συμβολή της στην ανάλυση κομματικών 

φαινομένων που μεγεθύνονται, αναγεννώνται ή εμφανίζονται για πρώτη φορά στα 

χρόνια της κρίσης και συγκεκριμένα η διερευνητική μελέτη ενός νέου είδους 

κόμματος που ιδρύεται από ανθρώπους χωρίς προηγούμενη κομματική εμπειρία 

και καταγράφει εκλογική επιτυχία. Τα νέα αυτά κόμματα, τα οποία ονομάζουμε 

«αντί-κατεστημένα»
1
, είναι κόμματα τα οποία επιδεικνύουν μία διαφορετική 

συμπεριφορά από τη συνήθη έκφραση αντισυστημικών συναισθημάτων.  

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα ενώ δεν επιθυμούν τη διάλυση του συστήματος,  

αποδέχονται τους κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας και συμμετέχουν στο 

κομματικό σύστημα με εμβληματική επιδίωξη την απόδοση ευθυνών στο 

κατεστημένο και τις ελίτ. Στη ρητορική των αντί-κατεστημένων, τα παλιά κόμματα, 

ανεπαρκή και αναποτελεσματικά, αποτελούν τους βασικούς υπαίτιους της κρίσης. 

Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με λεκτική ένταση ή ηπιότερη προσέγγιση είναι 

νέα κόμματα, τασσόμενα έντονα κατά του κατεστημένου, των ελίτ και των 

                                                                    
1
 Ο όρος «Αντί-κατεστημένος, -η, -ο» που υιοθετείται στη συνέχεια ως στοιχείο ανάλυσης και 

βάση διάκρισης των κομμάτων, αποτελεί ουσιαστικά μετάφραση του αγγλικού όρου “anti-

establishment” ο οποίος αποδίδεται περιφραστικά ως «ενάντια στο κατεστημένο». Η 

προσπάθεια μονολεκτικής απόδοσης του όρου, συναντά τις παρακάτω δυσκολίες: (α) αφενός 

πρέπει να διατηρηθεί η λογική της διάκρισης του κατεστημένου από το «σύστημα» (όπως 

αναλυτικά καταγράφεται στο Μέρος Α’), επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «αντί-

συστημικό». Ως σύστημα νοείται το οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ενώ ως 

κατεστημένο νοείται το πλέγμα σχέσεων που αναπτύσσουν ομάδες που εμφανίζουν 

αξιοσημείωτη διάρκεια και παρουσία στο δημόσιο βίο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη λογική 

τους ως «κλειστή ομάδα ατόμων που κατορθώνουν, από τις καίριες θέσεις που κατέχουν στους 
διάφορους τομείς της δημόσιας ή ιδιωτικής ζωής, να ελέγχουν κάθε εξέλιξη και να εμποδίζουν κάθε 
ανανέωση που θα μπορούσε να κλονίσει την ισχύ τους μέσα στην κοινωνία» (Λεξικό Τριανταφυλλίδη 

– www.greek-language.gr - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ). Επομένως μία ενδεχόμενη απόδοση του 

όρου ως «αντί-συστημικού» αδυνατεί να συλλάβει την αντίληψη του «αντί-κατεστημένου» 

κόμματος,, αυτή της εναντίωσης στο κατεστημένο, με παράλληλη όμως την αποδοχή των δομών 

του συστήματος. (β) Η απόδοση του όρου ως «αντί-συμβατικό» κόμμα, θα συναντούσε παρόμοια 

εμπόδια αποτύπωσης του βασικού χαρακτήρα της διάκρισης. Τα περιγραφόμενα κόμματα δεν 

είναι απλώς διαφορετικά ή μη-συμβατά ή αντί-συμβατικά, παρότι παρουσιάζουν σημαντικές 

ανομοιότητες με υπόλοιπα εδραιωμένα κόμματα, σε σχέση με το ύφος, την παρουσία, τα 

συνθήματα κλπ.  (γ) η αξιοποίηση ορολογιών όπως «αντί-κομφορμιστικά» «αντί-ελιτιστικά», 

ομοίως παρουσιάζουν ζητήματα ευκρίνειας στην απόδοση της βασικής ταυτότητας των αντί-

κατεστημένων κομμάτων, ενώ τονίζουν υπερβολικά επί μέρους στοιχεία του χαρακτήρα τους. 

Επομένως, για τους σκοπούς της παρούσης ανάλυσης προκρίνεται η χρήση του όρου «αντί-

κατεστημένα» ως ο πιο περιεκτικός. 
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εδραιωμένων κομμάτων, ενώ επιδιώκουν την ιδεολογική αποφόρτιση της 

πολιτικής. 

Με την κρίση αντιπροσώπευσης να σοβεί και τους πολίτες να εκφράζουν πιο 

αρνητικά πλέον συναισθήματα για τη δημοκρατία, νέα κόμματα με σημαία τη 

διάλυση του συστήματος μπορούν να προσελκύσουν ευκολότερα εκλογικό 

ακροατήριο. Η εννοιολόγηση των κομμάτων και η προσπάθεια απόδοσης της 

«ταυτότητάς» τους, στο βαθμό που αυτά διαθέτουν διακριτή συμπεριφορά και 

χαρακτηριστικά, μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση περαιτέρω αλλαγών και 

συμπεριφορών στα κομματικά συστήματα. Πόσο μπορούν να αντέξουν, 

ισορροπώντας ανάμεσα στην αποδοχή της δημοκρατίας και των θεσμών της, και 

την καταδίκη των βασικών μέχρι πρότινος παικτών της ; Τι νέο κομίζουν και πως 

συμμετέχουν στο κομματικό παιχνίδι ;  

Η βιβλιογραφία έχει επιχειρήσει μία εκτεταμένη μελέτη των αντισυστημικών 

κομμάτων, φασιστικών, μετά-φασιστικών, ακροδεξιών, κομμουνιστικών ή 

μετακομμουνιστικών κομμάτων. Κόμματα με κοινό παρονομαστή την 

επιχειρούμενη απονομιμοποίηση του δημοκρατικού καθεστώτος, στο οποίο κατά τ’ 

άλλα δραστηριοποιούνται (Capoccia 2002; Mudde 2000; Keren 2000; Daalder and 

Mair 1983; Schmitter and Karl 1991; Melzer and Serafin 2013; Kitschelt and McGann 

2005), συμμετέχουν στο πολιτικό παιχνίδι, αποδεχόμενα τύποις τους όρους του, ως 

έναν ιδιότυπο συμβιβασμό που εγγυάται την παρουσία τους και έπειτα είτε ρητά 

είτε υπόρρητα επιδιώκουν την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη χρωμάτισαν έντονα τις εκλογικές 

αναμετρήσεις με την ενδυνάμωση αντισυστημικών κομμάτων αλλά και 

φαινομένων με αντισυστημικό χαρακτήρα. Και εάν για τα κομματικά συστήματα της 

Ανατολικής Ευρώπης η εμφάνιση και εξαφάνιση κομμάτων είναι σύνηθες 

φαινόμενο, χώρες της Δυτικής Ευρώπης φαίνεται να βιώνουν πλέον ένα παρόμοιο 

μοτίβο: νέα κόμματα εμφανίζονται, εδραιωμένα εξαφανίζονται, ισχυρά κόμματα 

βλέπουν τη δύναμή τους να μειώνεται, ενώ η δημοκρατία περνά μία παρατεταμένη 

κρίση νομιμοποίησης. Για παράδειγμα, η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, το Jobbik στην 

Ουγγαρία αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανάδειξης 

περιθωριακών ακροδεξιών δυνάμεων σε κομματικές δυνάμεις, με οργάνωση, 

εθνική έκταση και παρουσία στα εθνικά κοινοβούλια που ξεπερνά τη μία 

κοινοβουλευτική θητεία.  

Η κρίση από τη μία γεννά αντιδράσεις υπό τη μορφή σχηματισμών που εχθρεύονται 

τη δημοκρατία, από την άλλη όμως μπορούμε να διακρίνουμε και νέα κόμματα που 
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–άλλα με περισσότερο, άλλα με ηπιότερο τρόπο- εκδηλώνουν εμφατικά την 

αντίθεσή τους σε επί μέρους στοιχεία του δημοκρατικού οικοδομήματος, όχι ως μία 

συνολική λογική στην κατεύθυνση της ανατροπής της, αλλά στην υπερβατική 

λογική της διόρθωσής των κακώς κειμένων της. Μάλιστα, αναπτύσσουν την 

ατζέντα τους, στοχοποιώντας τις ελίτ, την καθεστηκυία τάξη, το κομματικό 

κατεστημένο, σχηματοποιώντας μία νέα διάκριση ανάμεσα στο –υφιστάμενο- παλιό 

και στο νέο –που κομίζουν τα ίδια-, αποδίδοντας στο χαρακτήρα της διάκρισης τη 

διαπάλη μεταξύ του καλού και του κακού, του χρήσιμου και του 

αναποτελεσματικού. Αυτά τα κόμματα, που αποτελούνται κατά κανόνα από 

εξωτερικούς παίκτες, καθώς οι ιδρυτές τους δεν είχαν προηγούμενη κομματική 

πολιτική εμπειρία, έρχονται με σημαία την αλλαγή και βασική ρητορική την επίθεση 

στο κατεστημένο να ενταχθούν στο κομματικό σύστημα.  

Σε ένα διερευνητικό πλαίσιο, επιχειρούμε να εξετάσουμε αυτά τα κόμματα, φορείς 

μία ηπιότερης επίθεσης, τα οποία ονομάζουμε «αντί-κατεστημένα». Τι κόμματα 

είναι, πως εκδηλώνουν την παρουσία τους, πως ενσωματώνονται στο κομματικό 

σύστημα, πόσο μοιάζουν και πόσο διαφορετικά είναι από τα υφιστάμενα; 

Επιχειρούμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο να αποδώσουμε τα χαρακτηριστικά της 

ταυτότητάς τους και σε ένα συγκριτικό πλαίσιο να διερευνήσουμε περαιτέρω 

στοιχεία ένταξης και δραστηριοποίησης εντός του κομματικού συστήματος.  

Το ερευνητικό μας ερώτημα εκτείνεται στη λογική διερεύνησης των αντί-

κατεστημένων κομμάτων. Τι είναι λοιπόν τα αντί-κατεστημένα κόμματα; Είναι 

κόμματα της κρίσης, είναι κόμματα που ενσωματώνονται αμέσως στο κομματικό 

σύστημα, είναι κόμματα που επιθυμούν τη βελτίωση και όχι τη διάλυση της 

δημοκρατίας; Είναι κόμματα που ενσωματώνουν τη λαϊκιστική ρητορική στο 

πρόγραμμά τους ή κόμματα που εκφράζουν ό,τι και τα εδραιωμένα απλώς η εκφορά 

του προγραμματικού τους λόγου πραγματοποιείται με τρόπο διαφορετικό από τα 

υπόλοιπα ; Και, επίσης, πως συμπεριφέρονται εντός του κομματικού συστήματος ; 

Πως τοποθετούνται στον άξονα αριστερά – δεξιά, πως προσλαμβάνεται η 

τοποθέτησή τους από τους εκλογείς και πόση σημασία έχει για τα ίδια αυτός ο 

άξονας ; Ποια είναι η σχετική απόστασή τους από τα υπόλοιπα κόμματα του 

κομματικού συστήματος ; Συνεργάζονται ή κρατούν αποστάσεις από εδραιωμένα ; 

Εκφράζουν νεωτεριστικές ιδέες, όπως για παράδειγμα η έντονη έκφραση 

αιτημάτων συμμετοχής των πολιτών ή εισαγωγής θεσμών άμεσης δημοκρατίας ; 

Για τη διερεύνηση των αντί-κατεστημένων κομμάτων, τοποθετούμε συγκριτικά την 

Ελλάδα από τη μία και την Τσεχία από την άλλη. Στην Ελλάδα η κρίση έφερε το 2012 
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την ανατροπή του υφιστάμενου πλαισίου του κομματικού ανταγωνισμού, γέννησε 

νέα κόμματα και άλλαξε τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες αυξάνοντας τον αριθμό 

κομμάτων εντός της βουλής, θέτοντας πλέον το σχηματισμό κυβερνήσεων 

συνεργασιών ως τον κανόνα για τις επόμενες κυβερνήσεις. Στην Τσεχία οι εκλογές 

του 2010 αποτέλεσαν το προοίμιο της ανατροπής της κομματικής σταθερότητας, με 

τη ραγδαία μείωση των άλλοτε κυρίαρχων κομματικών οργανισμών της 

δημοκρατικής μετάβασης και την εμφάνιση νέων κομμάτων και τις εκλογές του 

2013 όπου η ανατροπή ολοκληρώθηκε με την αλλαγή στην κατάταξη των κομμάτων 

στις πρώτες δύο θέσεις και το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με τα πρώτα 

δύο κόμματα. Δύο νέα κόμματα, προϊόντα της κρίσης στις δύο χώρες, το Ποτάμι από 

τη μία και το ΑΝΟ 2011 από την άλλη, εξετάζονται ως προς το βαθμό που πληρούν 

τα χαρακτηριστικά της θεωρητικής εννοιολόγησης ενός αντί-κατεστημένου 

κόμματος και αναλύονται περαιτέρω ως προς τη συμπεριφορά, τη δράση και τη 

συμμετοχή τους εντός του κομματικού συστήματος, στο οποίο κατορθώνουν την 

ένταξη –είσοδος στο κοινοβούλιο- και την παραμονή –επιτυχής συμμετοχή σε 

παραπάνω της μίας εκλογικής διαδικασίας-. 

Μεθοδολογικά, επιχειρούμε μία συγκριτική ανάλυση των υπό μελέτη 

περιπτώσεων παρατηρώντας, αναλύοντας και διερευνώντας τα κομματικά 

συστήματα και τις κομματικές μεταβολές σε δύο χώρες, στην Ελλάδα και τη 

Δημοκρατία της Τσεχίας, εκκινώντας από τη μετάβαση τους στη δημοκρατία, 

εστιάζοντας  έπειτα στη μεταβολή του κομματικού τους συστήματος προϊόντος της 

κρίσης, η οποία –κρίση- βιώνεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. 

Εξάλλου, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Η κατάρρευση του κομματικού 

συστήματος στην Ελλάδα και την Τσεχία, με τις τεκτονικές αλλαγές φαίνεται να αντί-

κατοπτρίζει τη μεταβολή εντός αξιακού οικοδομήματος, επάνω στο οποίο 

δομήθηκε η ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων, με την Τσεχία να μην 

αντιμετωπίζει παρόμοια οικονομικά προβλήματα με την Ελλάδα, και την Ελλάδα να 

φανερώνει τη συσσώρευση δομικών αδυναμιών και κοινωνικών χρόνιων 

αρρυθμιών  (Πολίτης 2014). 

Πριν όμως αναλύσουμε πιο συγκεκριμένα τα επί μέρους στάδια του ερευνητικού 

σχεδιασμού και τις πηγές άντλησης στοιχείων, ας δώσουμε μία απάντηση στο γιατί 

επιχειρούμε τη συγκριτική πολιτική ανάλυση, παραθέτοντας συνοπτικά τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Τι είναι λοιπόν η συγκριτική πολιτική 

ανάλυση; Είτε τη δούμε ως πεδίο της πολιτικής επιστήμης, είτε ως μεθοδολογικό 

εργαλείο της αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο αντιπαραβολής και σύγκρισης 

περιπτώσεων και καταστάσεων (Lijphart 1971; Kesselman, Krieger, and Joseph 2007; 
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Caramani 2009) αλλά και  βασικό εργαλείο κατανόησης του κόσμου ως μία 

δυνατότητα εννοιολογικής πρόσληψης από μέρους του κάθε ατόμου των συνθηκών 

του περιβάλλοντος και των αλλαγών του (Swanson 1971). Διαθέτοντας το 

πλεονέκτημα της διεξαγωγής συγκρίσεων ακόμη και με μικρό πλήθος περιπτώσεων 

(cases) (Lijphart 1971) προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης σε ένα μεγάλο εύρος 

αντικειμένων: από τη σύγκριση μεταξύ χωρών, καθεστώτων, το βαθμό ανθρώπινης 

ανάπτυξης ή την παραγωγικότητα, την οικονομική αποδοτικότητα ή ακόμη και την 

αύξηση ή μείωση των ποσοστών παραβατικότητας, εκτείνοντας την αναλυτική της 

δυνατότητα σε πεδία και εκτός των κοινωνικών επιστημών. 

Έτσι μπορούν να συγκριθούν παρόμοιες πτυχές θεσμικής οργάνωσης ανάμεσα σε 

δύο χώρες. Η ανάπτυξη ιδεολογικών κινημάτων και νέες τάσεις, όπως για 

παράδειγμα ο εθνικισμός, η ανάπτυξη οικολογικών κινημάτων  ή η ροπή προς την 

αμφισβήτηση των λειτουργιών της δημοκρατίας και η απόδοση του χαρακτήρα της 

αναποτελεσματικότητας στους θεσμούς της, όπως ένα από τα φαινόμενα της κρίσης 

στο οποίο αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα διατριβή. Η συγκριτική 

πολιτική ανάλυση βασίζεται (α) στη συστηματική παρατήρηση, (β) στην περιγραφή 

και την ανάλυση, (γ) στην τυπολόγηση και ταξινόμηση περιπτώσεων και (δ) στη 

δόμηση ενός θεωρητικού οικοδομήματος (Collier 1993). Ως μεθοδολογία και ως 

εργαλείο προσφέρει μία συστηματική παρουσίαση ομοιοτήτων, διαφορών, κοινών 

στοιχείων αλλά και παρεκκλίσεων, ανιχνεύοντας εμπειρικά σχέσεις (Lijphart 1971), 

στοχεύοντας στη δυνατότητα κατανόησης αλλαγών με απώτερο στόχο τη 

διατύπωση κανόνων με γενική εφαρμογή ως σχέσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ 

των φαινομένων (Collier 1993; Azarian 2011). Είναι επομένως ένα εργαλείο 

συστηματοποίησης της παρατήρησης και διερεύνησης φαινομένων, όσο και 

επεξήγησης και γενίκευσης φαινομένων, δομώντας θεωρητικά υποδείγματα 

(Skocpol and Somers 1980). 

 Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου συνοψίζεται στη διατύπωση του Lijphart περί 

της ύπαρξης «πολλών μεταβλητών, αλλά λίγων περιπτώσεων», περιορίζοντας έτσι 

τη δυνατότητα γενίκευσης μόνο στο πλαίσιο των υπό εξέταση περιπτώσεων. Από 

τη μία λοιπόν παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης, έστω και δύο περιπτώσεων, από 

την άλλη όμως ένα τεράστιο πλήθος μεταβλητών δύναται να υπεισέρχεται στην 

ανάλυση εμποδίζοντας τη δόμηση ασφαλών συμπερασμάτων, εμποδίζοντας 

ουσιαστικά τον αποκλεισμό εναλλακτικών ερμηνειών, πέραν των εξεταζόμενων 

υποθέσεων (Lijphart 1971). Ο Caramani (2009) όμως υποστηρίζει πως η συγκριτική 

ανάλυση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες μεθοδολογίες, όπως για παράδειγμα την στατιστική ανάλυση ή την 
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πειραματική μέθοδο, καθώς μπορεί με την αξιοποίησή της εντός ενός στατιστικού ή 

πειραματικού πλαισίου να μετριάσει τα μειονεκτήματά της, αξιοποιώντας τη 

συγκριτική λογική με παράλληλα ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις.  

Η συγκριτική μεθοδολογία, επομένως, επιτρέπει την ανάλυση στα επιδιωκόμενα 

επίπεδα: την περιγραφή, την ανάλυση, την επιχειρούμενη τυπολόγηση και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο δόμησης μίας συνολικής θεώρησης του 

φαινομένου. Το επίπεδο της ανάλυσης και βασική στόχευση της παρούσης έρευνας 

είναι το κομματικό σύστημα, ενώ το εύρος της ανάλυσης εκτείνεται χρονικά από τη 

μετάβαση στη δημοκρατία έως την περίοδο της κρίσης του κομματικού 

συστήματος.  

Στην παρούσα διατριβή, η συγκριτική μεθοδολογία επιτρέπει σε περιγραφικό 

επίπεδο την εξέταση των σταδίων της μετάβασης στη δημοκρατία, την 

παρακολούθηση της δόμησης ενός σταθερού πλαισίου κομματικού ανταγωνισμού, 

και την παρατήρηση της εμφάνισης ή της εξαφάνισης κομμάτων. Επίσης, επιτρέπει 

την εξέταση των μεταβολών της εκλογικής επιρροής των κομμάτων ανά εκλογική 

αναμέτρηση, καθώς και το βαθμό θεσμοποίησης και νομιμοποίησης του 

κομματικού συστήματος, παρατηρώντας από τη μία τα εκλογικά ποσοστά, το 

άθροισμα της δύναμης των δύο πρώτων κομμάτων, τον αριθμό κομμάτων εντός 

του κοινοβουλίου, την είσοδο νέων κομμάτων αλλά και από την άλλη τη στάση της 

κοινής γνώμης αναλύοντας την εμπιστοσύνη της απέναντι στους θεσμούς της 

δημοκρατίας και τα πολιτικά κόμματα. Σε διερευνητικό και ερμηνευτικό επίπεδο 

παρέχει τη δυνατότητα εννοιολόγησης και τυπολόγησης ενός νέου είδους 

κόμματος, το οποίο ονομάζουμε «αντί-κατεστημένο», κατανοώντας την εμφάνιση, 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις ομοιότητες και τις διαφορές από τα υπόλοιπα 

είδη κομμάτων. Σε δομικό – θεωρητικό επίπεδο, παρέχει τη δυνατότητα δόμησης 

ενός θεωρητικού υποβάθρου συμπεριφοράς, συγκλίσεων και αποκλίσεων στη 

λειτουργία και τις εκφάνσεις των αντί-κατεστημένων κομμάτων μέσω του 

παραλληλισμού περιπτώσεων αντί-κατεστημένων κομμάτων, στην Ελλάδα και την 

Τσεχία. 

Η συγκριτική μεθοδολογία μπορεί να μας οδηγήσει στο στόχο, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού μας ερωτήματος, της διερεύνησης των αντί-κατεστημένων κομμάτων. 

Όμως, πιο συγκεκριμένα, ποιος είναι ο σχεδιασμός της έρευνας (research design), 

ποια είναι δηλαδή τα επί μέρους βήματα που ακολουθήσαμε ; Η έρευνα για την 

παρούσα διατριβή, ανάμεσα στα τρία επίπεδα ανάλυσης, στο περιγραφικό 

(descriptive), το διερευνητικό (explorative) και το επεξηγηματικό (explanatory), 



14 

 

επιδίδεται στην προσπάθεια ερμηνείας, επεξήγησης και διερεύνησης. Επομένως η 

στρατηγική του ερευνητικού σχεδιασμού εδράζεται στη μεθοδολογία του μικτού 

σχεδιασμού (mixed methods research design) (Creswell 2013; Neuman 2014) και 

συγκεκριμένα στη μέθοδο της επακόλουθης διερευνητικής ανάλυσης (sequential 

exploratory analysis). Ο μικτός σχεδιασμός αποτελεί ουσιαστικά τη συνένωση δύο 

μεθοδολογικών σχολών, της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα, επιχειρώντας την απομείωση των αδυναμιών τους.  Το πρωτεύων 

στοιχείο στη παρούσα διατριβή είναι η διερεύνηση μίας νέας κατηγορίας 

κομμάτων και επομένως επιλέγεται η έμφαση στην ποιοτική ανάλυση, αναδίφηση 

των χαρακτηριστικών τους, παρά η έμφαση στην ποσοτική ανάλυση, όπως για 

παράδειγμα θα απαιτούσε μία προσπάθεια απόδειξης κάποιων συμπεριφορών ή 

στάσεων των κομμάτων.  Όπως συμβαίνει με το μικτό σχεδιασμό τα ποιοτικά με τα 

ποσοτικά στοιχεία ενυπάρχουν αρμονικά, ενώ το σύνολο του οικοδομήματος 

υπηρετεί το ερευνητικό ερώτημα.  

Με το μικτό σχεδιασμό και την επακόλουθη διερευνητική ανάλυση, ξεκινούμε από 

το περιγραφικό σκέλος, με την ανάλυση της μετάβασης στη δημοκρατία των δύο 

χωρών και τα επί μέρους στοιχεία του κομματικού συστήματος. Διερευνητικά, 

επιχειρούμε την κατανόηση, θεωρητικά και εμπειρικά, των αντί-κατεστημένων 

κομμάτων, αντλώντας θεωρητικά υποδείγματα από τη βιβλιογραφία και εμπειρικά, 

διαπιστώνοντας την ύπαρξη κοινών ταυτολογικών στοιχείων σε νέα κόμματα που 

ιστορικά αναδύθηκαν στην Ευρώπη. Επιχειρούμε, επίσης, την απόδοση βασικών 

ταυτολογικών χαρακτηριστικών, δομώντας το θεωρητικό οικοδόμημα των αντί-

κατεστημένων κομμάτων, εξετάζοντας ποσοτικά τυπολογικά χαρακτηριστικά των 

αντί-κατεστημένων κομμάτων, με την συγκριτική ανάλυση του Ποταμιού και του 

ΑΝΟ 2011.  

Πιο συγκεκριμένα, για την περιγραφική σύγκριση των δύο χωρών, τις στάσεις των 

πολιτών και την εκλογική σταθερότητα αντλήθηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία 

από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας
2
, το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής της 

Τσεχίας
3
, από την Παγκόσμια Τράπεζα αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης και 

τα βασικά μακρό-οικονομικά και πληθυσμιακά μεγέθη των δύο χωρών
4
, από το 

Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη
5
. Για τη διερεύνηση των 

στάσεων των πολιτών της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας, αναλύθηκαν 

                                                                    
2
 http://Ekloges.ypes.gr   

3
 http://www.volby.cz/  

4
 http://data.worldbank.org/country  

5
 http://www.undp.org  
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στοιχεία από τις τακτικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου
6
, με χρονικό εύρος από το 

1981, οπότε και υπήρχαν τα πρώτα δεδομένα για την Ελλάδα, έως και σήμερα, 

καθώς και αναφορικά με το ζήτημα της στάσης των πολιτών απέναντι στη 

δημοκρατία από τις έρευνες της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
7
 και το 

Ερευνητικό Κέντρο Κοινής Γνώμης του Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας της Τσεχικής 

Ακαδημίας Επιστημών
8
.  

Αναφορικά με τη διερεύνηση των εκλογικών αναμετρήσεων και τον εντοπισμό 

νέων κομμάτων, τα οποία εμπειρικά έπειτα διερευνήθηκαν ως προς τα βασικά 

στοιχεία ταυτότητας και προγραμματικής τους εκφοράς, αξιοποιήθηκε η βάση 

δεδομένων του Νορβηγικού Κέντρου Ερευνητικών Δεδομένων
9
 καθώς και βασικός 

ηλεκτρονικός τύπος και ο διαδικτυακός τόπος του κάθε κόμματος, όπου αυτός ήταν 

διαθέσιμος. Ειδικότερα, για την περίπτωση του Ποταμιού στην Ελλάδα και του 

ANO2011 στη Δημοκρατία της Τσεχίας τα στοιχεία της ταυτότητας, της οργανωτικής 

διάρθρωσης και του προγραμματικού λόγου των κομμάτων αντλήθηκαν από τους 

επίσημους διαδικτυακούς τους τόπους
10

, τα προγραμματικά κείμενα των δύο 

κομμάτων και τις επίσημες δηλώσεις των επικεφαλής τους κατά μείζονα λόγο αλλά 

και των περισσότερο προβεβλημένων στελεχών τους κατά δεύτερο λόγο. Στοιχεία 

αντλήθηκαν από τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, την μελέτη του 

έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σε κάθε χώρα
1112

, ενώ πιο συγκεκριμένα για την 

Τσεχία υπήρξε διεξοδική και συστηματική παρακολούθηση ειδικών διαδικτυακών 

τόπων ειδικών αναλύσεων της επικαιρότητας, με έμφαση στα στοιχεία που 

αφορούν πολιτικές εξελίξεις
13

. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εξέτασης των κομματικών συστημάτων των δύο χωρών, 

επιχειρήθηκε η ποσοτική ανάλυση εξετάζοντας στοιχεία της προσφοράς και της 

ζήτησης τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα. Οριζόντια, επιχειρήθηκε η σύγκριση στο 

                                                                    
6
 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/  

7
 http://www.uom.gr/epi  

8
 http://cvvm.soc.cas.cz/  

9
 http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html  

10
 http://topotami.gr/ & http://www.anobudelip.cz/cs/  

11
 Για την Τσεχία συστηματική παρακολούθηση και ενημέρωση αντλήθηκε από 

http://www.rozhlas.cz/ , http://praguemonitor.com, http://www.radio.cz/en . 
12

 Για την Ελλάδα συστηματική παρακολούθηση και ενημέρωση αντλήθηκε από τη 

http://www.naftemporiki.gr, http://www.kathimerini.gr, http://www.in.gr, http://www.tanea.gr . 
13

 Οι ειδικοί διαδικτυακοί τόποι που συστηματικά μελετήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας 

ήταν το διαδικτυακό blog του πολιτικού επιστήμονα Jiri Pehe 

(http://www.pehe.cz/zapisnik/zapisnik_view), το blog – πολιτικό ημερολόγιο του Sean Hanley 

(https://drseansdiary.wordpress.com/) καθώς και το V4 Venue, την ειδική διαδικτυακή έκδοση 

σχετικά με τις χώρες του Visegrad (http://visegradrevue.eu/)  
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ίδιο επίπεδο (προσφοράς και ζήτησης) ανάμεσα στα κόμματα του κομματικού 

συστήματος, αποδίδοντας έτσι την εικόνα των υπό εξέταση κομμάτων, τόσο 

συγκριτικά το ΑΝΟ με το Ποτάμι, όσο και συγκριτικά με τα όμορα κόμματα του ίδιου 

του κομματικού συστήματος. Ομοίως, επιχειρήθηκε μία καθετοποιημένη ανάλυση, 

συγκρίνοντας τις τοποθετήσεις των κομμάτων σε μία σειρά θεματικών, με τις 

πεποιθήσεις των ψηφοφόρων του.  Για τη διερεύνηση των στοιχείων προσφοράς 

και ζήτησης αξιοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παροχής πρωτογενών 

δεδομένων EUVox 2014 και το  EES 2014. Για τα στοιχεία της προσφοράς στοιχεία 

αντλήθηκαν από την κωδικοποίηση των θέσεων των κομμάτων στις ευρωεκλογές 

του 2014 από την πλατφόρμα EUVox
14

. Η EUVox οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία 

ευρωπαϊκής διάστασης κωδικοποίησης των τοποθετήσεων των κομμάτων που 

συμμετείχαν στις ευρωεκλογές του 2014 σε ένα ευρύ πεδίο θεματικών και 

ερωτημάτων, η οποία έπειτα ως VAA – Voting Advisor Application λαμβάνοντας τις 

απαντήσεις των πολιτών στα ίδια ερωτήματα μπορεί να εξάγει τη σχετική απόσταση 

μεταξύ του ψηφοφόρου και του κόμματος. Στο επίπεδο της ζήτησης 

αξιοποιήθηκαν τα πρωτογενή δεδομένα του  European Election Study 2014
15

 

(Schmitt, Hermann et al. 2015). Το European Election Study EES, από το 1979, 

διεξάγεται κάθε 5 χρόνια, στον απόηχο των ευρωεκλογών, συλλέγοντας δεδομένα 

εκλογικής συμμετοχής και πολιτικής συμπεριφοράς σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα πραγματοποιείται με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου, εξερευνώντας στάσεις και συμπεριφορές περιλαμβάνοντας 

ερωτήματα εθνικής και ευρωπαϊκής στόχευσης. Αξιολογεί τις επιδόσεις των 

θεσμών, το βαθμό εμπιστοσύνης, σκιαγραφεί απόψεις για ένα εύρος θεμάτων 

οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει, ακόμη, 

ειδικότερα ερωτήματα για τη λειτουργία, το μέλλον και την προοπτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων παρουσιάζει το πλεονέκτημα της χρονικής 

εγγύτητας με την πρώτη εμφάνιση των κομμάτων. Στην Τσεχία, στις ευρωεκλογές 

του 2014 το ANO 2011 έρχεται πρώτο (16,13%) καταγράφοντας έτσι τη δεύτερη 

εκλογική του επιτυχία. Για το ANO 2011 είναι ουσιαστικά η δεύτερη εμφάνιση σε 

επίπεδο εθνικών εκλογών, που μάλλον επιβεβαιώνει την ένταξή του στο κομματικό 

σύστημα, καθώς το 2013, στις εθνικές εκλογές, έρχεται δεύτερο με 18,65%. Στην 

                                                                    
14

 http://www.euvox2014.eu/?page_id=359  
15

 EES (2014), European Election Study 2014, Voter Study, Advance Release, 1/1/2015, 

(http://eeshomepage.net/voter-study-2014/ . Sebastian Adrian Popa, Hermann Schmitt, Sara 

B. Hobolt, and Eftichia Teperoglou (2015) EES 2014 Voter Study Advance Release Notes. 

Mannheim: MZES, University of Mannheim.  
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Ελλάδα, το Ποτάμι, κάνει το εκλογικό του ντεμπούτο και καταλαμβάνει την 5
η
 θέση 

με 6.6%, εκλέγοντας δύο ευρωβουλευτές και ένα χρόνο αργότερα, στις εθνικές 

εκλογές του Ιανουαρίου 2015 θα καταλάβει την 4
η
 θέση, εισερχόμενο στη βουλή με 

6,1%, το οποίο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 θα πέσει στο 4.1% (6
η
 θέση). 

Επομένως, εξαιρώντας τη συμμετοχή στις τοπικές, δημοτικές ή περιφερειακές 

εκλογές, τόσο το ΑΝΟ όσο και το Ποτάμι καταγράφουν σε εθνικό επίπεδο εκλογικές 

επιτυχίες, που παρότι έρχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή τους, 

επιβεβαιώνουν την ομαλή και επιτυχή ένταξή τους στο κομματικό σύστημα. Τόσο 

το EUVox  όσο και το EES παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης (ίδιες ερωτήσεις, σε 

ίδιο χρονικό πλαίσιο) και αποτύπωση στάσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Επιχειρώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ερευνητικό ερώτημα της 

προσέγγισης του φαινομένου του αντί-κατεστημένου κόμματος και της 

διερεύνησης των χαρακτηριστικών τους, η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε τρία 

μέρη. Επιχειρείται η διερεύνηση  (α) από την πλευρά της ζήτησης, με έμφαση στα 

χαρακτηριστικά της κρίσης νομιμοποίησης του κομματικού συστήματος, ως το 

πεδίο που γεννά τις συνθήκες εμφάνισης των αντί-κατεστημένων κομμάτων, η 

διερεύνηση από την (β) πλευρά της προσφοράς, αναλύοντας τα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων κομμάτων, με έμφαση τα διακριτικά τους 

στοιχεία και την αποτύπωση μίας συνολικής τυπολόγησης εδραιωμένων και μη, 

συμβατικών και αντισυμβατικών κομμάτων, καθώς και (γ) η συγκριτική ανάλυση 

του Ποταμιού και του ΑΝΟ2011, εξετάζοντας τα στοιχεία ταυτότητας τους, το βαθμό 

στον οποίο μπορούν να ενταχθούν στον ορισμό των αντί-κατεστημένων κομμάτων 

και τη συμπεριφορά τους εντός του κομματικού συστήματος.  

Πιο αναλυτικά, στο Μέρος Α (Κεφάλαιο 1,2 και 3) ορίζουμε τα αντί-κατεστημένα 

κόμματα. Τι είναι, τι προτείνουν, ποια είναι η προγραμματική τους αποτύπωση; 

Πόσο διαφέρουν από τα εδραιωμένα ; Η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους 

πραγματοποιείται κατόπιν της τοποθέτησης των απόψεων που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία σχετικά με «νέες μορφές» κομμάτων. Γενικά, η βιβλιογραφία 

αντιμετωπίζει αμήχανα κόμματα των οποίων τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν στη 

λογική της ασυμβατότητας με το υπάρχον σύστημα. Ξεπερνώντας την αμηχανία 

συλλήβδην απόδοσης του χαρακτηρισμού τους ως «λαϊκιστικά» ή ως 

«αντισυστημικά», επιχειρείται μία συνολική τυπολόγηση των κομματικών 

σχηματισμών με γνώμονα την τοποθέτηση τους απέναντι στο οικοδόμημα της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τοποθετώντας παράλληλα τις απόψεις της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την φυσιογνωμία των νέων κομμάτων, επιχειρείται μία 
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συνολική εκτίμησή τους, τόσο στη βάση της διάκρισης από τα εδραιωμένα όσο και 

από κομματικές μορφές που υιοθετούν μία εχθρικότερη στάση προς τη δημοκρατία. 

Στο Κεφάλαιο 1 επιχειρούμε μία συνολική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

εντοπίζοντας τις προσπάθειες ανάλυσης νέων κομματικών φαινομένων που 

ξεπερνούν το αναλυτικό πλαίσιο της “freezing hypothesis” των Lipset and Rokkan 

(1967). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση υπερκερνώντας την ανάλυση στη βάση των 

δύο επαναστάσεων της εθνικής και βιομηχανικής, επικεντρώνεται στην ερμηνεία 

νέων κομμάτων με βάση διακριτά τους χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα τη στάση 

απέναντι στο οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας και την προσπάθεια 

ανάδειξης κομματικών καινοτομιών. Έτσι, καθώς μπορούμε να διακρίνουμε 

κόμματα νέων πολιτικών, μονοθεματικά, ανορθόδοξα (Uceň 2007; Demker 2008 κ.α. 

) κλπ παρατηρούμε πως η υφιστάμενη τυπολόγηση καθίσταται πολλές φορές 

αποσπασματική, σαν να προσαρμόζεται πολλές φορές στο υπό μελέτη φαινόμενο, 

αγνοώντας το συνολικό περιβάλλον του κομματικού συστήματος.  

Στο Κεφάλαιο 2 ορίζουμε τα αντί-κατεστημένα κόμματα, ως τις νέες κομματικές 

μορφές οι οποίες εκφράζουν έντονη κριτική στον τρόπο λειτουργίας της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας, στοχοποιούν κατηγορώντας για ανεπάρκεια τις 

πολιτικές ελίτ, τις οποίες θεωρούν αποκλειστικά «υπεύθυνες» για τον τρόπο 

λειτουργίας της δημοκρατίας. Αποδίδουν το χαρακτηριστικό της ανικανότητας στο 

υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, καθώς και πλήρως «αρνητικές συσχετίσεις» με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η  έλλειψη 

λογοδοσίας των κυβερνόντων. Στο ίδιο κεφάλαιο προκρίνεται μία συνολική 

τυπολόγηση των κομμάτων εισάγοντας ως βασική διάκριση τη στάση τους απέναντι 

στο οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της διάκρισης 

ανάμεσα στα συστημικά και τα αντισυστημικά κόμματα, διακρίνουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων κομμάτων, ως κατηγορία συστημικών 

κομμάτων. Τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους εκτείνονται σε τρία επίπεδα: (α) 

στη βάση της φυσιογνωμίας τους και της προγραμματικής τους αποτύπωσης, (β) 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οργάνωσης και (γ) της τοποθέτησής τους στο 

κομματικό σύστημα. Ιδιαίτερο γνώρισμά τους (α) η στοχευμένη και επικεντρωμένη 

στο προηγούμενο κατεστημένο ρητορική τους και (β) η φυσιογνωμία του ηγέτη, ως 

μία προσωπικότητα με κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση, προερχόμενη 

εκτός του κομματικού συστήματος.  Στο Κεφάλαιο 3 εντοπίζουμε και παραθέτουμε 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις κομματικών σχηματισμών που μπορούν να 

επιδείξουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτά του θεωρητικού περιγράμματος του αντί-

κατεστημένου κόμματος. 
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Το Μέρος Β (Κεφάλαια 4,5 και 6) επικεντρώνεται στην ανάλυση της μετάβασης στη 

δημοκρατία και τη δημοκρατική σταθερότητα και επέκεινα έως την κρίση του 

κομματικού συστήματος. Η μετάβαση στη δημοκρατία αντιμετωπίζεται ως το 

τριφασικό φαινόμενο (α) της παρακμής, εξαιτίας της εσωτερικής ή εξωτερικής 

απονομιμοποίησης του καθεστώτος, (β) της αλλαγής, η οποία συντελείται είτε με 

πρωτοβουλία των δυνάμεων ή της αντιπολίτευσης ή και συνεργατικά, και (γ) της 

δημοκρατικής ωριμότητας. Η τελευταία φάση, η φάση της ωριμότητας, εμφανίζεται 

ως μία δυναμική διαδικασία, ως μία αναλυτική κατηγορία μόνη της, παρότι αποτελεί 

τη διάδοχη κατάσταση της μετάβαση στη δημοκρατία.  

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται τα χαρακτηριστικά της μετάβαση στη δημοκρατία, τα 

τρία κύματα εκδημοκρατισμού (Huntington 1993; Doorenspleet 2000) και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδημοκρατισμού των πρώην κομμουνιστικών 

καθεστώτων, οι οποίες αποτέλεσαν ουσιαστικά διεργασίες ταυτόχρονης 

πολλαπλής μετάβασης και μάλιστα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα 

με τον εκδημοκρατισμό, τη φιλελευθεροποίηση της δημοκρατίας και τη δόμηση 

ενός νέου πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, με κόμματα, 

κομματικό ανταγωνισμό, εκλογικό συναγωνισμό (Offe and Adler 1991; Schmitter 

and Karl 1991; Kuzio 2001; Kaldor and Vejvoda 2002; Diamond 1997; Diamond and 

Plattner 2002). Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται τα χαρακτηριστικά της δημοκρατικής 

σταθερότητας στην Ελλάδα και την Τσεχία, η σταθερότητα του κομματικού 

συστήματος και το σταθερό πλαίσιο κομματικού ανταγωνισμού γύρω από δύο 

ισχυρές πολιτικές δυνάμεις που εναλλάσσονται στη διακυβέρνηση της χώρας. 

Επιχειρείται η ανάλυση σε δύο επίπεδα, στο περιγραφικό, με την παράθεση των 

χαρακτηριστικών του κομματικού ανταγωνισμού, της σταθερότητας της ισχύος των 

βασικών κομματικών πρωταγωνιστών και της εκλογικής μεταβλητότητας και στο 

διερευνητικό, με την ανάλυση των χαρακτηριστικών των πεποιθήσεων και της 

στάσης των πολιτών τα χρόνια της σταθερότητας. Το Κεφάλαιο 6 επιχειρεί την 

αποτύπωση χαρακτηριστικών της «κρίσης», εξετάζοντας τα αποτελέσματα και 

διερευνώντας τις αιτίες της κατάρρευσης του κομματικού συστήματος των δύο 

χωρών. Και στην περίπτωση της Ελλάδος και στην περίπτωση της Τσεχίας το 2012 

υπήρξε το έτος κορύφωσης συναισθημάτων δυσαρέσκειας απέναντι στα κόμματα 

και τη δημοκρατία, δυσαρέσκεια που για την Ελλάδα εκδηλώνεται στις εκλογές του 

ίδιου έτους, ενώ για την Τσεχία ένα έτος αργότερα. Τα κομματικά συστήματα και 

των δύο χωρών υφίστανται σημαντικές μεταβολές, ενώ τα δύο προς μελέτη 

κόμματα, το Ποτάμι στην Ελλάδα και το ΑΝΟ στην Τσεχία αναδεικνύονται. 
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Στο Μέρος Γ (Κεφάλαια 7, 8, 9 και 10) επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση του 

Ποταμιού και του ΑΝΟ 2011. Το 2014 στην Ελλάδα εμφανίζεται το Ποτάμι, το οποίο 

στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους κατακτά την Πέμπτη θέση και 6.6%. Στο 2013 στην 

Τσεχία το ΑΝΟ έρχεται δεύτερο στις εθνικές εκλογές καταγράφοντας 18.66%. Τα 

δύο αυτά κόμματα, με επικεφαλής τον πρώην δημοσιογράφο Σταύρο Θεοδωράκη 

και τον επιχειρηματία Andrej Babis αντίστοιχα, στην πρώτη τους εμφάνιση στην 

εθνική πολιτική σκηνή καταγράφουν εκλογική επιτυχία, ενώ αναπτύσσονται άμεσα 

οργανωτικά, επιδεικνύοντας παράλληλα ένα λεπτομερές επεξεργασμένο 

προγραμματικό πλαίσιο. Με προμετωπίδα τους την καταπολέμηση της διαφθοράς 

και την εξαπόλυση κατηγοριών θέτοντας στο κάδρο της ευθύνης το υφιστάμενο 

κομματικό σύστημα αποτελούν πλέον παίκτες που εισέρχονται στο κομματικό 

σύστημα. Το αντί-κατεστημένο μήνυμά τους, η αποδοχή της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας, η πλαισίωση του ηγέτη από προσωπικότητες με κοινωνική αναφορά, 

χωρίς όμως κομματικό παρελθόν, αποτελούν χαρακτηριστικά που ανήκουν στο 

θεωρητικό περίγραμμα των αντί-κατεστημένων κομμάτων. 

Στο Κεφάλαιο 7 διερευνάται ο χαρακτήρας τους ως αντί-κατεστημένα κόμματα, 

αξιοποιώντας το θεωρητικό περίγραμμα του ορισμού του Κεφαλαίου 2. Στα 

Κεφάλαια 8 και 9 επιχειρείται η ανάλυση της φυσιογνωμίας τους στους άξονες της 

προσφοράς και της ζήτησης. Από τη μία τι λένε, τι προτείνουν σε μία σειρά 

θεματικών, πόσο οικονομικά φιλελεύθερα ή κοινωνικά συντηρητικά είναι και από 

την άλλη πόσο ομοιάζουν και πόσο διαφέρουν από τα υπόλοιπα κόμματα. Και σε 

όμοια λογική, πόσο διαφορετικοί ή όμοιοι είναι οι ψηφοφόροι τους, εξετάζοντας 

στοιχεία της ζήτησής. Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 αξιοποιώντας τον άξονα αριστερά – 

δεξιά εξετάζεται η πρόσληψη της τοποθέτησης των κομμάτων από τους 

ψηφοφόρους και από τον πληθυσμό, σε συνδυασμό με την αυτό-τοποθέτηση των 

ίδιων των ψηφοφόρων, ενώ επιχειρείται η εκτίμηση της συσχέτισης της 

εμπιστοσύνης στα κόμματα με την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. 

 

Γενικά, εμφανίζεται έντονα στη βιβλιογραφία η λογική της απόδοσης 

χαρακτηριστικών κομμάτων που παραπέμπουν στη λογική της ασυμβατότητας με 

το υπάρχον σύστημα, με παράλληλη όμως την αδυναμία περιγραφής των βασικών 

διακριτών τους χαρακτηριστικών. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται μία 

συνολική θεώρηση των κομμάτων στη βάση της διάκρισης από τα εδραιωμένα όσο 

και από κομματικές μορφές που υιοθετούν μία εχθρικότερη στάση προς τη 

δημοκρατία, τοποθετώντας παράλληλα τις απόψεις της βιβλιογραφίας σχετικά με 
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την φυσιογνωμία των νέων κομμάτων. Τι προτείνουν, πόσο διαφέρουν από τα 

εδραιωμένα και τι διαφορετικό κομίζουν στο κομματικό σύστημα τα αντί-

κατεστημένα κόμματα; Η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους πραγματοποιείται 

κατόπιν της τοποθέτησης των απόψεων που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία 

σχετικά με «νέες μορφές» κομμάτων, ξεπερνώντας την αμηχανία συλλήβδην 

απόδοσης του χαρακτηρισμού τους ως «λαϊκιστικά» ή ως «αντισυστημικά».  

Επιχειρείται επομένως μία συνολική οπτική των κομμάτων, στη βάση της 

συμβατότητας με το υφιστάμενο οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, 

απαντώντας στο ερώτημα της αποδοχής ή της απόρριψής της. Έτσι δομείται μία 

βασική κατηγορία συστημικών και αντισυστημικών κομμάτων. Από τη μία η 

αποδοχή της δημοκρατίας, από την άλλη η απόρριψή της. Εντός των δύο 

κατηγοριών, δομούνται υπό-κατηγορίες στη βάση χαρακτηριστικών ηλικίας, 

ιστορικότητας, διασπάσεων κλπ. Η συνολική οπτική των κομμάτων επιτρέπει και 

την εργαλειακή διάκριση, καθώς για παράδειγμα, είναι διαφορετική η δημιουργία 

ενός κόμματος από έναν πρώην υπουργό, ο οποίος στελεχώνει και το κόμμα του με 

πρώην στελέχη του κόμματος προέλευσής του από ένα κόμμα που δημιουργείται 

από έναν εξωτερικό παίκτη. 

Τα αντισυστημικά κόμματα αποτελούν ουσιαστικά πρόταση διάλυσης του 

υφιστάμενου συστήματος. Η λογική του κράτος δικαίου, οι φιλελεύθερες αξίες και 

τα ατομικά δικαιώματα αποτελούν χαρακτηριστικά συγκρότησης της ομαλής 

κοινωνικοποίησης, τα οποία όμως βρίσκουν απέναντί τους τη λογική 

ολοκληρωτισμού που προάγουν τα αντισυστημικά κόμματα. Από την άλλη, η στάση 

των αντικαστεστημένων απορρίπτει κάθε είδους εξτρεμισμό, ενώ προτείνει την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημοκρατίας, προάγοντας μία συγκεκριμένη 

ατζέντα αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Με ένα μίγμα 

προτάσεων, δεξιάς και αριστερής χροιάς, καταδικάζοντας παράλληλα και τους 

διαχωρισμούς σε αυτόν τον άξονα ως παρωχημένους, τα αντί-κατεστημένα 

κόμματα εισέρχονται στο κομματικό σύστημα ως «αναζωογονητές» (purifiers) 

(Lucardie 2000; Sikk 2012), παρουσιάζοντας όμως διαφορές τόσο από τα 

εδραιωμένα συστημικά και αντισυστημικά.  

Η παρούσα προσέγγιση καθώς διαρθρώνεται σε τρεις άξονες, επιχειρεί την εξέταση 

ενός νέου κομματικού φαινομένου που συνοδεύει την κρίση νομιμοποίησης της 

δημοκρατίας και συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία. Η σταθερότητα 

μίας δημοκρατίας και η επιτυχής μετάβαση φαίνεται πως δεν μπορούν να 

εμποδίσουν ραγδαίες κομματικές μεταβολές, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την 
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αλλαγή, όταν θεωρητικά το αίσθημα σταθερότητας έχει εμπεδωθεί και οι κανόνες 

του παιχνιδιού θεωρούνται εξαιρετικά σταθεροί. Εξετάζοντας το πεδίο της 

«ζήτησης» για νέα κόμματα, διερευνούμε τις κομματικές μεταβολές ως επόμενο της 

κρίσης νομιμοποίησης του κομματικού συστήματος, ενώ στο πεδίο της 

«προσφοράς» αναλύουμε το πλαίσιο ανάπτυξης νέων κομμάτων που 

ενσωματώνουν στην πολιτική τους ρητορική απαντήσεις για την κρίση. Τι φταίει, τι 

μας οδήγησε σε αυτήν και πως μπορούμε να την υπερβούμε. Αυτό το είδος των 

απαντήσεων, στο βαθμό που αντιμετωπίζει το οικοδόμημα της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας εχθρικά ή φιλικά, κρίνει και την τοποθέτηση του νέου κόμματος προς 

αυτό. Διερευνώντας, τέλος, τα στοιχεία δύο νέων κομμάτων, προγραμματικής 

αποτύπωσης και εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων τους, επιχειρούμε τη 

συμβολή στην κατανόηση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους. 
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Μέρος Α. Ορίζοντας τα αντί-κατεστημένα 
κόμματα. 

 

Στο πρώτο μέρος της διατριβής θα επιχειρήσουμε την προσέγγιση της κρίσης από 

το μέρος της προσφοράς με το δεύτερο μέρος να επιχειρεί στη συνέχεια την 

εννοιολόγηση του πλαισίου της ζήτησης. Διερευνώντας το μέρος της προσφοράς, 

επιχειρούμε την εξέταση των χαρακτηριστικών των κομμάτων, της 

προγραμματικής τους εκφοράς και της δράσης τους εντός του κομματικού 

συστήματος, ιδίως σε συνθήκες όπου η απογοήτευση και η αποστροφή των πολιτών 

που εκδηλώνονται στις εκλογικές διαδικασίες φαίνεται να αποσταθεροποιεί τον 

προηγούμενο συσχετισμό δυνάμεων. Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης και των 

κοινωνικών της προεκτάσεων νέα κόμματα εμφανίζονται και παραδοσιακά 

κόμματα βλέπουν την εκλογική τους επιρροή να φθίνει με επόμενο τη σταθερότητα 

των κομματικών συστημάτων στην Ευρώπη -αλλά και όχι μόνο- να διαταράσσεται. 

Πως λοιπόν η κρίση απονομιμοποίησης των κομμάτων επιδρά στο σκέλος της 

προσφοράς; Τι νέο κομίζουν τα κόμματα και τι κομίζουν τα νέα κόμματα;  

Η διαδεδομένη θεώρηση θέλει νέα ριζοσπαστικά κόμματα και κινήματα 

διαμαρτυρίας να αναδύονται και να αναβιώνουν εμφατικά κόμματα των άκρων. 

Κόμματα από το παρελθόν όπως φασιστικά, για παράδειγμα στην Ελλάδα η Χρυσή 

Αυγή ή στην Ουγγαρία το Jobbik κάνουν αισθητή την παρουσία τους ή, ακόμη, στην 

Αυστρία ο υποψήφιος της ακροδεξιάς είχε μία επιβλητική εμφάνιση κατορθώνοντας 

την πρόκρισή στο δεύτερο γύρο και τελικά και την επανάληψη των εκλογών, παρά 

την πύρρειο νίκη του αντιπάλου του, υποψηφίου των πρασίνων. Όμως αυτή η 

συλλογιστική δεν αφορά μόνο νέα κόμματα. Αντισυμβατικές υποψηφιότητες όπως 

η υποψηφιότητα του επιχειρηματία πολύ-εκατομμυριούχου Donald Trump 

βρίσκονται στο προσκήνιο με τον ίδιο να έχει κερδίσει το χρίσμα, παρά τις 

αντιδράσεις πολλών παραδοσιακών κομματικών στελεχών και αναδεικνύεται ο 45
ος

 

Πρόεδρος των ΗΠΑ ως ο επίσημος υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Η 

αντίθεση στο «σύστημα» εμφανίζεται ως μέρος της ταυτότητάς τους και η ένταξή 

τους στο πολιτικό παιχνίδι εμφανίζεται ως απειλή για τη σταθερότητα της 

δημοκρατίας.  
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Μήπως μία τέτοια γενίκευση είναι υπερβολικά ευρεία και επομένως αδυνατεί να 

λάβει υπόψιν τις επί μέρους αλλαγές ; Νέα κόμματα τα οποία αμφισβητούν το 

υφιστάμενο κομματικό σύστημα, τη λειτουργία της δημοκρατίας, το κατεστημένο 

εν γένει, παίρνουν θέση, άλλα με μεγαλύτερη, άλλα με λιγότερη, επιτυχία, στα 

κομματικά συστήματα της Ευρώπης. Και εάν στο πρόσφατο παρελθόν η 

βιβλιογραφία αναλύθηκε περισσότερο με τις περιπτώσεις των πρώην 

κομουνιστικών κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και την ανάγκη σταθεροποίησης 

των κομματικών συστημάτων τους ως προϋπόθεση ενδυνάμωσης της δημοκρατίας 

(Sitter 2002; Ishiyama 2005; P. G. Lewis 2006; P. Lewis 2002), πλέον το σκηνικό και 

στη Δυτική Ευρώπη –και όχι μόνο-  φαίνεται να διέρχεται περίοδο μεταβολών. 

Κινήματα διαμαρτυρίας, όπως το “Occupy Wall Street” ή οι «αγανακτισμένοι», 

διασπείρουν το αίτημα «ρήξης με το κατεστημένο» μεταφέροντας το και εκτός 

συνόρων των χωρών που αναπτύσσονται. Οι πολίτες, αξιοποιώντας τα νέα κανάλια 

οργάνωσης και επικοινωνίας με τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία, 

φαίνεται να παρακάμπτουν τις ελίτ και να αμφισβητούν τις επιλογές των 

παραδοσιακών κομμάτων, όπως πρόσφατα η επιλογή της πλειοψηφίας των 

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να τάσσεται υπέρ του BrEXIT, παρά τη στάση της 

ηγεσίας των δύο βασικών κομμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Εργατικούς και 

Συντηρητικούς να τάσσονται κατά.  

Η κρίση δεν γεννά μόνο αντισυστημικούς σχηματισμούς. Σε αυτό το μέρος της 

διατριβής επιχειρείται η ανάλυση κομμάτων που αναδείχθηκαν από την κρίση αλλά 

δεν αποτελούν φαινόμενα αντισυστημικής τοποθέτησης. Δεν είναι κόμματα που 

θέλουν να «γκρεμίσουν» το σύστημα, αλλά οργανισμοί που υιοθετούν μία 

περισσότερο μετριοπαθή προσέγγιση, επιθυμώντας να «αλλάξουν» το σύστημα. 

Επιχειρείται επομένως η εννοιολόγηση του «αντί-κατεστημένου» κόμματος, ως 

αποτύπωση μίας διακριτής κατηγορίας κόμματος, διαφορετικού από τα 

εδραιωμένα, από τα παραδοσιακά κόμματα που εκφράζουν τις βασικές διαιρέσεις 

ανάμεσα στο κράτος και την εκκλησία, το κέντρο και την περιφέρεια, τα αστικά και 

τα αγροτικά κέντρα ή τις ταξικές διακρίσεις (Lipset and Rokkan 1967) αλλά και από 

τα αντισυστημικά  κόμματα, κόμματα που θέλουν να γκρεμίσουν το σύστημα 

διακυβέρνησης και όχι να εναλλαχθούν στην κυβέρνηση (Sartori 2005).  

Τι είδους φαινόμενο είναι τα αντί-κατεστημένα κόμματα και πως συναντάται στο 

πλαίσιο των αλλαγών στο κομματικό σύστημα που λαμβάνουν χώρα; Πως λοιπόν 

εκδηλώνεται αυτό το μήνυμα κατά του κατεστημένου και σε ποιο βαθμό το είδος 

του μηνύματος είναι επαρκές να προσδώσει ομοιότητες ως προς τα χαρακτηριστικά 

ταυτότητας των κομμάτων ή των κινημάτων που διεκδικούν την αλλαγή ; Το 
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μήνυμα κατά του κατεστημένου μπορεί να είναι πλήρες και αδιάκριτο από τη μία ή 

στοχευμένο από την άλλη. Στην πρώτη περίπτωση, μιλάμε για την κλασική 

περίπτωση πλήρους αντίθεσης στο «σύστημα», δηλαδή στο οικοδόμημα της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας, με τους φέροντες οργανισμούς του μηνύματος να 

θέλουν καταστρέφοντας τη φιλελεύθερη δημοκρατία να επιβάλουν είτε ένα νέο 

καθεστώς, αναλόγως την ιδεολογική τους προέλευση ή να επιθυμούν μεν την 

καταστροφή, χωρίς να προτείνουν κάποιο εναλλακτικό πλάνο. Είναι τα λεγόμενα 

«αντισυστημικά» κόμματα, ή με την ερμηνεία του Sartori (2005) «κόμματα που δε 

θα άλλαζαν την κυβέρνηση, αλλά τον τρόπο διακυβέρνησης». Στη δεύτερη 

περίπτωση, η κριτική στο κατεστημένο είναι περισσότερο στοχευμένη. Είναι 

κόμματα που δε θέλουν να καταστρέψουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά να 

αλλάξουν το κατεστημένο, κατηγορώντας το για τις υφιστάμενες αδυναμίες του 

συστήματος. Με άλλα λόγια, για τη δεύτερη κατηγορία δεν φταίει το σύστημα αλλά 

ο τρόπος άσκησης εξουσίας. Ενώ λοιπόν για την αδιάκριτη και πλήρη κριτική στο 

κατεστημένο, ευθύνεται το «σύστημα», δηλαδή το «πλαίσιο», για την στοχευμένη 

κριτική ευθύνεται το περιεχόμενο του πλαισίου, δηλαδή οι δρώντες, που δεν είναι 

άλλοι από την πολιτική εξουσία. 

Επομένως, στο ερώτημα κατά πόσο κόμματα που εκπέμπουν ένα μήνυμα κατά του 

κατεστημένου είναι ίδια, η απάντηση είναι αρνητική. Δεν είναι όλα ίδια, εξαρτάται 

από το είδος του μηνύματος. Για παράδειγμα, κριτική στο «κατεστημένο» ασκούν 

και οι Podemos αλλά και το κόμμα των «Πολιτών» στην Ισπανία. Στην Ελλάδα η 

κριτική στο οικοδόμημα της δημοκρατίας ασκείται εκτός από τη Χρυσή Αυγή ή τους 

Ανεξάρτητους Έλληνες και από το «Ποτάμι». Στην Αμερική, από τον Sanders που 

διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών ως Προεδρικός υποψήφιος και από τον 

Trump που τελικά το κέρδισε εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων. Επομένως, στο ίδιο 

πλαίσιο, στο πλαίσιο της κρίσης γεννήθηκαν και κόμματα που επιτίθενται μεν το 

«κατεστημένο», όμως υψώνουν πρώτα τη σημαία της αλλαγής παρά τη σημαία της 

καταστροφής. Ποια είναι όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τι κόμματα είναι 

και γενικά, για ποιες περιπτώσεις κομμάτων μιλάμε πιο συγκεκριμένα ; 

Στο πρώτο μέρος της διατριβής, επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο 

την εξέταση νέων κομματικών φαινομένων, τα οποία σε απόσταση από την 

αντισυστημική ρητορική δεν επιθυμούν τη ρήξη αλλά την αναδόμηση του 

συστήματος (Κεφάλαιο 1), ο ορισμός και η διάκριση των αντί-κατεστημένων 

κομμάτων, η τυπολόγηση και η ειδική αναφορά σε εννοιολογικές προεκτάσεις και 

συγκρίσεις με τα υπόλοιπα κόμματα (Κεφάλαιο 2), ενώ τέλος ανιχνεύονται 
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περιπτώσεις νέων κομμάτων με όμοια με τα αντί-κατεστημένα χαρακτηριστικά 

(Κεφάλαιο 3).
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Κεφάλαιο 1. Εννοιολογώντας νέες κομματικές 
μορφές. 

 

Η προσπάθεια κατανόησης των κομμάτων, η αναγνώριση της ταυτότητάς τους και 

της συμπεριφοράς τους καθώς και της ισορροπίας του κομματικού συστήματος 

αποτελεί πεδίο στο οποίο δεσπόζει η ανάλυση των  διαιρετικών τομών και της 

“freezing hypothesis” των Lipset and Rokkan (1967). Σύμφωνα με αυτήν τα κόμματα 

αντανακλούν τις διαιρέσεις που αναδείχθηκαν από τις δύο μεγάλες επαναστάσεις, 

τη βιομηχανική και την εθνική και μπορούν να διακριθούν με κριτήρια όπως η 

θρησκεία, ο βαθμός αποκέντρωσης, η κοινωνική τάξη, υπόθεση η οποία μας δίνει 

και ένα πλαίσιο ανάλυσης της ταυτότητας και της συμπεριφοράς των κομμάτων. 

Επομένως, καθώς συναντάμε κόμματα που στον τίτλο τους ή σε περίοπτη θέση στον 

προγραμματικό τους λόγο αποτυπώνουν περιγραφές ως χριστιανοδημοκρατικά, 

σοσιαλιστικά, αγροτικά, λαϊκά κ.α., μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε τους στόχους 

και τις επιδιώξεις τους.  

Όμοια εργαλεία προσφέρονται και στο πλαίσιο ανάλυσης της ισορροπίας του 

κομματικού συστήματος, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός ανάμεσα στα 

συστημικά και αντί-συστημικά κόμματα (Sartori 2005) καταγράφει την υιοθέτηση 

των κανόνων του κομματικού συστήματος και του δημοκρατικού παιχνιδιού από τη 

μία και τη διάθεση ανατροπής του υφιστάμενου συστήματος από την άλλη. Όμοια 

αναλυτική δυνατότητα προσφέρει και η κατανόηση του είδους του κομματικού 

ανταγωνισμού, όπως μπορεί να περιγραφεί με κριτήριο τον αριθμό των κομμάτων 

(υψηλός ή χαμηλός κατακερματισμός) και την ιδεολογική απόσταση μεταξύ τους 

(πόλωση). Όμως, τι γίνεται με την περιγραφή νέων κομμάτων που εμφανίζονται σε 

ένα καθεστώς απογοήτευσης από μέρους των πολιτών και κρίσης νομιμοποίησης 

του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης ; Και ιδίως ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά και ποια η συμπεριφορά κομμάτων που δεν επιδιώκουν την 

ανατροπή της δημοκρατίας αλλά την ανασυγκρότηση δομών ; Πως μπορούν να 

εννοιολογηθούν κόμματα που δεν είναι αντισυστημικά, δεν επιδιώκουν την 

κατάλυση της δημοκρατίας και των θεσμών της, όμως δεν είναι και όμοια με τα 

υπόλοιπα εδραιωμένα. 
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Είναι αλήθεια πως η βιβλιογραφία αντιμετωπίζει τα κόμματα αυτά με κάποια 

αμηχανία. Πολλές φορές μιλώντας για τις ίδιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί 

διαφορετικές ορολογίες, όπως για παράδειγμα «κεντρώα λαϊκιστικά» ή 

«μονοθεματικά» ή «περφεξιονιστικά» ή άλλες φορές επιχειρεί μία ομαδοποίηση με 

κόμματα διαφορετικών τυπολογικών χαρακτηριστικών, όμως πχ «μη-ορθόδοξα», 

«λαϊκιστικά» κλπ. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τις βιβλιογραφικές αναφορές σε 

κόμματα που τοποθετούνται απέναντι στο κατεστημένο, αλλά δεν επιθυμούν τη 

διάλυση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 

 

H Demker (2008) στην προσπάθεια επεξήγησης αντί-συμβατικών κομματικών 

σχηματισμών, υποστηρίζει την ύπαρξη κομμάτων «αρετής» (virtue parties) ή 

διαφορετικά «ενάρετα κόμματα», περιγράφοντας τα ως κόμματα πολιτικού 

περφεξιονισμού (political perfectionism), επιδίωξης δηλαδή μίας υπερβατικής 

πλατφόρμας, αριστείας και ουτοπικών στόχων που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 

ζητούμενων. Διεκδικούν αξίες όπως ατομικές ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα, 

διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη σύγκρουση με τον υφιστάμενο 

πελατειασμό που έχουν δημιουργήσει τα παλιά – συμβατικά κόμματα. Με τους 

όρους της διάκρισης κομμάτων του Keren (2000) σε (α) πραγματιστικά, τα οποία 

επιδιώκουν την ικανοποίηση κοινωνικών ομάδων μέσω της προώθησης 

συγκεκριμένων διαρρυθμίσεων (advocate pragmatic solutions), (β) κόμματα νέων 

πολιτικών πρωτοβουλιών, τα οποία επιδιώκουν μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα νέων 

θεματικών, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον ή τα ανθρώπινα δικαιώματα (new 

politics parties) και (γ) σε κόμματα διεκδίκησης μία ιδεατής – ιδανικής κοινωνίας 

(rooted in an imagined rather a real society), τα «ενάρετα κόμματα» ανήκουν 

προφανώς στην τελευταία κατηγορία επιζητώντας πάνω-κάτω ουτοπικούς 

στόχους. 

Τα ενάρετα κόμματα ενσωματώνουν στην πολιτική τους ρητορική ζητήματα 

ατζέντας απότοκα  της θέσης της χώρας εντός ενός παγκοσμιοποιημένου 

περιβάλλοντος, το οποίο λόγω και της τεχνολογικής προόδου αναδύει ζητήματα 

που προσπερνούν την απομονωτική λογική των εθνικών κρατών και αλλάζουν τις 

προτεραιότητες των πολιτών καθώς πλέον οι εθνικές πολιτικές επηρεάζουν και 

επηρεάζονται πέραν των εθνικών τους συνόρων. Ως αποτέλεσμα, επιχειρούν ένα 

συμβιβασμό ανάμεσα σε αξίες υλιστικές και μετά υλιστικές με προεξέχουσες 

θεματικές στόχευσής τους να αποτελούν η αντιμετώπισης της διαφθοράς, του 
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πελατειασμού και η αποσύνθεση των παλιών πελατειακών δικτύων, 

υποστηρίζοντας τα ατομικά δικαιώματα και τη διαφάνεια.  

Ουσιαστικά, η Demker επιχειρεί την εννοιολόγηση μίας διακριτής κομματικής 

οικογένειας, με ξεχωριστά όσο και υπερβατικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Όμως 

πιο συγκεκριμένα, ποια είναι η θεωρητική βάση αυτών των κομμάτων, πως 

τοποθετούνται και πως ξεπερνούν τις υφιστάμενες κομματικές κατηγοριοποιήσεις ; 

Η τεκμηρίωσή της βασίζεται στη συλλογιστική πως το νέο περιβάλλον προκαλεί την 

ανάγκη καταφυγής των πολιτών στην προστασία που μπορεί να παρέχουν οι εθνικές 

πολιτικές, επομένως οι απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, πχ ασφάλειας 

προσωπικών δεδομένων και έκφρασης, μπορούν να επέλθουν από πολιτικές 

πρωτοβουλίες ως απάντηση στο παγκόσμιο άνοιγμα. Κατά συνέπεια αυτό γεννά και 

την ανάγκη δημιουργίας κομμάτων, ως απάντηση σε τέτοιου είδους ζήτηση. 

Επομένως απαντώντας στο ερώτημα σε «ποια τομή ή διαίρεση» τα ενάρετα 

κόμματα αποκρίνονται, η απάντηση είναι στη διαίρεση μεταξύ παγκόσμιας 

δικτύωσης και εθνικού κράτους. 

Ποια επομένως είναι η οριοθέτηση αυτής της κατηγοριοποίησης σύμφωνα με την 

Demker. Αν και η αξιοποίηση του ορισμού «αντί-κατεστημένα κόμματα» 

αποφεύγεται καθώς –κατά την ίδια- είναι συνυφασμένη με λαϊκιστικές προεκτάσεις, 

τα ενάρετα κόμματα (α) τοποθετούνται απέναντι στο κατεστημένο, καθώς 

εναντιώνονται στις διοικούσες ελίτ οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαφθορά, την 

αναποτελεσματικότητα, την αδιαφάνεια, (β) είναι «γνήσια λαϊκιστικά», καθώς 

απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, με ένα ομογενές μήνυμα, επιζητώντας τη 

στήριξη από καθημερινούς ανθρώπους και πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, 

καταγωγής, προσανατολισμού, ενώ (γ) φέρουν ιδεολογικό φορτίο, συνεκτικό και 

επαρκές ώστε να τα διακρίνει από τα catch-all-parties (Kirchheimer 1966b) τα οποία 

με ιδεολογικές εκπτώσεις επιδιώκουν την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων 

πολιτών.  Τέλος, ακόμη μία διάκριση τους είναι η πλήρης αντίθεση με τα κόμματα 

καρτέλ (cartel parties) (Katz and Mair 1995) τα οποία επιδιώκουν να περιορίσουν το 

πεδίο του κομματικού ανταγωνισμού, «κλειδώνοντας το χώρο» ανάμεσα στα 

κόμματα, μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων (χρηματοδότηση, θεσμικές και 

άλλες κανονιστικές αλλαγές) που τους παρέχει η πρόσβασή τους στην εξουσία. 

Ποια είναι όμως τα παραδείγματα των κομμάτων που η Demker ορίζει ως ενάρετα, 

πως δηλαδή υποστηρίζεται εμπειρικά η εννοιολόγηση και κατηγοριοποίηση που 

επιδιώκει ; Αρχικά, το Res Publica, το Εσθονικό κόμμα που ιδρύθηκε το 2001 και 

κέρδισε τις εκλογές του 2003. Επικεφαλής του ήταν ο τότε Γενικός Επιθεωρητής 
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(state auditor) , και μετά την πρώτη νίκη του κόμματος μετέπειτα Πρωθυπουργός το 

2003, Juhan Parts ο οποίος αναδείχθηκε, πριν την ανάληψη κομματικών 

καθηκόντων, σε δημοφιλή δημόσια φιγούρα λόγω και των επικρίσεών προς την 

κυβέρνηση για ζητήματα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Στο δρόμο για τις –

νικηφόρες- εκλογές του 2003 τοποθετήθηκε επικεφαλής, «προεδρεύων» του 

κόμματος ο Καθηγητής Rein Taagepera, ο οποίος αναφέρει –μετά την αποχώρησή 

του- (Taagepera 2005) πως το κόμμα αποτέλεσε την απάντηση στις «…αυταπάτες, 

τη διαφθορά και την έλλειψη εμπιστοσύνης…». Μία ακόμη περίπτωση προς 

ανάλυση αποτέλεσε ο σχηματισμός «Η άλλη Ρωσία» (The other Russia). Ιδρύθηκε το 

2006 και αποτέλεσε οργάνωση – ομπρέλα διαφωνούντων του Πούτιν, ενώ 

διοργάνωσε συνέδρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, προβάλλοντας μία ατζέντα 

«κάθαρσης». Βασικό στέλεχος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής σκάκι, Garry 

Kasparov. 

Μία ακόμη περίπτωση, το MoDem (“Movement Democratique”) το οποίο ιδρύθηκε 

μετά τις Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές του 2007 από τον Francois Bayrou ο οποίος ως 

Προεδρικός υποψήφιος κατέκτησε την 3
η
 θέση στον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας 

18,57% . Στις γενικές εκλογές του 2007 το MoDem συγκεντρώνει 7,6%, επίδοση που 

δεν επαναλαμβάνει στις ερχόμενες (2012) περιοριζόμενο στο 1,8% κάτι που 

συμβαίνει και για τον ίδιο τον Bayrou ο οποίος στις Προεδρικές εκλογές του 2012 

συγκεντρώνει 9,3%. Ιδρύεται μάλλον με παραδοσιακό τρόπο (πολιτικές 

προσωπικότητες της πολιτικής ζωής) και παραδοσιακά κανάλια πολιτικής, αλλά στη 

διακήρυξή του επιζητά ένα «νέο ήθος» στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, διεκδικώντας 

τη συμμετοχή «καλλιτεχνών, αγροτών, διανοουμένων, επιστημόνων» στη λήψη 

αποφάσεων, διεκδίκησε –έστω διακηρυκτικά- τη μεταφορά του τόπου λήψης 

αποφάσεων και εκτός των παραδοσιακών εστιών του, καθώς «στη δημοκρατία δεν 

υπάρχουν εχθροί» και οι ρεαλιστικές (πραγματιστικές) λύσεις είναι προτιμότερες 

από, ιδεολογικής προέλευσης, επιβαλλόμενες από την εκάστοτε εξουσία 

αποφάσεις. 

Τέλος, μία λιγότερο πετυχημένη σε εθνικό επίπεδο περίπτωση αλλά με 

εκπροσώπηση στις εκλογές του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και πάντως καθαρά 

χαρακτηριστικά υπερβατικής ατζέντας αποτελεί το «Κόμμα Πειρατών» της 

Σουηδίας. Διεκδικώντας την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων μέσω του διαδικτύου, 

ιδρύθηκε το 2005 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφής μελών, αλλά στις 

εκλογές του 2006 κατέκτησε το 0,6%. Πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2010, 

στις οποίες κατέγραψε ένα παρόμοιο ποσοστό (0,7%), κατορθώνει τη θεσμική του 

εκπροσώπηση στο ευρωκοινοβούλιο, εκλέγοντας έναν ευρωβουλευτή 
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συγκεντρώνοντας 7,1%. Στις επόμενες, όμως εκλογές δεν καταγράφει κάποια 

επιτυχία αδυνατώντας να εκλέξει βουλευτή, ούτε σε ευρωπαϊκό (2,23%), ούτε σε 

εθνικό επίπεδο (0,4%). 

Στην εννοιολόγηση που επιχειρεί η Demker, παρατηρούμε μία πρώτη προσπάθεια 

απεγκλωβισμού από μία συνολική και όμοια θεώρηση ανόμοιων κατά την ουσία 

κομμάτων. Μπορεί να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όμως η ανομοιότητά 

τους ιδίως στο βαθμό εναντίωσής τους στη λειτουργία της δημοκρατίας καθίσταται 

αποφασιστικού χαρακτήρα κριτήριο. Εδώ η Demker ορίζοντας ως βασικό στοιχείο 

ταυτότητας την επιδίωξη υπερβατικών τοποθετήσεων, θέτει στο τραπέζι τη λογική 

κατάταξης κομμάτων με βάση την μονόπλευρη τοποθέτησή τους υπερβατικά. Η 

λογική της, ναι μεν θέτει έναν βασικό άξονα λογικής, πως τα κόμματα ακόμη και εάν 

διαφωνούν με τα υφιστάμενα δεν είναι όλα αντισυστημικά, από την άλλη 

δυσκολευόμαστε στην οριοθέτησή τους. Πότε λοιπόν ένα κόμμα είναι «ενάρετο» ; 

Αρκεί η ατζέντα του να τροποποιηθεί ; Μπορεί ένα παλιό κόμμα να εκφράσει πλέον 

υπερβατικές επιδιώξεις ; Για παράδειγμα το  MoDem εντασσόμενο σε αυτήν την 

κατηγορία εκτιμάται πως μπορεί. Επομένως, εάν μπορεί το MoDem τότε μπορούν 

και υφιστάμενα κόμματα, απλώς μεταλλάσσοντας την προγραμματική τους 

αποτύπωση ή περιλαμβάνοντας πλέον μηνύματα υπερβατικών επιδιώξεων. 

Διαπιστώνεται λοιπόν μία νέα διάκριση στη βάση μίας διαφορετικής ατζέντας με 

ιδεολογικές προεκτάσεις, ένα άλλο επικοινωνιακό στυλ και την ανάγκη 

αποκατάστασης της σχέσης των πολιτών με τα κόμματα και την άσκηση εξουσίας 

και εν ολίγοις διαπιστώνονται κοινά προβλήματα  όπως η διαφθορά, η ανηθικότητα, 

η αναποτελεσματικότητα) τα οποία ερμηνεύονται ως ζέοντα και χρήζουν 

αντιμετώπισης, όμως πως τα κόμματα αυτά διακρίνονται από τα υπόλοιπα και 

περαιτέρω πως τοποθετούνται εντός του κομματικού ανταγωνισμού. Τι είδους 

κατηγορία λοιπόν μπορεί να είναι αυτή όταν η απόκτηση των χαρακτηριστικών της 

μπορεί να γίνει ad hoc ή μπορεί επίσης να χαθεί ομοιοτρόπως.  

 

Η χρήση του όρου «αντί-κατεστημένα» κόμματα εντοπίζεται στον Abedi (2002) ο 

οποίος με τη χρήση του όρου αντί-κατεστημένα (anti-establishment) – και πιο 

συγκεκριμένα anti-political establishment parties- περιλαμβάνει όλα τα κόμματα τα 

οποία αμφισβητούν το εδραιωμένο πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως πολιτικής 

ταυτότητας, προέλευσης, τοποθέτησης. Αξιοποιώντας τη λογική του Mair (1995) 

σύμφωνα με την οποία καθώς τα εδραιωμένα κόμματα αποτυγχάνουν να 

εκφράσουν τους πολίτες, ενώ παράλληλα ομοιάζουν, συγκλίνουν προς το κέντρο 



32 

 

και συνεργάζονται, σχηματίζοντας κυβερνήσεις συνεργασίας, υποστηρίζει πως νέοι 

σχηματισμοί οι οποίοι αμφισβητούν τόσο το πολιτικό οικοδόμημα όσο και τα 

εδραιωμένα κόμματα, κερδίζουν σε πολιτική απήχηση.  Επομένως Κόμματα 

Πρασίνων, ριζοσπαστικά κινήματα της δεξιάς, αλλά και κόμματα που ονομάζει ως 

«αριστερά – φιλελεύθερα» (left-libertarian) ή λαϊκιστικά – αντικρατικά (populist anti-

statist) –η ορολογία των Kitschelt and McGann (2005) τοποθετούνται όλα μαζί ως 

κόμματα ενάντια του πολιτικού κατεστημένου, χωρίς διακρίσεις υφολογικές ή 

προγραμματικές. Πιο συγκεκριμένα, ο χαρακτηρισμός ενός κόμματος ως κόμμα 

ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο βασίζεται σε τρία κριτήρια τα οποία πρέπει 

σωρευτικά να ικανοποιούνται όλα μαζί. Πρώτον, πρέπει το ίδιο να 

αυτοχαρακτηρίζεται ως αμφισβητίας του πολιτικού οικοδομήματος, δεύτερον να 

διακηρύσσει την ύπαρξη μίας θεμελιώδους διαίρεσης ανάμεσα στο πολιτικό 

οικοδόμημα και τους καθημερινούς ανθρώπους, τρίτον, να αμφισβητεί το πολιτικό 

status quo τόσο σε ζητήματα πολιτικής ατζέντας και θεσμικών ζητημάτων. 

Η κατηγοριοποίηση του Abedi είναι τέτοια ώστε να χωρά ένα εξαιρετικά ευρύ 

φάσμα διαφορετικών κομμάτων, τόσο αναφορικά με την προέλευση αλλά και με τη 

δράση τους. Ποια όμως διακρίνει ο ίδιος ως εδραιωμένα και ποια ως αντί-

κατεστημένα. Ενδεικτικά, στην Ιταλία εδραιωμένα θεωρεί το 

Χριστιανοδημοκρατικό (DC), το λαϊκό κόμμα (PPI), το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 

(PRI), το Ιταλικό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (PSDI), ενώ κόμματα ενάντια στο 

πολιτικό κατεστημένο θεωρεί τους πράσινους (Liste Verdi), τη Λίγκα του Βορρά 

(LN), το Forza Italia, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην Αυστρία, εδραιωμένα το λαϊκό 

κόμμα (OVP), το σοσιαλδημοκρατικό (SPO), ενώ αντί-κατεστημένα το 

κομμουνιστικό το κόμμα πρασίνων, το FPO. Σε παρόμοια λογική, και στη Γαλλία, 

από τη μία, στα εδραιωμένα εντάσσονται ο Δημοκρατικός Συναγερμός (RPR) ή το 

σοσιαλιστικό (PS), ενώ απέναντι βρίσκονται το Εθνικό Μέτωπο ( FN), οι πράσινοι και 

οι κομμουνιστές.  

Η επιχειρούμενη διάκριση είναι τόσο ευρεία με αποτέλεσμα, εντάσσοντας κόμματα 

τόσο διαφορετικά στην πολιτική ταυτότητα και επακόλουθα στην πολιτική 

συμπεριφορά, να καθίσταται μη-χρήσιμη για περαιτέρω συμπεράσματα. Είναι 

προδήλως τόσο διαφορετικά τα πράσινα από τα εξτρεμιστικά, που η 

κατηγοριοποίησή τους εντός μίας ομάδας δεν αφήνει χώρο για περισσότερη 

ανάλυση. Για παράδειγμα πως η ανάλυση του Abedi μπορεί να δώσει απαντήσεις σε 

ερωτήματα όχι μόνο της φυσιογνωμίας αλλά της συμπεριφοράς των κομμάτων ; 

Ποιες τοποθετήσεις σχετικά με τη δημοκρατία αναμένονται από τα πράσινα 

κόμματα και τι συνεπάγεται η αύξηση της εκλογικής δύναμης λοιπών αντι-
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κατεστημένων; Εδώ, ενσωματώνοντας ανόμοια κόμματα σε μία ενιαία κατηγορία, 

εντοπίζεται η δομική αδυναμία του. Εντούτοις, η ανάγκη ανάλυσης κομμάτων που 

αναδύονται εντός των κομματικών συστημάτων, αμφισβητώντας τα ίδια τα 

πολιτικά συστήματα που τα γέννησαν (“challengers”) αποτελεί ένα ισχυρό 

συμπέρασμα της καταγραφής που επιχειρεί ο Abedi.  

 

Ο Hartleb (2015) σε παρόμοια συλλογιστική με τον Abedi ουσιαστικά θεωρεί ως αντί-

κατεστημένα κόμματα, κόμματα του αριστερού και δεξιού φάσματος, 

συμπεριλαμβανομένων των άκρων με κυρίαρχα στοιχεία έντονης διαμαρτυρίας και 

επίθεσης στο υφιστάμενο πολιτικό οικοδόμημα και από τα δεξιά και από τα 

αριστερά, λαμβάνουν αποστάσεις από τα υπόλοιπα εδραιωμένα κόμματα. Η 

διαμαρτυρία τους συνδέεται έντονα με κινήματα όπως το Occupy Wall Street, οι 

αγανακτισμένοι στην Ισπανία, ενώ αντλούν υποστήριξη από απογοητευμένους 

εκλογείς από την «υψηλή πολιτική» (big politics) των υφιστάμενων κομμάτων. 

Αξιοποιούν λαϊκιστική ρητορική, θεωρούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα «το ίδιο», 

χτίζουν στη διάκριση μεταξύ καθημερινών / απλών ανθρώπων και των πολιτικών, 

επιζητούν την αποϊδεολογικοποίηση προτάσεων και την απλοποίηση λύσεων 

ακόμη και σε σύνθετα ζητήματα. Επιχειρηματολογούν υπέρ της συλλογιστικής 

διαφοροποίησης των τοπικών ζητημάτων και της διάκρισής τους από τα κόμματα 

(«.. οι τοπικές πολιτικές είναι ανεξάρτητες ιδεολογίας..»), ενώ επιδιώκουν να 

ξεχωρίσουν υιοθετώντας αντισυμβατικό στυλ εμφάνισης (πχ καθημερινά ρούχα, 

χωρίς γραβάτες), διακωμωδώντας τους πολιτικούς αντιπάλους, στα όρια της 

απρέπειας. Γενικά, ορθώνουν τοίχοι εχθρότητας απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα 

και τους πολιτικούς αντιπάλους, ενώ το ρητορικό τους στυλ είναι έντονο και 

εριστικό.  

Θεωρεί ως συγκεκριμένα τυπολογικά χαρακτηριστικά τους, τη στάση τους απέναντι 

στις ελίτ (anti-elite style), την υιοθέτηση μίας στερεοτυπικής επαναλαμβανόμενης 

συλλογιστικής απέναντι στο «νέο-φιλελευθερισμό», την υιοθέτηση φράσεων που τα 

διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα κόμματα («όχι κόμμα, κίνημα»), επιζητούν ρυθμίσεις 

άμεσης δημοκρατίας (δημοψηφίσματα), επικαλούνται τη σιωπηλή πλειοψηφία που 

αυτά εκπροσωπούν, κατασκευάζουν ένα πολυσχιδές πλέγμα εχθρών που έχει 

θρέψει το κατεστημένο που έχουν εξαπολύσει επίθεση για τον περιορισμό τους, ενώ 

προβεβλημένα στελέχη τους, αξιοποιώντας την προβολή των media (σ.σ. 

συμβατικών, αλλά και ηλεκτρονικών) εμφανίζονται ως «ειδικοί» επάνω σε 

ζητήματα πολύπλοκα ή όντως εξειδικευμένα, προσφέροντας απλουστεύσεις και 
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ανεδαφικές προτάσεις. Βασικό κοινό στοιχείο, υποστηρίζει ο Hartleb, είναι η 

επισταμένη υποστήριξη του ότι «Υπάρχει εναλλακτική», η οποία είναι διαφορετική, 

αντίθετη και περισσότερο κοινωνικά συμφέρουσα από υφιστάμενες πολιτικές 

επιλογές. 

Αν και πάλι το εύρος των κομμάτων που εμπεριέχει αυτή η ορισμολόγηση είναι τόσο 

μεγάλο, με τόσο διαφορετικές ταυτότητες, πρακτικές, ιδεολογικές συγγένειες κλπ., 

η προβληματική της επιτυχίας των κομμάτων και ο βαθμός στον οποίο μπορούν να 

επηρεάσουν πολιτικές επιλογές, όπως για παράδειγμα το δημοψήφισμα για το 

Brexit υπό την πίεση του UKIP, αποτελεί έναυσμα περαιτέρω ανάλυσης. Ενδεικτικά, 

αντί-κατεστημένα θεωρεί το M5S, τον ΣΥΡΙΖΑ, τους Podemos, το ΑΝΟ της 

Σλοβακίας, το AfD της Γερμανίας, τη Χρυσή Αυγή, το UKIP. 

 

Σε μία παρόμοια οπτική ο Van Kessel (2015) επιχειρώντας να ερμηνεύσει την 

εμφάνιση και εκλογική επιτυχία νέων κομμάτων, με παράλληλη την απομείωση της 

δύναμης των εδραιωμένων, εισάγει την έννοια των «κομμάτων αμφισβητίες» 

(challenger parties) τα οποία διακρίνονται από «… την κριτική τους στις κυρίαρχες 

ιδεολογίες και μία αντι-κατεστημένη ρητορική»
16

, εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο 

σε μία «κατηγορία ομπρέλα» ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό κομμάτων, στα οποία 

διακρίνει ως κοινό χαρακτηριστικό την αντίθεσή τους στο υφιστάμενο πολιτικό 

οικοδόμημα. 

Πιο συγκεκριμένα, (α) τα κόμματα αμφισβητίες συγκροτούν μία πολύμορφη 

οικογένεια, εντός της οποίας υπάρχουν κόμματα αριστερής, δεξιάς ή και κεντρώας 

προέλευσης. Για παράδειγμα, εκ των αριστερών η αμφισβήτηση του 

οικοδομήματος παρουσιάζεται με όρους οικονομικής αναδιανομής εμφανίζοντας το 

αίτημα μίας νέας –διαφορετικής- πολιτικής, ή εκ των δεξιών με αιτήματα 

ξενοφοβικής προέλευσης. Διακρίνει παράλληλα, όμως, και την κεντρώας λογικής 

κόμματα, ή διαφορετικά κόμματα «νέας πολιτικής» (new politics) τα οποία 

καθοδηγούνται από τη «..διάθεση ρήξης με παραδοσιακές αντιπροσωπευτικές 

λειτουργίας της δημοκρατίας και αιτήματα υπέρ μίας περισσότερο συμμετοχικής 

και αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων..»
17

. Επίσης, (β) βασικό χαρακτηριστικό της 

εννοιολόγησης του Van Kessel είναι η αξιοποίησης της θεώρησης του Bolleyer (2013) 

περί των κομμάτων ως σχηματισμοί «εκτός συστήματος» (outsider formations) και 

της οργανωτικής τους «καινοτομίας», δύο ιδιότητες που συνηγορούν στο 

                                                                    
16

 Van Kessel (2015) σ.4 
17

 Van Kessel ibid, σ.5 
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χαρακτηρισμό τους από τη μία ως νέα, πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα, τα οποία 

όμως δεν έχουν σχέση με τα υφιστάμενα, κυρίως ως προς το πολιτικό προσωπικό 

που συμμετέχει. 

Ποια κόμματα θεωρεί ο Van Kessel ως κόμματα αμφισβητίες ; Και σε αυτήν την 

ανάλυση συναντάμε πολλούς από τους κομματικούς σχηματισμούς και 

προηγούμενων αναλύσεων. Από τη Βουλγαρία το NSDV, από την Τσεχία το VV, την 

Εσθονία το ResPublica, τους πράσινους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία,  το 

New Era από τη Λετονία, το ANO & SaS από τη Σλοβακία, το Solidarity της Πολωνία, 

αλλά και τη Lijst Pim Fortuyn / LPF από την Ολλανδία ή το FPO από την Αυστρία, 

βλέποντας έτσι την «ανάμιξη» κομμάτων που θεωρούνται κόμματα κεντρώας 

προέλευσης με κόμματα των άκρων. Παρά τη δομική αυτή τυπολογική αδυναμία, 

εντούτοις, και σε αυτήν την ανάλυση διακρίνεται η ανάγκη μελέτης του νέου είδους 

κομμάτων, ως προς την αντοχή τους στο χρόνο και τη δυνατότητα προσέλκυσης 

εκλογέων οι οποίοι αποθαρρυνόμενοι από τα υπόλοιπα κόμματα αναζητούν 

έκφραση. Βέβαια, επισημαίνει ο Van Kessel, η διττή φύση τους συνιστά και βασική 

δομική τους αδυναμία: πως ένα νέο κόμμα μπορεί συμμετέχοντας στην κυβέρνηση 

να αποτελέσει δύναμη αντιπολίτευσης εκ των έσω, δηλαδή εντός του 

οικοδομήματος να διατηρήσει τη νομιμοποιό λογική ενδυνάμωσής του, αυτή της 

επίθεσης σε αυτό. Και κατ’ επέκταση, το ερώτημα που θέτει είναι σε ποιο βαθμό η 

επιτυχία τους θα αντέξει στο χρόνο. 

 

Οι S. Hanley & A. Sikk (2016, 2013) επιχειρούν την εννοιολόγηση των «αντί-

κατεστημένων μεταρρυθμιστικών κομμάτων» (anti-establishment reform parties) 

εκκινώντας την ανάλυσή τους από την ανάγκη επεξήγησης ενός σημαντικού 

«φαινομένου διαμαρτυρίας», αυτού της εκλογικής επιτυχίας μίας σειράς νέων 

κομμάτων τα οποία συνδυάζουν τις κυρίαρχες και επικρατούσες ιδεολογικές 

νόρμες, αναφορικά με κοινωνικά-οικονομικά ζητήματα, με παράλληλη την έντονη 

επιμονή σε αιτήματα δομικής ανασυγκρότησης του πολιτικού κατεστημένου. Από 

τη μία λοιπόν τα «νέα» αυτά κόμματα αποδέχονται τη λογική συγκρότησης της 

οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητες, όπως τη φιλελεύθερη οικονομία και 

τη φιλελεύθερη δημοκρατία, από την άλλη εκφράζουν κυρίαρχα το ζητούμενο της 

αλλαγής του τρόπου άσκησης της πολιτικής, αμφισβητώντας την κατεστημένη 

πολιτική τάξη, επιζητώντας πολιτικές μεταρρυθμίσεις και διαφάνεια. Βασικό 

ερώτημα των Sikk & Hanley, το οποίο καθιστά την επιχειρούμενη ανάλυση 

εξαιρετικά εύλογη, είναι το κατά πόσο τα προς ανάλυση κόμματα μπορούν να 
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αποτελέσουν κινήματα έντονης διαμαρτυρίας των οποίων η επιτυχία θα συντελέσει 

στη μεγέθυνσή τους ή θα αποτελέσει εύφορο έδαφος για την εμφάνιση νέων. Με 

άλλα λόγια, τα νέα αυτά κόμματα μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία αστάθειας, 

αναστατώνοντας συνολικά το πολιτικό οικοδόμημα ; 

Ιδίως, όπως οι Sikk & Hanley ισχυρίζονται, αξιοποιώντας –ενδεικτικά- τις αναλύσεις 

των  Bartels (2012 Cramme (2013)- όταν η εμφάνισή τους συμπίπτει χρονικά με την 

αδυναμία των εθνικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα υφιστάμενα 

πολύμορφα προβλήματα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με γιγάντιες 

προκλήσεις και την οικονομική κρίση να έχει συμπαρασύρει την ανεργία, ενώ 

παράλληλα να έχει αυξηθεί και η κρίση εμπιστοσύνης σε θεσμούς, κόμματα και στη 

δημοκρατία γενικότερα, η μεγέθυνση αυτών των κομμάτων συνιστά μόνη της μία 

πρόκληση ανάλυσης. Όμως, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τυπολόγησης που 

αποδίδονται στα αντί-κατεστημένα μεταρρυθμιστικά κόμματα ;  

Η ανάλυσή τους λοιπόν διακρίνει τρία βασικά δομικά χαρακτηριστικά τα οποία 

χαρακτηρίζουν ένα αντί-κατεστημένο μεταρρυθμιστικό κόμμα. Πρώτον, ένα 

πολιτικό χαρακτηριστικό, προκρίνοντας κυρίαρχες πολιτικές μεταρρυθμίσεων 

(mainstream reformism). Εδώ ουσιαστικά θέλουν να εισάγουν τη διάκριση ανάμεσα 

στις αλλαγές που προκρίνουν κόμματα των άκρων και μεταρρυθμίσεις που μπορούν 

να συντελεστούν εντός του πλαισίου της φιλελεύθερης οικονομίας και δημοκρατίας. 

Δεύτερον, ένα συμπεριφορικό χαρακτηριστικό το οποίο τα τοποθετεί απέναντι στο 

«κατεστημένο». Με αυτό νοείται η πολιτική αλλαγή και η έκκληση για την εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική, 

καταπολεμώντας τη διαφθορά και αντικαθιστώντας τις διεφθαρμένες ή 

αναποτελεσματικές ελίτ. Τρίτον, τα κόμματα αυτά να μην αποτελούν προϊόντα 

διάσπασης, συνενώσεων ή αλλαγών που εμπλέκουν παλαιότερα κόμματα. Να είναι 

«γνήσια, νέα» (genuine organizational newness).   

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των αντί-κατεστημένων 

μεταρρυθμιστικών κομμάτων που τόσο συνεκτικά επιχειρούν να εννοιολογήσουν ; 

Αρχικά, απορρίπτουν την ενσωμάτωση σε αυτήν την κατηγορία εξτρεμιστικών 

κομμάτων, κάτι που φαίνεται απολύτως λογικό. Όμως παράλληλα απορρίπτουν την 

ενσωμάτωση των πράσινων κομμάτων, ενώ επίσης είναι προσεκτικοί στην 

εισαγωγή της λογικής του λαϊκισμού ως χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας μορφής 

κομμάτων, καθότι επιθυμούν τον αποκλεισμό στην ανάλυση του συναισθηματικού 

στοιχείου του λαϊκιστικού διαχωρισμού μεταξύ των ελίτ και των κανονικών, 
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καθημερινών ανθρώπων, παρότι ενυπάρχει ως διακριτό στοιχείο ταυτότητας των 

αντί-κατεστημένων μεταρρυθμιστικών κομμάτων. Ας τα δούμε πιο συγκεκριμένα
18

. 

Στη Βουλγαρία διακρίνουν το κίνημα που ίδρυσε το 2001, 11 εβδομάδες πριν τις 

γενικές εκλογές ο Συμεών ο Β’ (NDSV – Simeon II National Movement for Stability and 

Progress in Bulgaria), ο έκπτωτος Τσάρος της Βουλγαρίας μετά την κατάργηση της 

Μοναρχίας (1946) ο οποίος κατακτώντας στις ερχόμενες εκλογές ποσοστό 42,74%, 

αποτέλεσε έπειτα τον 48
ο
 Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Η πρώτη εμφάνιση του 

νέου κόμματος, το οποίο βασίστηκε προεκλογικά στην υπόσχεση προσέλκυσης 

ξένων επενδύσεων, καταπολέμησης της διαφθοράς, και μείωσης φόρων και 

μάλιστα σε προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα 800 ημερών, εστέφθη με απόλυτη 

επιτυχία κάτι που δεν επαναλήφθηκε στις επόμενες εκλογές. Το 2005 κατακτά 

ποσοστό 19,9%, ερχόμενο δεύτερο μετά τον εκλογικό συνασπισμό με επικεφαλής 

το Σοσιαλιστικό κόμμα της Βουλγαρίας, ενώ καταγράφει πενιχρές επιδόσεις (3%) 

μένοντας εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Στην Εσθονία κατατάσσουν 

εντός της κατηγορίας το ResPublica, στην Τσεχία το Public Affairs (VV) και το ΑΝΟ 

2011 και στην Ιταλία το κίνημα 5 αστέρων (M5S) του Beppe Grillo .  

Στη Σλοβακία διακρίνουν το κόμμα «Ελευθερίας και Αλληλεγγύης» (SAS – Sloboda 

Solidarita) το κόμμα που ίδρυσε το 2009 ο οικονομολόγος , σύμβουλος του 

Υπουργού Οικονομίας και εμπνευστής του flat-tax της χώρας, Richard Sulik. Την ίδια 

χρονιά προώθησε μία ατζέντα πολιτικών μεταρρυθμίσεων με αιχμή του δόρατος 

τον περιορισμό των προνομίων των πολιτικών, κατάργηση ασυλίας, περιορισμό του 

αριθμού των βουλευτών, τον περιορισμό των κρατικών δαπανών αποζημίωσης για 

παράδειγμα για τη χρήση πολιτικών αυτοκινήτων, επιζητώντας μάλιστα την 

υλοποίηση δημοψηφίσματος με αυτές τις θεματικές, υιοθετώντας παράλληλα έξτρα 

κοινωνικά φιλελεύθερες απόψεις (νομιμοποίηση ινδικής κάνναβης, γάμου 

ομόφυλων ζευγαριών, φιλελευθεροποίηση – ιδιωτικοποιήσεις του κρατικού 

τομέα).  

Συνολικά, επιχειρείται μία γενική θεώρηση μέσω της απόδοσης τυπολογικών 

χαρακτηριστικών στα αντί-κατεστημένα μεταρρυθμιστικά κόμματα, με έμφαση να 

δίνεται στο χαρακτήρα, αν όχι θετικής, τότε σίγουρα ήπιας αμφισβήτησης του 

υφιστάμενου πολιτικού οικοδομήματος, διαχωρίζοντας τη θέση τους από 

εξτρεμιστικές φωνές και λογικές ακραίων αντιδράσεων. Παρότι όμως στην ανάλυση 

                                                                    
18

 Μία συνολική παρουσίαση των κομμάτων που παρουσιάζονται στις επί μέρους αναλύσεις 

τοποθετείται στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος μέρους, με έμφαση στην ταυτότητα, την 

εμφάνιση, την ενσωμάτωση και την εκλογική παρουσία των κομμάτων στο κομματικό σύστημα.  
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απορρίπτονται από την ένταξη κάποιες κατηγορίες κομμάτων, παραμένει το 

ερώτημα της συνολικής τοποθέτησης και της σχέσης των «αντί-κατεστημένων 

μεταρρυθμιστικών κομμάτων» με τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού 

συστήματος. 

 

O Bågenholm (2011) επιχειρεί την ερμηνεία ενός «νέου είδους» κομμάτων τα οποία 

καταγράφουν επιτυχία στις εθνικές εκλογές, κατορθώνοντας την κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση, κατακτώντας σημαντικά εκλογικά ποσοστά. Τα κόμματα αυτά 

επικεντρώνονται σε θεματικές καταπολέμησης της διαφθοράς και επιδιώκουν την 

προβολή ενός χαρακτήρα εντιμότητας, ακεραιότητας και ικανότητας 

αντιμετώπισης καταστάσεων στις οποίες τα υπόλοιπα κόμματα αποτυγχάνουν. Τα 

κόμματα αυτά τα θεωρεί ως μία ευρύτερη οικογένεια εξειδικευμένων κομμάτων 

(niche parties
19

) σε ειδικές μη-οικονομικές θεματικές, ενώ πιο συγκεκριμένα τα 

κόμματα της προς ανάλυση κατηγορίας καθώς επικεντρώνονται σε ζητήματα 

καταπολέμησης της διαφθοράς, τα ονοματίζει «κόμματα ενάντια στη διαφθορά» 

(anti-corruption parties – ACPs). 

Γενικά, η εμφάνισή των εξειδικευμένων κομμάτων εκτιμάται ότι αποτελεί προϊόν 

της αναποτελεσματικότητας, της ανάδειξης και ανάμειξης των κυβερνήσεων και 

των κομμάτων σε σκάνδαλα διαφθοράς. Λαμβάνει επίσης υπόψιν από τη μία τις 

εκτιμήσεις των Pennings and Lane (1998) σύμφωνα με τους οποίους τα υφιστάμενα 

κόμματα, αλλάζοντας τοποθετήσεις και πολιτικές ώστε να προσελκύσουν 

περισσότερους ψηφοφόρους, καταλήγουν να μπερδεύουν τους ψηφοφόρους και 

ουσιαστικά να τους απομακρύνουν από αυτά, ενώ από την άλλη σύμφωνα με τον 

Hug (2001) οι ψηφοφόροι δεν ελκύονται πλέον από ολιστικές ιδεολογικές 

προσεγγίσεις (wholesale ideologies) των υφιστάμενων κομμάτων, αλλά επιθυμούν 

συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αυτή είναι εν’ ολίγοις σύμφωνα με τον 

Bågenholm η νομιμοποιητική βάση των εξειδικευμένων κομμάτων, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα των οποίων αποτελούν τα κόμματα πρασίνων, που ως απάντηση 

στην πυρηνική ενέργεια και την περιβαλλοντική ευαισθησία αναπτύχθηκαν στη 

δεκαετία του 1980’, όπως επίσης και τα «αντι-μεταναστευτικά» κόμματα, που ως 

                                                                    
19

 Η ακριβής μετάφραση του όρου  “niche” σημαίνει «κόγχη», επομένως θα μπορούσαμε να 

αποδώσουμε τον όρο ως «μονοθεματικά κόμματα». Επιλέγουμε την ορολογία «εξειδικευμένα» 

καθώς η μετέπειτα τυπολόγηση των niche parties και από τον ίδιο παραπέμπει σε μία αναλυτική 

κατηγορία η οποία μπορεί να δομηθεί σε άλλες επί μέρους, υπό το γενικότερο κανόνα της 

εξειδίκευσης. Οι διαφορές δεν κρίνονται ουσιώδεις ακόμη και εάν τα ονομάζαμε μονοθεματικά. 
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απάντηση στις αυξημένες ροές μετακινήσεων –πληθυσμών συνάντησαν αύξηση το 

1980 – 1990, ακόμη και σήμερα. 

 Ποια είναι επομένως η στρατηγική των εξειδικευμένων κομμάτων; Αναδεικνύουν 

ένα θέμα που προηγουμένως δεν απασχολούσε την πολιτική ατζέντα και το θέτουν 

ως πρωτεύων πολιτικό πρόταγμα, ενώ τα ίδια δεν είχαν προηγούμενη πολιτική 

εμπειρία ως συγκροτημένα κόμματα, ούτε είχαν βασικούς πολιτικούς 

πρωταγωνιστές στην υφιστάμενη πολιτική σκηνή. Μάλιστα πολλά από τα στελέχη 

τους δεν έχουν να επιδείξουν προηγούμενη πολιτική εμπειρία αλλά έχουν να 

επιδείξουν επιτυχίες σε άλλους τομείς της προηγούμενης επαγγελματικής ή 

κοινωνικής τους ενασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ACPs είναι εξειδικευμένα 

κόμματα των οποίων προεξέχον ζήτημα της πολιτικής τους ατζέντας και κύριο θέμα 

της καμπάνιας τους είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε απόλυτο και 

συγκριτικό επίπεδο. Στο απόλυτο, ανάγοντάς τα ζητήματα καταπολέμησης της 

διαφθοράς ως το βασικό, κύριο και πιο σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ζωής το 

οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και στο συγκριτικό, κατηγορώντας τα αντίπαλα 

κόμματα ως διεφθαρμένα. Εδώ διακρίνουμε μία πολύ συγκεκριμένη στόχευση και 

σχεδόν πλήρη στα ζητήματα της διαφθοράς.  

Και ποια κόμματα θεωρεί ACPs ; Είναι το NSDV από τη Βουλγαρία, το ResPublica από 

την Εσθονία, το Freedom & Solidarity από τη Σλοβανία, το New Era από τη Λετονία, 

το ΑΝΟ και το Direction της Σλοβακίας, το Τσέχικο Public Affairs (VV), όπως και το 

Freedom Union, το Εργατικό Κόμμα (Labor Party) της Λιθουανίας, το Law & Justice 

από την Πολωνία. Γενικά περιλαμβάνει νέα, προβάλλοντας το χαρακτήρα του 

εξωτερικού παίκτη (outsider) ως βασικό στοιχείο ή και νομιμοποιό στοιχείο του 

χαρακτήρα των κομμάτων,  αλλά και συνασπισμούς κομμάτων (Freedom Union), 

δίνοντας έτσι τη διάσταση της ταυτότητας ως δυναμικό στοιχείο, με δυνατότητα 

επομένως κτήσης και απώλειάς της, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη θεματική της 

διαφθοράς, υπερπροβάλλοντάς την, ως ταυτολογικό δομικό στοιχείο. Ο 

μονοθεματικός χαρακτήρας των κομμάτων επίσης αποτελεί προβληματική στην 

υπόλοιπη κατάταξη, καθώς είτε υπάρχουν δύο κατηγορίες, τα ACPs και τα υπόλοιπα 

ή όλα είναι, σε διαφορετικό όμως βαθμό το καθένα ACP ενώ επίσης δεν 

εμφανίζονται οι διακρίσεις μεταξύ κομμάτων που κατά τα άλλα ανήκουν εντός της 

ίδιας κατηγορίες «θεματικών» (niche) όπως για παράδειγμα τα πράσινα, ή τα αντί-

μεταναστευτικά.  
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O Uceň (2007) επιχειρώντας την ανάλυση «νέων κομμάτων πολιτικής» ή 

διαφορετικά κομμάτων «νέων πολιτικών» εισάγει τη λογική του λαϊκισμού ως 

εργαλείο ανάλυσης. Παρότι αποδέχεται τις δυσκολίες χρήσης του όρου, τον 

οριοθετεί ως ένα εξαιρετικό χρήσιμο μέσο κινητοποίησης όσων εντός της 

σύγχρονης δημοκρατίας έχουν αποκλίνει «από την επικρατούσα αποδεκτή τάξη» 

(prevailing consensus). Συνεπώς, στην ανάλυση του Ucen ο λαϊκισμός είναι μάλλον 

ένας τρόπος επικοινωνίας ή με άλλα λόγια, με τους όρους του Canovan (1999), μία 

«έκκληση στο λαό, απέναντι στις κατεστημένες δομές εξουσίας και στις 

επικρατούσες ιδέες και αξίες της κοινωνίας» ή με τους όρους του ίδιου –ξανά- «ένα 

δυναμικό φαινόμενο, στο οποίο ριζοσπαστικά ιδεολογήματα επισκιάζονται από μία 

γνήσια έκκληση ενάντια στο κατεστημένο». Παράλληλα η έννοια των αντί-

κατεστημένων πολιτικών ή κομμάτων, όπως χρησιμοποιείται από τον ίδιο, είναι 

περισσότερο μία λογική ομπρέλας που χωρά κάθε «έκκληση ενάντια στο 

κατεστημένο», παρά ένα στοιχείο ταυτότητας των κομμάτων με πιο βαθιές 

αναλυτικές προεκτάσεις. Το τελευταίο θα το δούμε στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα. 

Η βασική διάκριση την οποία εισάγει, δανειζόμενος την ανάλυση Pop-Eleches (2010, 

2002) είναι ανάμεσα σε ορθόδοξα και μη-ορθόδοξα (ανορθόδοξα / unorthodox) 

κόμματα. Από τη μία, τα ορθόδοξα, τα οποία παρουσιάζονται στους εκλογείς 

βασιζόμενα σε μία μετριοπαθή και αναγνωρίσιμη πολιτική πλατφόρμα, παρά στη 

βάση της προσωπικότητας ενός ηγέτη ή/και σε μία ρητορική των άκρων. Από την 

άλλη, τα ανορθόδοξα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη συναίνεση και τους 

πολιτικούς όρους και τα όρια που έχουν εισάγει τα ορθόδοξα, επιχειρώντας 

παράλληλα να τα ανατρέψουν, με πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους: να είναι αντι-

δημοκρατικά, αντι-φιλελεύθερα, αντι-δυτικά κλπ., θέτοντας έτσι μία κατηγορία, τα 

ανορθόδοξα κόμματα, εξαιρετικά ανομοιογενή και υπερβολικά ευρεία. Ακριβώς για 

αυτό, επιχειρεί μία επί-μέρους κατηγοριοποίηση, σε δύο άξονες «ανορθοδοξίας», 

στο δεξιό και αριστερό. 

Η αριστερή πλευρά των ανορθόδοξων κομμάτων διακρίνεται από ένα μίγμα 

λαϊκισμού, αυταρχισμού, ασυμβατικού επαναστατικού - κομμουνισμού  και αντι-

καπιταλιστικών διεκδικήσεων. Η δεξιά πλευρά, περιλαμβάνει μίγμα λαϊκισμού, 

εθνικισμού, ξενοφοβίας και αυταρχισμού. Εδώ ο Ucen συναντά την εξής δυσκολία, 

την οποία επιλύει με τη διάκριση ενός νέου κομματικού φαινομένου, το νέο 

«κεντρώο» λαϊκισμό (new- centrist populism). Η δυσκολία συνίσταται στον 

εντοπισμό μίας κατηγορίας κομμάτων, τα οποία δε θεωρεί «ορθόδοξα», όμως η 

ένταξή τους στην κατηγορία των «ανορθόδοξων» εμφανίζει εξαιρετικές 

ανομοιότητες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα: δεν είναι αυταρχικά, δεν είναι 
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ριζοσπαστικά – εξτρεμιστικά, δεν είναι ενάντια στη δημοκρατία ή τη «δύση» ή τον 

«καπιταλισμό», δεν είναι τόσο ιδεολογικά φορτισμένα όσο τα υπόλοιπα κόμματα 

των άκρων, είτε του δεξιού, είτε του αριστερού, άρα τι είναι ;  

Είναι κόμματα που τοποθετούνται ευθέως απέναντι στο κατεστημένο, υπό τη 

λογική κάθε είδους διαρρύθμισης στην οποία κατέφυγαν όλες οι κυβερνώσες ελίτ, 

με έναν μη-ριζοσπαστικό τρόπο επιχειρούν την κινητοποίηση εκλογέων 

τοποθετώντας τους απέναντι σε όλο το προηγούμενο, φορτίζοντας το με 

χαρακτηρισμούς όπως ηθικά έκπτωτο, ανίκανο και αναποτελεσματικό πολιτικό 

προσωπικό και κόμματα. Από τη μία λοιπόν ο Ucen θέτει τα χαρακτηριστικά 

αποκλεισμού του «άλλου», θέτοντας τα απέναντι στα κόμματα που είχαν 

διαμορφώσει το πολιτικό παιχνίδι, έχοντας αποκλειστικά αυτά και μόνο αυτά, αυτό 

το προνόμιο. Από την άλλη, δείχνοντας τη διάθεση ενσωμάτωσης στη ρητορική 

τους στοιχεία λαϊκισμού, τα θεωρεί ως «αγνά» λαϊκιστικά κόμματα καθώς 

παρουσιάζουν μία σειρά ταυτολογικών χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα η 

αποφυγή ιδεολογικών ορίων και επομένως περιορισμών στο τι θα προβάλλουν 

στους πολίτες, με αποτέλεσμα στην καταφυγή της τακτικής ευχάριστων 

τοποθετήσεων. Για παράδειγμα, η βελτίωση του επιπέδου ζωής, η καταπολέμηση 

της διαφθοράς, ο περιορισμός του εξτρεμισμού, αυξάνοντας τη λογοδοσία, και την 

οικονομική αποτελεσματικότητα, αποδίδοντάς τους έτσι το χαρακτηρισμό ενός 

«καλοκάγαθου και μεταβατικού λαϊκισμού» (benign and transient populism). 

Έχουν ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία από τη μία διαμορφώνονται από το περιβάλλον 

ανάπτυξής τους, επομένως έτσι επιχειρείται η αιτιολόγηση της γεωγραφικής τους 

διασποράς και η παράλληλη εμφάνιση σε πολλές χώρες κοινού τύπου με 

διαφορετικά επί μέρους χαρακτηριστικά κόμματα, από την άλλη η όποια 

ιδεολογικής του προέλευση ή ένταση, εάν δηλαδή πλησιάζουν προς ένα από τα δύο 

άκρα του αριστερού- δεξιού ιδεολογικού φάσματος, αποδυναμώνεται και σχεδόν 

επισκιάζεται από το κυρίαρχο στοιχείο της έκκλησης ενάντια στο κατεστημένο. 

Είναι επομένως και για τον Ucen το «αντί-κατεστημένο» συναίσθημα ένα ισχυρό 

στοιχείο ταυτότητα, παρότι η επιχειρούμενη διάκριση για αυτά τα κόμματα είναι 

«κεντρώα – λαϊκιστικά». Ποια είναι αυτά τα κόμματα στο πλαίσιο αυτής της 

διάκρισης; Το  Forza Italia, από την Εσθονία το ResPublica, από τη Λετονία το New 

Era, από τη Σλοβακία το ANO, SMER, SOP, από τη Βουλγαρία το NSDV, από τη 

Λιθουανία το Labor Party, παρατηρώντας για ακόμη μία φορά πολλά κοινά στοιχεία 

με υπόλοιπες αναλύσεις.  
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Γενικά, επιχειρεί μία συνολική εκτίμηση χαρακτηριστικών, σε θετική και αρνητική 

λογική παράλληλα, «τι είναι και τι δεν είναι αυτά τα κόμματα», με την 

πολυπλοκότητα ενδιάμεσης εισαγωγής στη λογική του λαϊκισμού, που αποτελεί μία 

έννοια με εξαιρετικά πολλαπλές επεκτάσεις. Η βασική δόμηση της διάκρισης μεταξύ 

ορθόδοξων και ανορθόδοξων κομμάτων, εντούτοις, είναι εξαιρετικά βοηθητική σε 

περαιτέρω αναλύσεις των σχετικών τοποθετήσεων των κομμάτων, δίνοντας έτσι 

την απάντηση πόσο κοντά είναι τα εδραιωμένα Σοσιαλιστικά από τα κόμματα της 

άκρα αριστεράς; Καθόλου κοντά. Τέλος, αξία έχει και ο προβληματισμός που 

αναδύεται από την ανάλυση, το κατά πόσο κόμματα των οποίων ο χαρακτήρας 

κρίνεται γενικά θετικός και η παρουσία τους μετριοπαθής θα αποτελέσουν από τη 

μία σχετικό σημάδι υιοθέτησης αλλαγών στη δημοκρατία, αλλά από την άλλη θα 

αντέξουν στο χρόνο ή θα αποτελέσουν και αυτά θύματα της ίδια αιτίας που τα 

γέννησε. Η απογοήτευση από την επίδοση των εδραιωμένων έστρεψε τους εκλογείς 

σε αυτά. Αυτά θα κρατήσουν τις υποσχέσεις τους ή θα ξεκινήσουν έναν νέο κύκλο 

απογοήτευσης. Και εάν τον ξεκινήσουν, τότε που θα στραφούν οι εκλογείς μετά ;  

 

Ο Keren (2000) επιχειρεί την απόδοση χαρακτηριστικών σε ένα «θετικό αντί-

συστημικό» κόμμα (positive anti-system party) το οποίο ορίζει ως «τελειομανές 

κόμμα» (perfectionist party), αποδίδοντας ουσιαστικά την επιζήτηση μίας 

υπερβατικής κατάστασης κατάκτησης μίας «ουτοπικής τελειότητας». Ας δούμε 

όμως πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα των «κομμάτων 

τελειότητας». Αρχικά ο Keren αναγνωρίζει τη διάκριση του Kirchheimer (1966) 

μεταξύ της νομοταγούς αντιπολίτευσης (loyal opposition) και της «αντιπολίτευσης 

ως αρχή» (opposition in principle). Από τη μία τα κόμματα που επιδίδονται στην 

νομοταγή αντιπολίτευση αποδέχονται και δραστηριοποιούνται εντός των 

συνταγματικών ορίων και υφιστάμενων κανόνων του πολιτικού πλαισίου, ενώ 

αντίθετα τα κόμματα της «αντιπολίτευσης ως θέση» επιδιώκουν την επίτευξη 

στόχων ασύμβατων με το υφιστάμενο πλαίσιο, αμφισβητώντας το και 

τοποθετούμενα απέναντί του. Ουσιαστικά αυτή η διάκριση παράγει και τη 

βιβλιογραφική αναφορά στα «αντι-συστημικά» κόμματα (Sartori 2005) την οποία ο 

Keren εκτιμά ως ελλιπή και συνάμα προβληματική καθώς επιτρέπει την τοποθέτηση 

ενός συνόλου κομμάτων, διαφορετικών προελεύσεων και επιδιώξεων, τα οποία 

κατά βάση ανήκουν σε ιδεολογικά άκρα,  εντός μίας κατηγορίας «..φασιστικών, 

λαϊκιστικών, ριζοσπαστικών…» κομμάτων όπως περιγράφει. Διακρίνει όμως το 

βασικό στοιχείο της εχθρότητας απέναντι στην –υφιστάμενη- πολιτική τάξη ως 
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κοινό χαρακτηριστικό τους, το οποίο και χρησιμοποιεί για να περιγράψει ένα αντι-

συστημικό κόμμα.  

Συνεπώς, ένα αντί-συστημικό κόμμα είναι από τη μία ένα κόμμα απέναντι στο 

υφιστάμενο κομματικό σύστημα, το οποίο όμως έχει οδηγηθεί εκεί λόγω του 

υπερβατικού του χαρακτήρα να επιδιώκει την ικανοποίηση στόχων ενός 

περιγράμματος μίας φαντασιακής σύλληψης κοινωνίας των πολιτών. Και εντός των 

αντι-συστημικών κομμάτων διακρίνει την κατηγορία την οποία χαρακτηρίζει ως 

κόμματα τελειότητας (perfectionist parties)  τα οποία επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση 

των ανθρώπινων αρετών – αξιών ή με τους όρους του Sartori (1987) να 

τοποθετούνται απορρίπτοντας τη λογική πως «κάτι μπορεί να είναι αδύνατο». 

Επομένως, γιατί ένα «κόμμα τελειότητας» είναι μία θετική περίπτωση η οποία 

διαφέρει από τα υπόλοιπα ακραία αντι-συστημικά ; Η απάντηση του Keren βασίζεται 

στο ότι (α) υιοθετεί στόχους μίας φιλελεύθερης ατζέντας, ενίσχυσης και επέκτασης 

της δημοκρατίας, (β) αρνείται πως μπορούν να υπάρχουν ζητήματα που είναι 

«αδύνατον να συμβούν», (γ) ξεπερνούν τα υφιστάμενα ιδεολογικά πλαίσια. 

Συνολικά, η αποτύπωση του Keren δίνει σε ένα βαθμό τη διαφορά και τις ομοιότητες 

ανάμεσα σε «νέα κόμματα» για τα οποία η αμηχανία τυπολόγησης είναι εμφανής. 

Κόμματα που τοποθετούνται απέναντι στο κατεστημένο, επικρίνουν τις 

υφιστάμενες πολιτικές δομές, όμως προωθούν μία φιλελεύθερη ατζέντα, 

επαναλαμβάνοντας σχεδόν μονότονα πως μπορούμε να κατακτήσουμε στόχους 

που αποδεδειγμένα δεν είχαν επιτευχθεί. Βέβαια, η προσπάθεια ένταξης κομμάτων 

που προωθούν μία φιλελεύθερη ατζέντα σε μία όμοια βάση με κόμματα 

ολοκληρωτικής ατζέντας όπως τα κόμματα των άκρων, μειώνει ίσως την αξία της 

«αντί-κατεστημένης» οπτικής, όπως εξάλλου αποδέχεται και ο ίδιος ο Keren με την 

υιοθέτηση της διάκρισης του  Kirscheimer εξ’ αρχής. 

 

Η προηγούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσίασε χαρακτηριστικές 

προσπάθειες εννοιολόγησης νέων κομμάτων, στις οποίες όμως διακρίνεται μία 

απόσταση μέχρι τη διατύπωση μίας διακριτής από τα υπόλοιπα κόμματα 

κατηγορίας. Από την προσπάθεια ενσωμάτωσης ανόμοιων περιπτώσεων σε έναν 

κοινό τύπο, την επιχειρούμενη απόδοση στοιχείων «θετικού αντισυστημικού 

χαρακτήρα» (Keren 2000), έως την επικέντρωση στις θεματικές που ξεχωρίζουν 

στον προγραμματικό τους λόγο και το χαρακτηρισμό τους βάσει της ατζέντας τους, 

όπως πχ τα ACPs (Bågenholm 2011) η βιβλιογραφία στέκεται μάλλον αμήχανα 

μπροστά στο εγχείρημα εννοιολόγησης και τυπολόγησης νέων κομμάτων, που σε 
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αντίθεση με τα αντισυστημικά, εμφανίζονται εν μέσω κρίσης, όμως δεν τάσσονται 

κατά της δημοκρατίας. Στις παραπάνω προσπάθειες εντοπίστηκε πολλάκις η 

προσπάθεια απομόνωσης των κομματικών φαινομένων. Δηλαδή, η εννοιολογική 

προσπάθεια φάνηκε να αγνοεί τα υπόλοιπα κόμματα, επιχειρώντας να ερμηνεύσει 

μεμονωμένα νέες κομματικές εμφανίσεις, με επόμενη την αδυναμία αναγνώρισης 

της σχετικής θέσης όλων των κομμάτων εντός του κομματικού συστήματος και καθ’ 

επέκταση τα στοιχεία αλληλεπίδρασης αλληλό-επηρεασμού της κομματικής 

ατζέντας και της συμπεριφοράς. 

Κοινό στοιχείο όμως των παραπάνω προσπαθειών αποτελεί η επιχειρούμενη 

κατάταξη νέων κομμάτων, με συστημικά χαρακτηριστικά και υπερβατική ατζέντα. 

Κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν χαρακτήρα άλλοτε ηπιότερο, 

άλλοτε εντονότερα συγκρουσιακό, όμως δεν απορρίπτουν εξ’ ολοκλήρου το 

οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ενώ αντίθετα τοποθετούν στο 

στόχαστρό τους τις ελίτ, αποδίδοντάς τους χαρακτηριστικά πρόθεσής ή 

ανικανότητας, πάντως σκιαγραφούν αυτές ως υπεύθυνες για την λειτουργική 

αναποτελεσματικότητα και τις αδυναμίες της διακυβέρνησης. Τι κόμματα είναι 

αυτά, τα οποία θα ονομάσουμε αντί-κατεστημένα ; Ποια είναι τα τυπολογικά τους 

χαρακτηριστικά, η πολιτική τους ατζέντα, πως συμμετέχουν στο κομματικό 

σύστημα και πως διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα ;  

Στα επόμενα κεφάλαια επιχειρείται ο ορισμός και η εννοιολόγηση των αντί-

κατεστημένων κομμάτων καθώς και η παράθεση κομματικών σχηματισμών που 

επιδεικνύουν όμοια στοιχεία. Στόχος, δεν είναι η αποσπασματική απόδοση 

χαρακτηριστικών αλλά η περιγραφή της ταυτότητάς τους, επιχειρώντας έτσι τη 

διάκρισή τους από τα υπόλοιπα κόμματα, κατανοώντας και τη λειτουργία τους στο 

κομματικό σύστημα, τη δυνατότητα δόμησης συνεργασιών και το επίπεδο του 

αναπτυσσόμενου κομματικού ανταγωνισμού. 
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Κεφάλαιο 2. Τα αντί-κατεστημένα κόμματα. 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρήσαμε διερευνητικά να δούμε πως απαντά η 

βιβλιογραφία στην εμφάνιση νέων κομμάτων, παρατηρώντας την αμηχανία 

απέναντι σε κόμματα «μη-συμβατικά», κόμματα δηλαδή που δεν είναι γνωστά ή 

είναι πρωτοεμφανιζόμενα, ενώ εντοπίσαμε, επίσης, την προσπάθεια διατήρησης 

αποστάσεων από την αξιοποίηση του όρου «αντισυστημικός», καθώς με την 

αναφορά του όρου αναγνωρίζεται ο χαρακτήρας την πλήρους αντίθεσης στο 

σύστημα. Πρόδηλη επίσης ήταν η προσπάθεια εξεύρεσης ταυτότητας για τα 

κόμματα που δεν είναι ίδια με τα εδραιωμένα (mainstream parties). Η προσπάθεια 

δημιουργίας μίας ταυτότητας και απόδοσης χαρακτηριστικών κάθε άλλο παρά 

εύκολη είναι καθώς δεν υπάρχει ένα μόνο μοντέλο ή μία μόνο θεωρία ανάλυσης 

νέων κομμάτων (Daalder 2015). Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκουμε είναι από τη μία 

αποφεύγοντας τη λογική της απόδοσης μονοσήμαντα του χαρακτήρα του «νέου» 

και από την άλλη αναγνωρίζοντας διακριτά χαρακτηριστικά να εντάξουμε τα «αντί-

κατεστημένα» κόμματα εντός των υπολοίπων κομμάτων του κομματικού 

συστήματος. 

Το πρόβλημα, επίσης, της απόδοσης του χαρακτηρισμού ως «νέο κόμμα» συναντά 

μία δυσκολία εννοιολόγησης, καθώς αποτελεί μία δημοφιλή λογική σκιαγράφησης 

χαρακτηριστικών (Sikk 2012), που όμως ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο όχι τόσο 

χρήσιμο συμπέρασμα. Το ότι είναι νέο. Αυτό φυσικά είναι ανεπαρκές ως προς την 

προσπάθεια εννοιολόγησης καθώς δεν προσθέτει κάτι ως αναλυτικό εργαλείο και 

στερείται της απαιτούμενης συνεκτικής βάσης στην τυπολόγηση. Για παράδειγμα 

για την απόδοση των βασικών διακριτών χαρακτηριστικών ενός κόμματος οι 

Gunther & Diamond (2003) διακρίνουν τα χαρακτηριστικά (α) του προγράμματος, 

κατά πόσο έχει άμεση επίδραση στη δράση του και έντονη παρουσία σε κάθε του 

έκφανση, (β) της οργανωτικής διάρθρωσης, κατά πόσο δηλαδή το κόμμα έχει 

χαλαρούς δεσμούς με τα μέλη του, βασίζεται σε οριζόντιες χαλαρές δομές ή κάθετες 

ισχυρές, και (γ) ο πλουραλιστικός ή ηγεμονικός χαρακτήρας της τοποθέτησής του 

στο κομματικό σύστημα, εάν αποδέχεται τη φιλελεύθερη δημοκρατία ή ακολουθεί 

τη δική του στρατηγική πορεία, αγνοώντας τους κανόνες και το θεσμικό της πλαίσιο, 

σε μία λογική αντισυστημικής παρουσίας.  
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Σε έναν παρόμοιο άξονα και ο Lucardie (2000) ο οποίος ως συστατικά στοιχεία 

επιτυχούς παρουσίας των κομμάτων διακρίνει, (α) το σχέδιο τους, δηλαδή το 

πολιτικό τους πρόταγμα,  ήτοι τη συμπύκνωση χαρακτηριστικών προγράμματος, 

ιδεολογίας και τη μετατροπή τους σε δράση, (β) τους πόρους τους, κάθε υλικό και 

άυλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση του σχεδίου και την (γ) την 

αξιοποίηση των συνθηκών του κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος. Ο 

LaPalombara (2007) στο στοιχείο της διάρκειας και της αντοχής ενός κόμματος στο 

χρόνο, ενώ σε όμοια λογική και ο McDonnell (2013) διακρίνει τα κόμματα από τα 

«προσωπικά σχήματα» στο βαθμό που η αρχιτεκτονική τους δομή είναι τέτοια ώστε 

ο βίος τους να μπορεί αντέχοντας στο χρόνο να ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής του 

ιδρυτή τους. 

Τι είναι λοιπόν τα αντί-κατεστημένα κόμματα και πως μπορούμε να τα διακρίνουμε 

; Όπως παρατηρήσαμε από την προηγούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

αποτελούν διακριτές περιπτώσεις από τα υπόλοιπα εδραιωμένα, τα οποία μάλιστα 

συχνά στοχοποιούν, αποδίδοντάς τους ευθύνες για την αναποτελεσματικότητα και 

κακή διαχείριση του παρελθόντος, ενώ κρατούν και αποστάσεις από τα 

αντισυστημικά, καθώς αποδέχονται τους κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, 

απεκδυόμενα παράλληλα ριζοσπαστικών στοιχείων. Θα επιχειρήσουμε επομένως 

να ορίσουμε τα αντί-κατεστημένα κόμματα λαμβάνοντας τους περιορισμούς που 

θεωρούνται ως απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ορίσουμε ένα κόμμα (Sikk 2012; 

J. LaPalombara 2007; Joseph LaPalombara and Weiner 1966; Lucardie 2000; Diamond 

and Gunther 2001; Gunther and Diamond 2003). Πιο συγκεκριμένα, για την 

ορισμολόγησή τους λαμβάνουμε υπόψιν στοιχεία ταυτότητας, οργάνωσης και 

τοποθέτησης στο κομματικό σύστημα (Barr 2009) παρέχοντας έτσι από τη μία 

συνολική αποτύπωση της εικόνας του κομματικού συστήματος με την παρουσία 

των αντί-κατεστημένων κομμάτων, από την άλλη αποτυπώνοντας στοιχεία τόσο 

διάκρισής τους από τα υπόλοιπα όσο και ομοιότητάς τους.  

 

Αντί-κατεστημένα, αλλά όχι αντισυστημικά 

Ας βάλουμε όμως σε μία σειρά την επιχειρούμενη εννοιολόγηση, οριοθετώντας το 

εύρος της ανάλυσης, αποτυπώνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά «ταυτότητας» των 

αντί-κατεστημένων κομμάτων, τη σχέση και την απόστασή τους από τα υπόλοιπα 

κόμματα. Αρχικά ας δούμε τη συνολική αποτύπωση των κομμάτων με βάση το 
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κριτήριο αποδοχής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ο Sartori (2005) είναι σαφής 

στον ορισμό των αντισυστημικών αποδίδοντάς τους την πρόθεση κατάρριψης όλου 

του οικοδομήματος. Εξ’ αντανακλάσεως, επομένως, τα συστημικά είναι αυτά που 

τοποθετούνται και λειτουργούν εντός του οικοδομήματος, αποδέχονται τα 

χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της φιλελεύθερης οικονομίας 

δηλαδή του πολιτικού συστήματος στο οποίο η ηγεσία ενός κράτους αναδεικνύεται 

με εκλογές σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις οποίες ενθαρρύνεται η συμμετοχή 

των πολιτών οι οποίοι επιλέγουν ελεύθερα ανάμεσα σε πλήθος κομμάτων και 

υποψηφίων που ανταγωνίζονται και διεκδικούν τη ψήφο τους, αυτό που 

επιθυμούν. Η εκλεγμένη ηγεσία η οποία προκύπτει από τις εκλογές ασκεί την 

εξουσία της μέσα στα πλαίσια των θεσμικών περιορισμών που επιβάλει το 

σύνταγμα και οι νόμοι (O’Loughlin et al. 1998).   

Η φιλελεύθερη δημοκρατία βασίζεται σε μία σχέση ισορροπίας σχέση δύο 

πυλώνων, του δημοκρατικού και του φιλελεύθερου (Canovan 1999; Meny and Surel 

2001). Ο δημοκρατικός πυλώνας (democratic pillar) να υπαγορεύει τη συμμετοχή και 

τη λαϊκή κυριαρχία (Mouffe 2007), ενώ ο φιλελεύθερος (liberal pillar) προστατεύει τα  

δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Η συνταγματική τάξη και η εφαρμογή του 

κανόνα του δικαίου (rule of law) (Abts and Rummens 2007) είναι μέρος του 

φιλελεύθερου πυλώνα. Μία σύγχρονη, συνταγματική, δημοκρατία, λειτουργεί στη 

βάση του κανόνα της πλειοψηφίας, σεβόμενη ατομικά δικαιώματα και μειοψηφίες, 

θέτοντας τους κανόνες συνύπαρξης διαφορετικών φωνών, λειτουργίας 

διαφορετικών απόψεων, και συνεργασίας διαφορετικών αντιλήψεων, 

συνδυάζοντας τις εγγυήσεις για την μειοψηφία, στο πλαίσιο δράσης που ορίζει η 

πλειοψηφία.  

Διακρίνουμε επομένως δύο βασικές κατηγορίες διαίρεσης. Είναι από τη μία τα 

«συστημικά», κόμματα που εντάσσονται και δραστηριοποιούνται εντός του 

υφιστάμενου συνταγματικού πλαισίου και δεν αμφισβητούν τα βασικά διακριτά 

χαρακτηριστικά του από λοιπές μορφές πολιτειακής οργάνωσης (πχ 

ολοκληρωτισμός) και από την άλλη τα «αντισυστημικά» τα οποία διακρίνονται από 

μία διάθεση ολοκληρωτικής ρήξης. Η διάκριση μεταξύ των συμβιβαζόμενων και 

των ασυμβιβάστων με τη συνταγματική τάξη κομμάτων συναντάται, όπως είδαμε, 

και με διαφορετικές ορολογίες όπως για παράδειγμα τα «ορθόδοξα» και 

«ανορθόδοξα» κόμματα (Uceň 2007; Joseph LaPalombara and Weiner 1966; J. 

LaPalombara 2007), όμως θα επιμείνουμε στη διάκριση με κριτήριο την αποδοχή του 

συστήματος, καθώς αυτό επιτρέπει την προβολή ενός βασικού και 

αδιαμφισβήτητου άξονα διαφοροποίησης. Βέβαια, παρενθετικά, η έννοια 
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«συστημικός» είναι ανάλογη του συστήματος δραστηριοποίησης των κομμάτων, 

και επομένως είναι διαφορετική η φύση των «συστημικών» κομμάτων σε μία 

δημοκρατία δυτικού τύπου από ότι σε μία δημοκρατία ανατολικής χώρας με 

θεοκρατικό καθεστώς. Καθώς όμως αναφερόμαστε σε δημοκρατίες δυτικού τύπου 

η διάκριση των συστημικών και αντισυστημικών κομμάτων είναι επαρκής. 

Είναι όμως εντός της κάθε κατηγορίας το σύνολο των περιεχόμενων κομμάτων 

όμοιο ; Η τοποθέτηση της παρούσης διατριβής είναι πως όχι και αυτός είναι και ένας 

από τους λόγους που πολλές αναλυτικές προσπάθειες εννοιολόγησης 

περιλαμβάνουν κόμματα που επί της ουσίας υιοθετούν διαφορετική στάση απέναντι 

στο σύστημα, όπως για παράδειγμα του Abedi (2002) ή του Hartleb (2015) όπως 

είδαμε στην παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών ανάλυσης αντισυμβατικών 

κομμάτων. Ξεκινώντας από την κατηγορία των συστημικών, εκεί μπορούμε να 

διακρίνουμε τα «εδραιωμένα» (mainstream), κόμματα που η δράση τους 

οριοθετείται από το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο διακηρύττουν πως ανήκουν, 

εκφράζοντας όμως την αποδοχή στο υφιστάμενο συνταγματικό πλαίσιο και τον 

κομματικό ανταγωνισμό (Uceň 2007; Pop-Eleches 2010) . Έτσι, για παράδειγμα ένα 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ένα συστημικό κόμμα, 

ενώ ένα ακροδεξιό ή ένα κομουνιστικό μη-συστημικό καθώς αν και κοινό στοιχείο 

είναι το ιδεολογικό τους περίγραμμα, η διάκρισή τους έγκειται στο βαθμό αποδοχής 

του υφιστάμενου συνταγματικού πλαισίου.  

Μία υπό-κατηγορία των εδραιωμένων κομμάτων, εντασσόμενα επίσης στο 

συνταγματικό πλαίσιο είναι και τα κόμματα που προκύπτουν από διασπάσεις των 

υφιστάμενων, αποχωρήσεις βουλευτών, διακήρυξη ίδρυσης νέων κομμάτων από 

πρώην ηγέτες των υφιστάμενων κλπ. Πολύ συχνά νέα κόμματα προκύπτουν από 

την αποχώρηση στελεχών των εδραιωμένων, όπως για παράδειγμα η περίπτωση 

των ΑΝΕΛ, ή της ΔΗΜΑΡ ή πχ του MoDem που αναφέρθηκε παραπάνω. Πολλά από 

αυτά επιχειρώντας την ανάδειξή τους και αυτόνομή τους δράση υιοθετούν 

ρητορικές αποστάσεις από τα προηγούμενα, ενώ επιχειρούν να  αναδείξουν σε 

πρωτεύοντα ζητήματα, θεματικές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν και για τους 

ίδιους τους ηγέτες τους δευτερευούσης σημασίας ζητήματα. Τα κόμματα αυτά, υπό 

την προϋπόθεση πως εντάσσονται εντός συνταγματικού πλαισίου, ανεξαρτήτως 

εάν επιχειρούν τον αυτοχαρακτηρισμό τους ως «νέα», εντάσσονται εντός των 

συστημικών ως «οπορτουνιστικά εδραιωμένα κόμματα» (Uceň 2007). 

Αναφορικά με την κατηγορία των αντι-συστημικών, η διάκριση φαίνεται 

ευκολότερη εννοιολογικά. Φασιστικά, μετά-φασιστικά, ακροδεξιά κόμματα που 
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παρότι είχαν εξαφανιστεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πραγματοποιούν την 

επανεμφάνισή τους καθώς και κομμουνιστικά, μετά-κομμουνιστικά, κάποια με 

μόνιμη παρουσία στα κομματικά συστήματα της Ευρώπης αποτελούν τις 

«ναυαρχίδες» των αντισυστημικών κομμάτων. Ποια είναι όμως τα τυπολογικά τους 

χαρακτηριστικά ; Η δομική, ριζική ανατροπή του συστήματος, υπαγορευόμενη από 

την ιδεολογική τους ταυτότητα, η «παράνομη και βίαιη συμπεριφορά» 

(Zimmermman – στο Capoccia 2002), η «συμμετοχή με στόχο την καταστροφή» & η 

προώθηση «αντιδημοκρατικών ιδεών» (Daalder 2015; Capoccia 2002; Joseph 

LaPalombara and Weiner 1966) αποτελούν βασικά φυσιογνωμικά τους στοιχεία. Η 

έντονη ιδεολογική τους φόρτιση, η υπηρέτηση μίας ταυτότητας, η τοποθέτησή τους 

απέναντι στη φιλελεύθερη δημοκρατία και η στάση τους απέναντι στα άλλα 

κόμματα, με χαμηλή διάθεση συνεργασίας, και απομόνωση αποτελούν τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά των αντισυστημικών κομμάτων.  

Επομένως, τα χαρακτηριστικά που φέρουν είναι: (α) συμπαγής ιδεολογία 

(μαρξισμός-λενινισμός, φασισμός, φονταμενταλισμός), (β) δημόσια και καθολική 

άρνηση του οικοδομήματος της φιλελεύθερης δημοκρατίας παρότι συμμετέχουν σε 

αυτήν (αντικοινοβουλευτισμός, αντι-πλουραλισμός), ή η υπόρρητη άρνηση μέσω 

μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, που παρότι ως στυλ δημόσιας ρητορικής 

εμφανίζει την αποδοχή του οικοδομήματος, εντούτοις οι ενέργειες τους 

κατατείνουν στο αντίθετο (πχ ιδεολογική διαφώτιση, ομάδες οργανωμένες που 

επιδίδονται σε ενέργειες κατόπιν εντολών της ιεραρχίας κλπ), (γ) η άρνηση της 

οικονομίας της αγοράς (φιλελεύθερη οικονομία), όπως και η υπόρρητη άρνηση της 

φιλελεύθερης οικονομίας μέσω της υιοθέτησης προγραμμάτων ή της προώθησης 

πολιτικών που στοχεύουν στον έλεγχο της αγοράς από το κράτος, (δ) η κλειστή 

οργάνωση κόμματος που παραπέμπει είτε σε παραστρατιωτική οργάνωση, είτε σε 

συνωμοτική οργάνωση (το κόμμα/ η οργάνωση πιο ισχυρό από τους αιρετούς), (ε) 

αποδοχή της βίας ως μια δυνητική επιλογή επίτευξης της αλλαγής. Γενικά, τα 

αντισυστημικά ιδεολογικά ρεύματα αντιμετωπίζουν τη φυσική ή συμβολική βία ως 

ένα εργαλείο που δεν πρέπει να αποποιηθούν καθώς  η πολιτική εκλαμβάνεται ως 

ένας ακήρυκτος εμφύλιος πόλεμος και το πέρασμα από την ειρηνική αντιπαράθεση 

στη βίαιη σύγκρουση είναι μέρος της πολιτικής στρατηγικής των κομμάτων αυτών. 

Επίσης, (στ) ο εξτρεμισμός στη συμπεριφορά. Ένα αντισυστημικό κόμμα δεν είναι 

πάντα εξτρεμιστικό αλλά ένα εξτρεμιστικό είναι πάντα αντισυστημικό. 

Συνολικά, η συμπεριφορά τους υπαγορεύεται από τη διάθεση απονομιμοποίησης 

(Sartori 2005) της λειτουργίας της φιλελεύθερης δημοκρατίας: αυτό ανάγεται σε 

σκοπό που υπηρετείται στρατηγικά, η ιδεολογία υπαγορεύει την προβολή ακραίων 
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ή και εξωφρενικών θέσεων, στα επί μέρους ζητήματα συνήθως προβάλλονται 

θέσεις που εκπορεύονται από τη συνολική θεώρηση των πραγμάτων. H συμμετοχή 

τους στο θεσμικό παιχνίδι της δημοκρατίας, είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό επίπεδο, 

επιδιώκει την απόδειξη της λειτουργικής κενότητας των υφιστάμενων θεσμών, με 

την παράλληλη υπονόμευσή τους (Mudde 2014). Όμως, όπως δεν πρέπει να 

συγχέεται η συμμετοχή στο θεσμικό παιχνίδι με την αποδοχή του, έτσι και η πλήρης 

ιδεολογική προσήλωση και σχεδόν ολοκληρωτική υπαγόρευση των επί μέρους 

δράσεων από αυτήν, χαρακτηρίζει πλήρως τον ηγέτη και τα ηγετικά στελέχη, αλλά 

μπορεί να μην ισχύει για τους ψηφοφόρους στο σύνολό τους. 

 

Ο ορισμός 

Επομένως, πως οριοθετούνται τα «αντί-κατεστημένα» κόμματα, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά τους, σε ποια κατηγορία βάση της αποδοχής του συστήματος 

εντάσσονται και πόσο διαφέρουν από τις υπόλοιπες κατηγορίες ; Με τον όρο «αντί-

κατεστημένα» κόμματα περιγράφουμε νέες κομματικές μορφές οι οποίες 

εκφράζουν έντονη κριτική στον τρόπο λειτουργίας της φιλελεύθερης δημοκρατίας, 

στοχοποιούν κατηγορώντας για ανεπάρκεια τις πολιτικές ελίτ, τις οποίες θεωρούν 

αποκλειστικά «υπεύθυνες» για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας και 

κατηγορούν πλήρως για ανεπάρκεια και ανικανότητα το υφιστάμενο πολιτικό 

προσωπικό, αποδίδοντάς τους πλήρως «αρνητικές συσχετίσεις» και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όπως η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η  έλλειψη λογοδοσίας των 

κυβερνόντων.  Προβάλλουν, τους εαυτούς τους ως τις μόνες εναλλακτικές επιλογές 

πολιτικής αποτελεσματικότητας («χρειαζόμαστε κάτι απλό, δουλειά»), 

προκρίνοντας πως εντός πλαισίου της φιλελεύθερης δημοκρατίας μπορεί να 

υπάρξει μία αποτελεσματική διακυβέρνηση με τη δική τους συμβολή η οποία θα 

φέρει «διαφάνεια» και «αξιοκρατία», προσδίδοντας ιδιαίτερα ένα νέο αξιακό 

περίγραμμα στο οποίο η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα 

συνεπικουρούνται από την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. 

Απορρίπτουν ριζοσπαστικές προσεγγίσεις ή εξτρεμιστικές δράσεις, αποδέχονται τη 

φιλελεύθερη δημοκρατία και κατά βάση τη φιλελεύθερη οικονομία, παρότι 

αναλόγως την προέλευση υιοθετούν, άλλα περισσότερο άλλα λιγότερο ρυθμίσεις 

κοινωνικού και οικονομικού εξισοτισμού. Κατά βάση απορρίπτουν τους 

διαχωρισμούς «δεξιά – αριστερά» είτε ως παρωχημένους ή αναχρονιστικούς , 
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επιλέγοντας τη διάκριση σε άξονες όπως «πρόοδος ή συντήρηση» ή 

«αποτελεσματικότητα – ανεπάρκεια». Ομιλούν για την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων 

και όχι επιλογών με βάση την ιδεολογία, ενώ το αξιακό περίγραμμα των προτάσεων 

(«ήθος», «ηθική») είναι επίσης εξαιρετικά προβεβλημένο, σε αντίθεση με 

ιδεολογικές φορτίσεις τις οποίες απεκδύονται, αρνούμενα ακόμη και τον όρο 

«κόμμα», επιλέγοντας την έννοια «κίνημα». Ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους είναι 

και η προέλευση του «ηγέτη» καθώς και της ηγετικής ομάδας.  

Σε πλήρη συνάφεια με την προβεβλημένη λογική, πως οι υφιστάμενες ελίτ της 

εξουσίας έχουν επιδείξει ιδιαίτερη αναποτελεσματικότητα και το πολιτικό 

προσωπικό καθίσταται ανεπαρκές ενώ δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει στην 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας προς όφελος της κοινωνίας, τα αντί-

κατεστημένα κόμματα επιζητούν την αλλαγή του πολιτικού προσωπικού και την 

τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης ανθρώπων που διαπιστωμένα έχουν την 

εξειδίκευση, τις γνώσεις, και έχουν κριθεί επιτυχημένοι σε τομείς που έχουν 

αναλάβει την ευθύνη. Τασσόμενα κατά των πολιτικών ελίτ, ο ηγέτης τους δε θα 

μπορούσε παρά να συμβολίζει από τη μία τη ρήξη με το κατεστημένο και από την 

άλλη τη συγκέντρωση των παραπάνω χαρακτηριστικών. Αποτελεί κατά βάση 

λοιπόν έναν άνθρωπο εκτός «κατεστημένου» , ο οποίος μπορεί να επιδείξει τα 

κατάλληλα εχέγγυα αποτελεσματικότητας και επιτυχίας με την προηγούμενη εάν 

όχι μη-πολιτική, τότε σίγουρα μη-κομματική, επαγγελματική, κοινωνική, 

επιστημονική του ενασχόληση, κατάρτιση και εμπειρία.  

Ποια είναι επομένως τα βασικά χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων 

κομμάτων ; Τα αντί-κατεστημένα κόμματα: (α) τοποθετούνται εντός του 

συνταγματικού πλαισίου, αποδεχόμενα τη φιλελεύθερη δημοκρατία και τη 

φιλελεύθερη οικονομία. (β) παρουσιάζουν μία ολιστική προσέγγιση που 

συνοδεύεται με λεπτομερή εκλογικά προγράμματα, στην οποία δεσπόζουν από τη 

μία η επιχειρούμενη αποϊδεολογικοποίηση των προτάσεων, απορρίπτοντας για 

παράδειγμα τη διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, και από την άλλη η απόδοση 

των δεινών του υφιστάμενου πολιτικού πλαισίου, οικονομικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του κράτους, στο υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, (γ) 

προτείνουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις και λύσεις για ζητήματα που δεσπόζουν στον 

προγραμματικό τους λόγο περιλαμβάνοντας ζητήματα διαφθοράς, λογοδοσίας, 

αξιοπιστίας και πολιτικής αποτελεσματικότητας, αυτό-χαρακτηριζόμενα ως 

κόμματα που καθοδηγούνται από την ανάγκη παροχής λύσεων και την επίλυση 

προβλημάτων (“solution driven”) δίνοντας έμφαση στο στοιχείο της 

αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ως μία ακόμη επιχειρούμενη διάκριση με 
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τα εδραιωμένα κόμματα ενώ επικαλούνται την αξιοποίηση «ειδικών» οι οποίοι 

μπορούν να συμβάλλουν με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. 

Ακόμη, (δ) χαρακτηρίζονται από μία λογική εξωτερικού παίκτη (outsiders) 

επιδεικνύοντας ως λογική πως οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν από 

αυτούς που χωρίς να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, έχουν 

επιδείξει επαγγελματικές και άλλες κοινωνικές ικανότητες και επομένως με τη 

συμμετοχή τους στην πολιτική, πλέον, μπορούν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία 

τους και ενδεχομένως να μεταλαμπαδεύσουν και την επιτυχία τους. Επομένως, ο 

ηγέτης είναι «ξένος» στο κομματικό σύστημα, ενώ και η ανάπτυξη του κόμματος, 

ιδιαίτερα στα πρώτα στάδιά του, πραγματοποιείται, συχνά έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, από μη-κομματικές προσωπικότητες. Παρατηρείται βέβαια, 

προσωπικότητες της τηλεόρασης ή στελέχη προερχόμενα από άλλους 

επαγγελματικούς χώρους, με εξασφαλισμένη όμως την προβολή τους, να 

ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του νέου κόμματος. Τέλος, (ε) χαρακτηρίζονται από 

μία υπερβατική λογική υπεροχής των ιδεών τους, της δυνατότητάς τους να 

λειτουργήσουν ως «καταλύτες» γενικότερων αλλαγών, ενώ παρότι οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι συγκεκριμένες, μελετημένες και αποτέλεσμα 

ανάμιξης ειδικών, υπεραπλουστεύουν τη δυνατότητα συμβολής τους, επιχειρώντας 

να λειτουργήσουν ως «μεταβαπτιστές» (purifiers) του πολιτικού συστήματος 

(Lucardie 2000).  

 

Διάγραμμα 1. Σχηματική απεικόνιση σχέσεων ανάμεσα στα συστημικά και αντισυστημικά 

κόμματα και τις υπό-κατηγορίες τους 

Συστημικά  Αντι-συστημικά 

   

Εδραιωμένα  Κλασικά ιδεολογικά 
   

Οπορτουνίστικα  Νέες εμφανίσεις 
   

Αντί-κατεστημένα  Λοιπά αντι-συμβατικά 
   

Λοιπά αντί-συμβατικά   
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Στην παραπάνω σχηματική απεικόνιση (Διάγραμμα 1) επιχειρείται η αποτύπωση 

της τυπολογίας που αναλύθηκε παραπάνω. Επομένως, στα συστημικά 

κατατάσσονται τα εδραιωμένα, τα οπορτουνιστικά, υπό την έννοια της διάσπασης 

από τα εδραιωμένα, παραμένοντας όμως υπέρ της φιλελεύθερης δημοκρατίας, τα 

αντι-κατεστημένα, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, προσθέτοντας ακόμη μία κατηγορία, 

τα λοιπά αντισυμβατικά εσωκλείοντας για παράδειγμα κόμματα που παρότι 

τάσσονται υπέρ της φιλελεύθερης δημοκρατίας, εντούτοις δεν εντάσσονται σε 

κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα μπορούμε να 

ισχυριστούμε για τα κόμματα των πρασίνων. Ομοίως, στην κατηγορία των αντι-

συστημικών τοποθετούνται οι «κλασικές» περιπτώσεις των ακροδεξιών ή ακρο-

αριστερών κομμάτων, νέες εμφανίσεις, για παράδειγμα συγχωνεύσεις ή διασπάσεις 

των υφιστάμενων αντισυστημικών ή ακόμη και διασπάσεις των συστημικών, τα 

οποία όμως υιοθετούν πλέον μία αντι-συστημική στάση, καθώς και λοιπά 

αντισυμβατικά, όπως σε όμοια λογική με την ένταξη των πρασίνων, να 

«αντιμεταναστευτικά» ή τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα. 

Ας δούμε, τώρα, τις διαφορές στο πολιτικό περίγραμμα όπως και στη ρητορική και 

τη δράση ανάμεσα στα αντι-κατεστημένα και τις υπόλοιπες κατηγορίες κομμάτων. 

Ουσιαστικά, επιχειρούμε στη βάση της διάκρισης της φυσιογνωμίας, της 

οργανωτικής ταυτότητας (Barr 2009) και της σχέσης με τα άλλα κόμματα να δούμε 

διαφορές και ομοιότητες. Ας ξεκινήσουμε όμως με μία μεθοδολογική παρατήρηση. 

Κατά πόσο τα «αντί-κατεστημένα κόμματα» είναι πράγματι κόμματα και δεν είναι 

για παράδειγμα «προσωπικά κόμματα» (personal parties) (Rahat and Hazan 2013; 

McDonnell 2013) τα οποία δημιουργήθηκαν ως οχήματα εξυπηρέτησης του σκοπού 

του ηγέτη τους (Gunther and Diamond 2003), όπως για παράδειγμα ισχυρίζεται ο 

McDonnel (2013) για την περίπτωση του Forza Italia και της δημιουργίας του ως 

όχημα αποφυγής των ανοικτών λογαριασμών του Berslusconi με τη δικαιοσύνη.  

Γιατί για παράδειγμα η «Ένωση Απογοητευμένων Πολιτών» καθίσταται κόμμα και 

δεν παραμένει απλώς μία πρωτοβουλία η οποία διεκδικεί κοινοβουλευτική 

έκφραση ;  

Τι είναι λοιπόν ένα κόμμα. Εδώ διακρίνουμε δύο τοποθετήσεις, αναλόγως το βαθμό 

αυστηρότητας του κάθε ορισμού. Από τη μία αρκούν χαρακτηριστικά «αυτό-

τοποθέτησης», όπως για παράδειγμα κρίνει ο Emerson (1966) πως για να 

θεωρήσουμε μία ένωση προσώπων ως κόμμα, αρκεί ο χαρακτηρισμός του ίδιου του 

κόμματος ως τέτοιο. Σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται για παράδειγμα και οι 

ορισμοί των Janda (1970), ο οποίος θεωρεί πως τα κόμματα είναι «Οργανώσεις που 

στόχο έχουν την τοποθέτηση αναγνωρισμένων εκπροσώπων τους σε κυβερνητικές 
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θέσεις» και Schattschneider (1942) κατά τον οποίο συνιστούν «οργανώσεις που 

επιχειρούν να καταλάβουν την εξουσία». Επομένως, από τη μία, αρκεί ο αυτό-

χαρακτηρισμός, αλλά από την άλλη, σύμφωνα με τους  LaPalombara and Weiner 

(1966) τα κόμματα (α) έχουν κύκλο ζωής που ξεπερνά τον κύκλο ζωής του ηγέτη 

τους, (β) διαρθρώνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, και (γ) επιδιώκουν να 

καταλάβουν κρατικούς θεσμούς διακυβέρνησης ή με τους όρους των Katz and Mair 

(1995) να αναλάβουν την «ευθύνη της διακυβέρνησης». Παρατηρούμε, λοιπόν, πως 

ορισμένες περιπτώσεις αντί-κατεστημένων κομμάτων μπορούν δύσκολα να 

ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία, λόγω της περιορισμένης διάρκειας ζωής τους. 

Αφήνοντας, όμως επί του παρόντος, αυτήν την παρατήρηση, ας υποθέσουμε πως 

και οι λιγότερο πετυχημένες περιπτώσεις κομμάτων έχουν την πρόθεση να 

αποτελέσουν κόμματα παρά οχήματα τακτοποίησης προσωπικών υποθέσεων των 

ιδρυτών τους. Εξάλλου η αναζήτηση αυτή ξεφεύγει από τους σκοπούς της 

παρούσης ανάλυσης. 

Γιατί όμως, καθότι και τα εδραιωμένα και τα αντί-κατεστημένα αποτελούν κόμματα 

που σέβονται το χαρακτήρα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, δεν τα τοποθετούμε ως 

μία κατηγορία και αναπτύσσουμε μία ξεχωριστή τυπολόγηση ; Λόγω των διακριτών 

χαρακτηριστικών τους, αναμένεται διαφορετική επίδραση στο κομματικό σύστημα. 

Εξάλλου, όπως υπογραμμίζει ο Sartori σε ένα κόμμα η λειτουργία της έκφρασης 

μπορεί να είναι παροδική, αλλά η λειτουργία του ως «κανάλι», είναι ουσιώδης. Το 

κόμμα ως κανάλι, διαμεσολαβεί τα αιτήματα της κοινωνίας, διαπραγματεύεται, 

ενσωματώνει τη βούληση των μελών του, εκφράζει απόψεις προϊόντα ιδεολογικής 

ώσμωσης. Γενικά, τα κόμματα αποτελούν μηχανισμούς «διπλής κατεύθυνσης» 

μεταξύ των πολιτών και τη κυβέρνησης, εκπροσωπώντας τη λαϊκή βούληση αλλά 

και υποβοηθώντας στη διαμόρφωσή της  (Krause and Loudín 1996), επομένως το 

κομματικό σύστημα αποτελεί ένα διαρκές πεδίο εσωτερικών και εξωτερικών 

ισορροπιών (P. Lewis 2002); Sartori 1976), μεταφέροντας έτσι από και προς τους 

εκλογείς ένα σύνολο πληροφοριών που προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία των 

κομμάτων, διαμορφώνουν τη στάση των εκλογέων, και καθορίζουν την εκλογική 

τους επιτυχία αλλά και διαμορφώνουν το ίδιο το πολιτικό σύστημα (Sitter 2002; 

Hofferbert 1999; McAllister and White 2007; Schumpeter 2006). Ποια λοιπόν 

χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τα αντί-κατεστημένα από τα εδραιωμένα ;  

Τα αντί-κατεστημένα απορρίπτουν τους ιδεολογικούς διαχωρισμούς της αριστεράς 

– δεξιάς περιέχοντας στο πρόγραμμά τους προτάσεις με δεξιά και αριστερή 

προέλευση αναλόγως την ατζέντα ή το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα εδραιωμένα 

επιχειρούν στη βάση της ιδεολογικής τους συνοχής να προσφέρουν απαντήσεις 
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συμβατές με την ιδεολογία τους. Για παράδειγμα, το λιγότερο ή περισσότερο κράτος 

για τα εδραιωμένα απαντάται βάσει της ιδεολογικής τους ταυτότητας, ενώ τα αντί-

κατεστημένα επιχειρούν να αποφύγουν τέτοια διλήμματα προτάσσοντας το 

«αποτελεσματικό» κράτος, έναντι του «κοστοβόρου» κλπ. Ποια είναι η απόσταση 

όμως μεταξύ αντί-κατεστημένων και εδραιωμένων ; Και τα εδραιωμένα και τα αντί-

κατεστημένα παρουσιάζουν δυνατότητες δόμησης συνεργασιών, κάτι που 

παρατηρούμε να συμβαίνει με την επιτυχή είσοδο των αντί-κατεστημένων στο 

κοινοβούλιο και τη συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Παρότι τα αντί-

κατεστημένα στοχεύουν να αναδείξουν σε ζητήματα διαφθοράς, αδιαφάνειας κλπ 

ως βασικούς υπαίτιους τα εδραιωμένα, εντούτοις συμμετέχουν σε κυβερνητικά 

σχήματα μαζί τους. Συνήθως τα εδραιωμένα είναι περισσότερο θεσμοποιημένα 

κόμματα από τα αντί-κατεστημένα, τα οποία λόγω της οργανωτικής νεότητας αλλά 

και του σύντομου χρόνου ζωής τους δεν έχουν την έκταση και την ευρύτητα 

επαφών στο ακροατήριό τους. Ακόμη, ο ηγέτης στα αντί-κατεστημένα, όπως και η 

αρχική ηγετική ομάδα είναι κατά βάση «εξωτερικοί παίκτες», ενώ στα εδραιωμένα 

αποτελούν κατά βάση πολιτικές και κομματικές προσωπικότητες. Εντούτοις, και τα 

δύο αποδέχονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία και επιδεικνύουν μετριοπαθή στάση 

απέναντι σε άλλα κόμματα ως προς το στοιχείο δόμησης συνεργασιών. 

 

Εννοιολογικές προεκτάσεις 

Επιχειρήσαμε τον ορισμό των αντί-κατεστημένων κομμάτων και τη βασική τους 

διάκριση από τα αντισυστημικά και τα υπόλοιπα εδραιωμένα, βασιζόμενοι στο 

δίπολο της βασικής διάκρισης των κομμάτων υπέρ ή κατά του συστήματος. Η 

αναφορά των αντί-κατεστημένων κομμάτων στην κοινωνία –ή και το «λαό»-, η 

προσπάθεια απόδοσης στους διαχωρισμούς «δεξιά και αριστερά» το χαρακτήρα της 

παρωχημένης διάκρισης αλλά και στην στοχοποίηση του κατεστημένου και 

ιδιαίτερα των ελίτ, παραπέμπει στο θεωρητικό οικοδόμημα του λαϊκισμού. Είναι 

μήπως τα αντί-κατεστημένα κόμματα λαϊκιστικά ; Εδώ βρίσκεται μία εξαιρετικά 

δύσκολη απάντηση καθώς η είσοδος της έννοιας του λαϊκισμού είναι αρκετή να 

παρεκκλίνει το εύρος της ανάλυσης. Η απάντηση είναι ότι μπορεί ναι, μπορεί και όχι.  

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τι εννοούμε μιλώντας για το λαϊκισμό, μία έννοια 

που επιχειρήσαμε να αφήσουμε εκτός συζήτησης μέχρι στιγμής λόγω της 

πολυσημίας και της υφιστάμενης αμφισβήτησης στα νοήματα που δηλώνει. Η 
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περίπτωση του λαϊκισμού εμπίπτει, μάλλον με ευκολία, στην περίπτωση 

«εννοιολογικής υπερέκτασης». Ο λαϊκισμός μπορεί να συναντηθεί ως «φιλοσοφία», 

ως «κίνημα» (Urbinati 1998) , ως «ρητορικό στυλ». Όπου παρουσιάζεται, συνήθως 

αποτελεί έναν αρνητικό επιθετικό προσδιορισμό -μία αρνητική συσχέτιση- με αυτό 

που συνοδεύει με αποτέλεσμα να αποτελεί μία έννοια την οποία τα υποκείμενα 

επιθυμούν να απεκδυθούν, επιφυλάσσοντάς την ως χαρακτηρισμό για τα 

«αντικείμενα». Ο Peter Uceň (2007) –ενδεικτικά- εκτιμά πως «έχει γίνει κατάχρηση 

στη χρήση του και ως νοηματικό πλαίσιο έχει τεντωθεί» (overused as term and 

overstretched as concept), πολλά κείμενα χρησιμοποιούν τον όρο χωρίς να μπαίνουν 

στη διαδικασία ορισμού του (Skolkay 2000), ενώ ορισμένοι ερευνητές  έχουν 

προτείνει τη συνολική απαγόρευση χρήσης του στην πολιτική επιστήμη (De La Torre 

1992). 

Τι είναι όμως τελικά ο λαϊκισμός. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μία σημαντική διάκριση 

μεταξύ της επιστημονικής του χρήσης και της χρήσης του ως καθημερινή έννοια. 

Ξεκινώντας από την έννοια η οποία εισάγεται στην καθημερινή επικοινωνία 

(επίσημη, ανεπίσημη, τυπική και άτυπη) ο λαϊκισμός φαίνεται να είναι συνώνυμο 

της «αοριστολογίας» και της επιχειρούμενης τακτικής εκφοράς ενός πολιτικού 

λόγου ευχάριστου και αρεστού, χωρίς γωνίες, χωρίς επί μέρους προτάσεις, χωρίς 

συγκεκριμένη στόχευση και συνάμα να γίνεται αντιληπτό ως μία «αντισυμβατική» 

προσπάθεια υπέρβασης προβλημάτων, προσφέροντας λύσεις, όχι απαραίτητα 

κοστολογημένες ή τουλάχιστον επεξεργασμένες. Ποιες ομοιότητες, όμως, έχει η 

χρήση του στην καθημερινή αναπαραγωγή λόγου με την επιστημονική 

επεξεργασία; 

Ο Mudde (2004) προκρίνει τη θεώρηση του λαϊκισμού ως την ιδεολογία «ισχνού 

πυρήνα, η οποία διαχωρίζει την κοινωνία σε δύο διακριτές, ομοιογενείς και 

ανταγωνιστικές ομάδες, τους αγνούς ανθρώπους και τις διεφθαρμένες ελίτ, και οι 

ασκούμενες πολιτικές οφείλουν να εκφράζουν τη γενικότερη βούληση (volonte 

general) του λαού». Ο Laclau (2002) σημειώνει τη διχοτόμηση που προτείνει ο 

λαϊκισμός μεταξύ των προνομιούχων και των μη, ως το βασικό χαρακτηριστικό του 

το οποίο ενυπάρχει τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, 

ενώ o Stanley (2008) τονίζει πως δομικό στοιχείο του είναι η «ανταγωνιστική σχέση 

μεταξύ του λαού και των ελίτ, η λογική της «λαϊκής κυριαρχίας», και η θετική 

συσχέτιση της έννοιας «λαός», με την αντιδιαστολή της αρνητικά σχετιζόμενης 

έννοιας των «ελίτ». Οι Albertazzi & McDonnell (2015) ορίζουν το λαϊκισμό ως την 

ιδεολογία «που στρέφει ένα ενάρετο και ομοιογενή λαό ενάντια σε ένα σύνολο ελίτ 

και τους επικίνδυνους "άλλους", οι οποίοι στερούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των 
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ανθρώπων, τις αξίες, την ευημερία, την ταυτότητα και τη φωνή τους»
20

, ενώ ο 

Skolkay (2000) παρουσιάζει το λαϊκισμό ως μία «έντονα ανταγωνιστική πολιτική 

ρητορική η οποία απλοποιεί εξαιρετικά τα προβλήματα και προσφέρει φαινομενικά 

εύκολες, ανώδυνες, μερικές φορές πολύ συνεκτικές αλλά πιο συχνά ασαφείς 

λύσεις»
21

. Επίσης, προσθέτουν πως ο λαϊκιστής πολιτικός παρουσιάζεται ως ένας 

«συνηθισμένος άνθρωπος που καταλαβαίνει τους υπόλοιπους πολίτες, σε αντίθεση 

με τις διεφθαρμένες ελίτ». 

Εδώ λοιπόν θα αξιοποιήσουμε την έννοια του λαϊκισμού ως ένα εργαλείο έκφρασης 

και κομματικής στρατηγικής και όχι ως μία ιδεολογία μόνη της. Ως εργαλείο μπορεί 

να αποτελέσει τρόπο έκφρασης, μεθοδολογία κινητοποίησης, ή και να 

δημιουργήσει κανάλια και τακτικές επικοινωνίας μεταξύ δρώντων υπό μία 

οργανωμένη σκέπη ή φορέα. Επομένως, ο λαϊκισμός μπορεί να υπάρξει μέσα από 

καθημερινές ανοργάνωτες εκφάνσεις όσο και εντός των κομμάτων, σε άλλα λίγο σε 

άλλα περισσότερο. Ποια είναι λοιπόν τα διακριτά του χαρακτηριστικά, τα οποία 

συνάμα προσομοιάζουν και την πρόσληψη του λαϊκισμού όπως αυτός συναντάται 

στην καθομιλουμένη ;  

Πρώτον, η έννοια του λαού ως βασικό στοιχείο του πυρήνα του λαϊκισμού. Ο λαός, 

η πλειοψηφία του λαού (εμείς, οι πολίτες) έχει μείνει εκτός του πολιτικού παιχνιδιού 

από τις ελίτ ως το ηττημένο μέρος της διαπάλη μεταξύ του καλοκάγαθου λαού 

απέναντι στις διεφθαρμένες ελίτ. Ο λαός είναι ένα θεωρητικό «σύνολο», ομογενούς, 

ενσυνείδητης, συνεκτικής και οριοθετημένης ομάδας (Bryder 2009), που 

παρουσιάζει συνοχή, και δεν αποτελεί άθροισμα επί μέρους ομάδων, (fractions), 

δεσπόζει το στοιχείο της κοινότητας των στόχων και της συνειδητοποίησης του 

«συνανήκειν» σε μία ομάδα. Ο λαός (people) είναι οι κανονικοί (ordinary) άνθρωποι 

(Canovan 1999), που βρίσκονται σε μία αέναη διαπάλη με τις ελίτ. Σήμερα εξαιτίας 

των διεφθαρμένων ελίτ η ενότητα έχει διαρραγεί, με απόδειξη την «κακή» 

πραγματικότητα (Albertazzi & McDonnell 2008).  

Δεύτερον, η ανάγκη υπηρέτησης της βούλησης του λαού. Η θεωρητική αυτή 

σύλληψη πραγματώνει ένα θεωρητικό μοντέλο μίας «φαντασιακής κοινότητας» 

που αντιδιαστέλλεται τόσο με την πραγματικότητα, όσο και με τη συμβατική πορεία 

                                                                    
20

 Στο πρωτότυπο «which pits a virtuous and homogenous people against a set of elites and 

dangerous “others” who are together depicted as depriving –or attempted to deprive- the sovereign 

people of their rights, values, prosperity, identity and voice”, 
21

 Στο πρωτότυπο: “.. a form of sharply antagonistic political rhetoric and politics, which extremely 

simplifies problems and offers seemingly easy, painless, sometimes very concrete but most often 

vague solutions”. 
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και διακηρύξεις των υπολοίπων κομματικών σχηματισμών. Αξιωματικά, ο 

λαϊκισμός επιζητά τη μεγέθυνση της δυνατότητας του λαού να αποφασίζει, και 

απέναντι σε αυτήν την επιδίωξη, τοποθετεί κάθε τι που εμφανίζεται ως περιορισμός 

του συλλογικού υποκειμένου του «λαού», όπως οι θεσμοί αντιπροσώπευσης, οι 

συνταγματικοί περιορισμοί, οι διάφοροι ειδικοί που εκτιμούν πως ορισμένες λύσεις 

είναι λάθος. Επομένως ο λαϊκισμός θα επενδύσει στη αύξηση των φορών που θα 

κληθεί να αποφασίσει με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, ενώ κάθε λογής 

περιορισμός, όπως τα δικαιώματα των μειοψηφιών ή ο έλεγχος ανάμεσα στους 

θεσμούς τηρώντας την ισορροπία στη δημοκρατία, τον βρίσκει απέναντι. Σημαντικό 

μέρος της ρητορικής τους έκφρασης επενδύεται στη δόμηση μίας απευθείας 

διασύνδεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκλογείς, με απότοκο την 

υποστήριξη εργαλείων άμεσης δημοκρατίας (πχ δημοψήφισμα) που μπορούν να 

ικανοποιήσουν αυτή τη συνθήκη (Decker 2003). 

Τρίτον, το εγγενές καλό του «λαού». Για το λαϊκισμό υπάρχει μία μάχη. Μία μάχη 

ηθικής. Από τη μία ο λαός και από την άλλη οι διεφθαρμένες ελίτ. Ηθικό στο λαϊκισμό 

είναι η πραγμάτωση της βούλησης του λαού. Όλα τα άλλα είναι ανήθικα. Το «ήθος» 

του λαού, απέναντι στην «ανηθικότητα» των ελίτ δομεί, αιτιολογεί, και συντηρεί μία 

θεμελιώδη διάκριση, οριοθετώντας το «εμείς» από το «αυτοί» καθώς ο «λαός» όχι 

μόνο οφείλει να ακουστεί, αλλά έχει και ως δομική κατασκευή της έννοιας, δίκιο. 

Επομένως, ο λαϊκιστικός λόγος είναι ευέλικτος (P. Taggart 2002) καθώς από την μία 

η έλλειψη βασικών αξιών – ιδεολογικού προσανατολισμού του δίνει τη δυνατότητα 

προσαρμογής του και της ενσωμάτωσης στοιχείων που λαμβάνονται από ιδεολογίες 

τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς (πχ σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής ή 

κοινωνικών αξιών) ενώ από την άλλη μπορεί χωρίς ιδεολογικούς περιορισμούς να 

τάσσεται, για παράδειγμα, υπέρ του περισσότερου κοινωνικού κράτους αλλά και 

της μείωσης φορολογικών συντελεστών, υπέρ της ελευθερίας της αγοράς, αλλά 

υπέρ των προστατευτισμών κοινώς να εκφράζει ό,τι θέλει να ακούσει ο 

ψηφοφόρος, αποφεύγοντας να αποτυπώσει αυτά που δε θέλει να ακούσει (Ucen 

2007). 

Είναι λοιπόν τα αντί-κατεστημένα κόμματα, λαϊκιστικά ; Μπορεί και ναι, μπορεί και 

όχι. Ο λαϊκισμός επιτίθεται στο κατεστημένο, όπως και τα αντί-κατεστημένα 

κόμματα. Οι ελίτ είναι υπεύθυνες για τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα 

για τη λογική των αντί-κατεστημένων, ενώ οι στη λογική του λαϊκισμού έχουν 

κλέψει από το λαό την κυριαρχία του. Ο λαϊκισμός ως τακτική και λογική 

επικοινωνίας στερείται πυρηνικών αξιών στον άξονα δεξιάς – αριστεράς με 

αποτέλεσμα να αποκόπτει προτάσεις δεξιάς ή αριστεράς υφής, κάτι που ισχύει και 
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στα αντί-κατεστημένα κόμματα καθώς για αυτά πρωτεύουσας αξίας είναι η  

αποτύπωση μίας πρότασης και όχι η ιδεολογική της προέλευση. Η επαναφορά της 

«κοινής λογικής» και η κατάργηση της γραφειοκρατίας είναι κοινό στοιχείο και 

στους δύο συλλογισμούς, με τη διαφορά όμως να βρίσκεται στο επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. Για το λαϊκισμό πρέπει ο,τιδήποτε περικόπτει την εξουσία του «λαού» 

να καταργείται. Για τα αντί-κατεστημένα κόμματα, ζητούμενο είναι η 

αποτελεσματικότητα. Και εδώ βρίσκονται και ορισμένες διαφορές στη 

συλλογιστική των δύο εννοιών.  

Η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα, 

εγγυώμενοι το κράτος δικαίου και την εφαρμογή των κανόνων. Για τα αντί-

κατεστημένα κόμματα αυτό είναι θεμιτό, με ιδιαίτερη μέριμνα να αποδίδεται στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  Για παράδειγμα, απέναντι στους θεσμούς 

που δεν προκύπτουν από διαδικασία λαϊκής επιλογής, όπως πχ η δικαστική ή η 

αστυνομική εξουσία, ο ρόλος τους στη λαϊκιστική λογική είναι απονομιμοποιημένος. 

Επίσης, για τους λαϊκιστές, η φιλελεύθερη δημοκρατία, στο βαθμό που περιορίζει το 

απόλυτο δικαίωμα του «λαού» να εκφραστεί, πρέπει να περιοριστεί. Για τα αντί-

κατεστημένα κόμματα, ιδιαίτερης αξίας είναι η αποδοτικότητα μίας πρότασης, που 

συχνά είναι επεξεργασμένη υπό την ευθύνη και καθοδήγηση ειδικών. Για το 

λαϊκισμό σημασία έχει πως λαμβάνεται μία απόφαση ώστε να αντανακλά τη 

βούληση του λαού, ενώ ιδιαίτερα ως προς τους «ειδικούς» διαπιστώνεται μία 

αμηχανία, καθώς ο λαός είναι ομοιογενής, επομένως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ειδικοί 

σε τομείς. Βέβαια, η λαϊκιστική λογική σε πολλά ζητήματα μπορεί να ενεργήσει 

όπως και η αντί-κατεστημένη: περισσότερη λογοδοσία, διαφάνεια, διεύρυνση της 

πολιτικής ατζέντας των ελίτ (Akkerman, Mudde, and Zaslove 2013), προτάσεις που 

διευρύνουν τη βάση της δημοκρατίας, όπως πχ προτάσεις από απλούς ανθρώπους, 

(Albertazzi & McDonnell 2008), και η ενσωμάτωση στον πολιτικό λόγο προτάσεων 

που μπορεί να αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα ή να μην κρίνονται ως μείζονος 

χαρακτήρα πολιτικές προτεραιότητες. Ο λαϊκισμός μπορεί να δώσει το σύνθημα της 

συμμετοχής. Με άλλα λόγια όταν η πολιτική δεν είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι, τότε 

πολλοί περισσότεροι μπορούν να λάβουν μέρος. 

Από την άλλη βέβαια, επιλέγοντας την υπεραπλούστευση προτάσεων σε 

πολύπλοκα προβλήματα και όταν αυτό, από τη φύση των προβλημάτων δεν είναι 

εφικτό, μετατρέπεται ο δημόσιος διάλογος σε μία ατέρμονη συνομοσιολογία των 

ελίτ απέναντι στο λαό. Σε κάθε περίπτωση, ως θετικά στοιχεία ομοιότητας των αντί-

κατεστημένων κομμάτων είναι η αμφισβήτηση των ελίτ λειτουργώντας και ως 
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σημάδι κοινωνικής δυσαρμονίας (Akkerman, Mudde, and Zaslove 2013) ως προοίμιο 

λήψη μέτρων μετριασμού της.  

Τέλος, είναι τα αντί-κατεστημένα, αντισυστημικά κόμματα ; Τα αντισυστημικά, 

εμπεριέχουν αντί-κατεστημένα χαρακτηριστικά, καθώς εκφράζονται κατά του 

συστήματος και κάθε περιεχόμενου σε αυτό δηλαδή των θεσμών, των ελίτ, των 

παλιών κομμάτων κλπ. Τα αντί-κατεστημένα, όμως, επενδύοντας στη στοχοποίηση 

του κατεστημένου προσβλέπουν στη διόρθωσή του και όχι στη διάλυσή του πως τα 

αντισυστημικά, ενώ επίσης, τα αντισυστημικά εκφράζουν τοποθετήσεις στη λογική 

της αποκωδικοποίησης μίας συμπαγούς ιδεολογίας, συχνά εκφραζόμενα με τρόπο 

ριζοσπαστικό, ακτιβιστικό και συχνά βίαιο. Από την άλλη, τα αντί-κατεστημένα, 

έχοντας μία ολιστική, υπερβατική ιδεολογική προσέγγιση, η οποία όμως δεν 

εντάσσεται στον άξονα δεξιά – αριστερά, απορρίπτουν τη βία, ενώ επιδεικνύουν, σε 

αντίθεση με τα αντισυστημικά, δυνατότητα δόμησης συνεργασιών με τα υπόλοιπα 

κόμματα. 

 

 

 

Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, βλέποντας ακόμη τις 

διαφορές και τις ομοιότητες με τα εδραιωμένα και τα αντισυστημικά, ας 

προχωρήσουμε στη συνοπτική τους αποτύπωση με βάση (α) τη φυσιογνωμία, (β) 

το χαρακτήρα της οργάνωσης και (γ) τη σχετική τοποθέτησή τους εντός του 

κομματικού συστήματος. Με την έννοια της φυσιογνωμίας αποτυπώνουμε τη 

στάση τους απέναντι στη δημοκρατία και το πολιτικό τους περίγραμμα, με την 

έννοια του χαρακτήρα της οργάνωσης, τη δικτύωση τους σε τοπικό προς το εθνικό 

επίπεδο καθώς και το χαρακτήρα των στελεχών, και τέλος με τη σχετική 

τοποθέτησή τους στο κομματικό σύστημα το βαθμό ευκολίας στη δόμηση 

συνεργασιών.  
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων κομμάτων: φυσιογνωμία, οργάνωση και 

θέση στον κομματικό ανταγωνισμό 

 
 Αντισυστημικά Αντί-κατεστημένα Εδραιωμένα 

Φυσιογνωμία Φιλελεύθερη 

δημοκρατία 
• Εναντίωση στη 

φιλελεύθερη 

δημοκρατίας 

• Αποδοχή της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας 

 

• Αποδοχή της 

φιλελεύθερης 

δημοκρατίας 

 

 Προτάσεις 

βάσει 

ιδεολογικής 

προέλευσης 

• Μηνύματα 

υπαγορευόμενα από 

την ιδεολογία τους 

• Ισχνή ιδεολογική φόρτιση 

• Τοποθέτηση σε θεματικές 

ζητημάτων βάσει adhoc 

επεξεργασιών 

• Υπερβατικές προτάσεις 

ενίοτε (πχ λύσεις που δεν 

κοστίζουν, αλλά απαιτούν 

συνέργειες) 

• Μειούμενη με το χρόνο 

ιδεολογική φόρτιση 

• Τοποθέτηση σε 

θεματικές ζητημάτων 

βάσει της ιδεολογικής 

τους αναφοράς 

 Βασικό 

μήνυμα 
• Κατά του συστήματος 

• Κατά του κατεστημένου και 

του υφιστάμενου πολιτικού 

προσωπικού 

• Υποστήριξη ότι 

μπορούν να 

αποδώσουν καλύτερα 

σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα κόμματα 

 Στόχοι 
• Η ανατροπή και η εξ 

ολοκλήρου αλλαγή 

του πολιτικού 

συστήματος 

• Η συμμετοχή στο πολιτικό 

σύστημα και οι διορθωτικές 

αλλαγές σε αυτό  

• catch all parties, voters 

maximizers, office 

seeking   

Οργάνωση Δομή 
• Ισχυρή συνεκτική 

δομή 

• Χαλαρές δομές οργάνωσης • Ισχυρές δομές 

οργάνωσης 

 Έκταση 
• Καθ’ όλη την 

επικράτεια με κενά 

• Καθ’ όλη την επικράτεια με 

κενά 

• Καθ’ όλη την 

επικράτεια 

 Δεσμοί με 

ομάδες 

συμφερόντων 

• Επιλεκτικές σχέσεις με 

ομάδες συμφερόντων 

• Χαλαρές σχέσεις με ομάδες 

συμφερόντων 

• Ισχυρές σχέσεις με 

ομάδες συμφερόντων 

 Ηγέτης 
• Κομματικό στέλεχος 

• Προεξέχουσα μορφή 

του κόμματος 

• Ο Ιδρυτής προερχόμενος 

εκτός πολιτικού παιχνιδιού 

μέχρι πρότινος. 

• Κομματικό στέλεχος 
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 Αντισυστημικά Αντί-κατεστημένα Εδραιωμένα 

• Προεξέχουσα μορφή του 

κόμματος 

• Επικεφαλής του 

κόμματος 

 Ηγετική 

ομάδα 
• Κομματικά στελέχη 

• Προσέλκυση ειδικών και 

προσωπικοτήτων από την 

κοινωνικούς, 

επαγγελματικούς χώρους 

• Κομματικά στελέχη 

αλλά και 

προσωπικότητες από 

κοινωνικούς και 

επαγγελματικούς 

χώρους 

Θέση στον 

κομματικό 

ανταγωνισμό 

Θέση στον 

κομματικό 

ανταγωνισμό 

• Απομακρυσμένα από 

τα υπόλοιπα κόμματα 

• Χαμηλός βαθμός 

δυνατότητας 

συνεργασίας με τα 

άλλα κόμματα 

• Συγγενής ταυτότητα με άλλα 

εδραιωμένα κόμματα 

• Υψηλός βαθμός συνεργασίας 

• Συγγενής ταυτότητα με 

άλλα εδραιωμένα 

κόμματα 

• Υψηλός βαθμός 

συνεργασίας 

 

 

Με την παράθεση των στοιχείων στους άξονες της (α) φυσιογνωμίας, (β) 

οργανωτικών χαρακτηριστικών και (γ) τοποθέτησης στο κομματικό σύστημα, 

επιχειρούμε τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των αντί-κατεστημένων 

κομμάτων με βασικό γνώμονα τη συνεκτική εννοιολόγησή τους. Επιθυμούμε να 

απαντήσουμε τα ερωτήματα του κατά πόσο διαφέρουν από τις υπόλοιπες όμορες 

κατηγορίες αλλά και να δώσουμε τον τόνο στα βασικά, διακριτά, τους 

χαρακτηριστικά. Όμορα των αντί-κατεστημένων είναι τα αντισυστημικά κόμματα, 

καθώς και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μία επίθεση στο υφιστάμενο πολιτικό 

πλαίσιο, με τη διαφοροποίηση όμως στην κλιμάκωση να καθιστά το είδος της 

επίθεσης διακριτό πολιτικό γνώρισμα. Όμορα είναι και τα εδραιωμένα, καθώς και 

στις δύο περιπτώσεις η αποδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας, του κανόνα του 

δικαίου, της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και συχνά η επέκταση σε 

ζητήματα οικονομίας της αγοράς, επιχειρηματικότητας κλπ, παραπέμπει σε όμοια 

ρητορικά σχήματα. 

Η λογική της στοχοποίησης των καθιερωμένων πολιτικών ελίτ και η διαίρεση στην 

οποία προβαίνουν ανάμεσα στην «πολιτική τάξη» και το «λαό» ή τα «παλιά» και 

«νέα» κόμματα δημιουργεί συσχετίσεις και καθιστά τη λογική του λαϊκισμού 
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εύφορη. Τα αντί-κατεστημένα κόμματα είναι πιθανόν και λαϊκιστικά. Η δόμηση της 

ρητορικής  στον άξονα της διαίρεσης ανάμεσα στους «απλούς», «καθημερινούς» 

ανθρώπους σε αντίθεση με τις «ελίτ» μπορεί να παραπέμπει στο λαϊκιστικό 

φαινόμενο, όμως σε αντίθεση με τους λαϊκιστές οι οποίοι συγκροτούν την πολιτική 

τους ατζέντα πρωτίστως στο ζήτημα του ελέγχου της εξουσίας από το λαό ή εάν ο 

λαός έχει αποκλειστεί από την εξουσία η οποία ελέγχεται από διεφθαρμένους 

πολιτικούς (Barr 2009), τα αντί-κατεστημένα κόμματα δίνουν έμφαση στην 

αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης. Κατά βάση το 

«οικοδόμημα» του λαϊκισμού προκρίνει λύσεις και θεμελιώνει τις πολιτικές του 

τοποθετήσεις στη βάση της θεώρησης της υφιστάμενης άσκησης πολιτικής ως μία 

διαμάχη μεταξύ δυο ομογενών και ανταγωνιστικών ομάδων της κοινωνίας, αυτές 

των «διεφθαρμένων ελίτ» από τη μια και των «αγνών» «απλών» ανθρώπων από την 

άλλη, που ενώ θα έπρεπε η πολιτική να εκφράζει τη γενική βούληση των πολιτών 

(Mudde 2004), επί της ουσίας  η άσκηση πολιτικής έχει αποφύγει τον έλεγχο τους 

(Canovan 2002) (“.. has escaped popular control..”) καθότι οι πολίτες έχουν 

αποκλειστεί  εξαιτίας διεφθαρμένων πολιτικών και μη-αντιπροσωπευτικών ελίτ 

(Mudde 2014). Bασικό κριτήριο των αντί-κατεστημένων κομμάτων είναι η 

αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και όχι ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, 

ενώ η λογική του λαϊκισμού θέτει τον τρόπο άσκησης της εξουσίας σε περίοπτη θέση 

και δομικό στοιχείο αντιπαράθεσης, εκφράζοντας έτσι μία «λανθάνουσα» 

ανταγωνιστική σχέση (Abts and Rummens 2007) με το οικοδόμημα της δημοκρατίας, 

καθώς το πεδίο των εγγυήσεων και του κανόνα του δικαίου αντιτίθενται στο βασικό 

στοιχείο της λαϊκής κυριαρχίας. Διαφοροποίηση εντοπίζεται και στο περίγραμμα 

του λαού: για τα λαϊκιστικά, ο «λαός» είναι κυρίαρχος, ενώ για τα αντί-κατεστημένα 

η πολιτική οφείλει να ασκείται σε όφελος του «λαού»  (P. A. Taggart 2000). Για τα 

λαϊκιστικά ο «λαός» οφείλει να επιβάλει τη γενική του βούληση σε πολιτική 

πρακτική, ενώ για τα αντί-κατεστημένα «οι πολίτες πρέπει να έχουν τον πρώτο 

λόγο», διαφοροποιήσεις λεκτικής αποτύπωσης αφενός, αλλά και μεγέθους τους 

υποκειμένου, καθώς στην περίπτωση των λαϊκιστικών όσοι επιβουλεύονται το λαό, 

οι «άλλοι» (Albertazzi & McDonnel 2007) είναι αυτοί που του στερούν «…τα 

δικαιώματα, την ευημερία,  την ταυτότητα και την έκφραση.». 

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα φαίνεται να επιδίδονται σε μία άσκηση ισορροπίας. 

Εντός του συστήματος, αλλά επιθετικά απέναντι στα παλιά κόμματα και τον παλιό 

πολιτικό κόσμο, κατά των κομμάτων αλλά τα ίδια ως κόμματα οργανώνονται, 

συμμετέχουν στις εκλογές, επιζητούν την πολιτική υποστήριξη των προτάσεών 

τους, ενώ ερχόμενα από τα έξω, στελεχωμένα από «εξωτερικούς» παίκτες, 
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θεσμοποιούνται, γίνονται μέρος του πολιτικού παιχνιδιού, ενώ μοιραία η επιτυχία 

τους συνεπάγεται και την εδραίωσή τους. Η αντιφατική τους ταυτότητα, 

συνεπάγεται την απόρριψη της μέσω της επιτυχίας τους. Από κινήματα που 

μπορούν να τους αγκαλιάζουν όλους, γίνονται κόμματα που τοποθετούνται σε 

ζητήματα που δεν είναι πάντοτε ευχάριστα, εάν δεν είναι και αντιφατικά ή αντί-

δημοφιλή πολλές φορές, συνεργάζονται με πολιτικές δυνάμεις στις οποίες τόσο 

εμφατικά έχουν αποδώσει ευθύνες για τα κακώς κείμενα του παρελθόντος, ενώ και 

οι ίδιοι οι ηγέτες τους από υπερβατικές φυσιογνωμίες με δυνατότητα έκφρασης 

εκτός πολιτικού πλαισίου γίνονται πολιτικοί παίκτες, δέχονται κριτική, κρίνονται 

πλέον διαφορετικά.  

Εξάλλου η αφετηριακή τους θέση τα καθιστά αναζωογονητικά στοιχεία 

(«μεταβαπτιστές» - purifiers με τους όρους του (Lucardie 2000). Ουσιαστικά το 

στοιχείο του «μεταβαπτιστή» αποτελεί από τη μία στοιχείο ταυτότητας και από την 

άλλη διαφοροποιό χαρακτηριστικό. Η παρουσία τους αντλεί νομιμοποίηση από την 

ανάγκη διόρθωσης των λανθασμένων επιλογών των ελίτ ή των παλιών κομμάτων. 

Δεν αποτελούν φορείς μίας νέας ιδεολογικής πρότασης, όπως για παράδειγμα τα 

αντισυστημικά, δεν επιθυμούν την κατάταξή τους στον άξονα αριστερά – δεξιά, 

αλλά αντλούν πολιτικές από δεξιά ή αριστερά κόμματα, ενώ με την αποδοχή της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας και την ένταξη και τη δόμηση συνεργασιών εντός του 

υφιστάμενου κομματικού συστήματος επιδιώκουν να «καθαρίσουν» το τοπίο, 

επιχειρώντας μάλλον να καταλάβουν την περιοχή που μέχρι πρότινος ανήκε στα 

εδραιωμένα κόμματα (Tavits 2007; Rochon 1985). 

 

 

Η προηγούμενη ανάλυση επιχείρησε την ανάδειξη του αντί-κατεστημένου 

κόμματος ως μία διακριτή κατηγορία συστημικών κομμάτων. Εντός του 

συστήματος, όπως τα υπόλοιπα εδραιωμένα, σε απόσταση από τα αντισυστημικά, 

συμμετέχει στις εκλογές και ενσωματώνεται στο κομματικό σύστημα. Με βασικά 

κριτήρια τη φυσιογνωμία, την οργανωτική διάρθρωση και την τοποθέτηση στο 

κομματικό σύστημα αποτυπώθηκαν τα διακριτά του χαρακτηριστικά: χωρίς 

ιδεολογική φόρτιση, καθοδηγούμενο από μία ατζέντα εμφορούμενη από λύσεις σε 

ζητήματα που υποδεικνύονται ως σημαντικά, με πλούσια προγραμματική 

συγκρότηση από την άλλη, περιέχοντας λύσεις τόσο υπερβατικού χαρακτήρα, όσο 

και εξειδικευμένες τοποθετήσεις σε ζητήματα. Το θεωρητικό περίγραμμα του αντί-

κατεστημένου κόμματος μαρτυρά ένα κόμμα που τάσσεται υπέρ της φιλελεύθερης 
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δημοκρατίας, των θεσμών της και του κράτους δικαίου, αλλά εναντίον της 

κατεστημένης τάξης, ιδιαίτερα των ελίτ και των υπολοίπων κομμάτων. 

Πως ακριβώς όμως συμμετέχουν στο κομματικό σύστημα ; Ποια είναι τα στάδια της 

εμφάνισης και της παρουσίας στις εθνικές εκλογές ; Αντέχουν στο χρόνο ή 

εξαφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ; Και, επίσης, ποιες είναι οι επιδόσεις 

τους όταν αναλαμβάνουν κυβερνητικά αξιώματα ; Στο επόμενο κεφάλαιο, το 

τελευταίο του παρόντος μέρους της διατριβής, επιχειρείται η ανάδειξη ορισμένων 

χαρακτηριστικών περιπτώσεων κομμάτων, με ομοιότητα τυπολογικών 

χαρακτηριστικών όπως αυτά του θεωρητικού περιγράμματος των αντί-

κατεστημένων κομμάτων.



66 

 

Κεφάλαιο 3. Ανιχνεύοντας τα αντί-κατεστημένα 
κόμματα: περιπτώσεις νέων κομμάτων. 

 

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα αποτελούν νέους κομματικούς οργανισμούς που 

συγκροτούνται στη βάση της αποδοχής του συστήματος, των θεσμών της 

δημοκρατίας και των κανόνων του εκλογικού ανταγωνισμού, διατηρώντας 

αποστάσεις τόσο από τα αντισυστημικά όσο και από τα υπόλοιπα εδραιωμένα 

κόμματα. Τα αντισυστημικά, επιθυμώντας τη διάλυση του συστήματος, 

εκδηλώνουν μία ριζοσπαστική συμπεριφορά ασύμβατη με τη διάθεση συμμετοχής 

και υιοθέτησης αλλαγών προς την κατεύθυνση της λογοδοσίας και της διαφάνειας 

των αντί-κατεστημένων, ενώ τα εδραιωμένα, επιδιώκουν την εναλλαγή στην 

εξουσία, την επιβολή μίας πολιτικής ατζέντας ή την μεγέθυνση της εκλογικής τους 

δυναμικής, παραμένοντας προσηλωμένα στο υφιστάμενο πλαίσιο ανταγωνισμού, 

κάτι που τα αντί-κατεστημένα επιδιώκουν να αλλάξουν. Θέτουν λοιπόν στο 

στόχαστρό τους όλα τα παλιά κόμματα, συστημικά και αντισυστημικά, ως μία 

θεώρηση δομικής αποτυχίας των παλιών κομματικών δυνάμεων. Και ως αντίθεση 

τα ίδια, αποτελούν όχι μόνο νέους φορείς αλλά και φορείς του «νέου», κομίζοντας 

νέες ιδέες, «λύσεις» και εξειδικευμένες προτάσεις, μα κυρίως μία νέα «νοοτροπία» 

στο δημόσιο βίο.  

Ας δούμε λοιπόν νέα κόμματα με νεοεισερχόμενους πολιτικούς στο κομματικό 

παιχνίδι ως επικεφαλής τους τα οποία εμφανίζουν κοινά στοιχεία με το θεωρητικό 

περίγραμμα του αντί-κατεστημένου κόμματος, όπως ορίστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο
22

. Ποια είναι η ατζέντα τους, η εκλογική τους επιτυχία και πόσο διάστημα 

παραμένουν εντός του κομματικού συστήματος ; Ποια είναι τα ζητήματα που 

θέτουν στους εκλογείς και πως κρίνεται συγκριτικά και με τα υπόλοιπα κόμματα του 

ανταγωνισμού η εκλογική τους επίδοση ; Τι προηγείται της εμφάνισής τους και ποια 

ζητήματα κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα; Θεσμοποιούνται, αλλάζουν 

πολιτικούς επικεφαλής, συνεργάζονται με τα υπόλοιπα κόμματα, συμμετέχουν 

                                                                    
22 Φυσικά η παράθεση κομματικών σχηματισμών με βασικό κριτήριο τη  πρωτοεμφανιζόμενη 

παρουσία και την απουσία προηγούμενης κομματικής ενασχόλησης του επικεφαλής τους δε 

συνιστά μία καταγραφή αντί-κατεστημένων κομμάτων, καθώς αυτό θα απαιτούσε μία ενδελεχή 

μελέτη του προγράμματος και της παρουσίας τους εν γενεί, βάσει των κριτηρίων της 

προηγούμενης ενότητας, αλλά την παράθεση νέων κομμάτων με βασικά στοιχεία ομοιότητας με 

τα αντί-κατεστημένα κόμματα. 
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στην κυβέρνηση ; Και πιο συγκεκριμένα ποια είναι η πορεία τους μετά τις πρώτες 

εκλογές στις οποίες συμμετέχουν ; . Αντέχουν στο μέλλον ή όπως εμφανίζονται 

χάνονται στη συνέχεια ;  

 

Πίνακας 2. Πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ηγέτες. 

Χώρα Ονομασία κόμματος 

Βουλγαρία Εθνικό Κίνημα του Συμεών του Β’ 

  

Σλοβακία Freedom and Solidarity SaS 

 Alliance of New Citizen (ANO) 

  

Εσθονία Res Publica 

  

Λετονία Νew Era 

  

Λιθουανία Εργατικό Κόμμα (Labor Party) 

  

Ιταλία Forza Italia 

 Κίνημα 5 Αστέρων  

  

Τσεχία Public Affairs 

  

Ισπανία Ciudadanos  

  

Ισραήλ Υπάρχει Μέλλον – Yesh Atid 

  

 

 Forza Italia. Στην Ιταλία, το Δεκέμβριο του 1993 ο Silvio Berlusconi επιχειρηματίας 

με εκδοτικές, επενδυτικές, τηλεοπτικές επιχειρήσεις, ιδρύει το Forza Italia, κόμμα 

που έμελε να παίξει σημαίνοντα ρόλο στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. Είναι 

εξάλλου η περίοδος που το Ιταλικό κομματικό σύστημα αναδομείται, στον απόηχο 

των σκανδάλων διαφθοράς με την ανάμειξη όλων των κομμάτων, σε όλη τη χώρα 

(tangentopoli) και της επιχειρούμενης κάθαρσης (επιχείρηση καθαρά χέρια – “mani 

pulite”) με πρωτοβουλία των διωκτικών αρχών. Το Forza Italia επιδιώκοντας την 

προσέλκυση «… μετριοπαθών ψηφοφόρων, αποπροσανατολισμένων και μη 

αντιπροσωπευομένων στην ιταλική πολιτική σκηνή..» και με «…Αγάπη για την 

Ιταλία, ώστε να τη σώσει από την Αριστερά..» (Berlusconi – BBC Berlusconni quotes
23

) 

και με το αντισυμβατικό επικοινωνιακό στυλ του ιδρυτή της αποδεικνύεται 

εξαιρετικά επιτυχημένος κομματικός σχηματισμός. Στις εκλογές του 1994 ο 

συνασπισμός του οποίου ηγείται (Πόλος Ελευθεριών και Καλής διακυβέρνησης) 

                                                                    
23

 http://www.bbc.com/news/world-europe-15642201 
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έρχεται πρώτος, σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας. Ο S. Berlusconi 

αναλαμβάνει πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας την μακρόχρονη παρουσία του στην 

Ιταλική πολιτική σκηνή, που παρά τα σκάνδαλα, τις κατηγορίες διαφθοράς, τη 

δικαστική διερεύνηση, συμμετέχει ανελλιπώς υπό το Forza Italia μέχρι το 2009 

οπότε και το Forza Italia συγχωνεύεται με τον μέχρι πρότινος συνασπισμό «Πολίτες 

για την Ελευθερία», έως το 2012, οπότε και ανακοινώνει την πρόθεσή του να μην 

είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Τον Ιούνιο του 2013 το Forza Italia 

αναβιώνει. 

Τι κόμμα όμως είναι αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «κόμμα – επιχείρηση» (Hopkin 

and Paolucci 1999) ή προσωπικό κόμμα (personal / personalistic party) (McDonnell 

2013; Gunther and Diamond 2003) ή ακόμη και ως η «επενδυτική επέκταση της 

FinInvest» στην πολιτική (Poli 2001) και ποια η σχέση του με τα υπόλοιπα κόμματα 

που θέλουμε να μελετήσουμε ; Και τι υπάρχει πέραν του σχεδόν ασυναγώνιστου με 

όρους του υφιστάμενου πολιτικού προσωπικού ύφους του ηγέτη του, ως 

χαρακτηριστικό πολιτικής πλατφόρμας; Βασιζόμενο στο μανιφέστο «αναζήτησης 

χρηστής διακυβέρνησης» (Alla ricerca del buongoverno) του Καθηγητή πολιτικής 

επιστήμης Giuliano Urbani και ιδρυτικού στελέχους του κόμματος, το Forza Italia 

αποκηρύσσει τη διαφθορά, την κυριαρχία των πολιτικών κομμάτων και τα 

κατάλοιπα του κομμουνισμού, ανάγοντάς τα ως τις σύγχρονες ασθένειες της Ιταλίας, 

τασσόμενο παράλληλα υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας και της κοινωνίας των 

πολιτών. Η προσέγγισή του, πριν τις εκλογές του 1994 ήταν έντονα αντί-

κατεστημένη, υπερβατική -“Il nuovo” – “Το νέο” όπως σημειώνει ο Farrell (1995), με 

πολλές επικλήσεις στην ηθική του υπεροχή (Χάρτα ηθικής και αξιών του κόμματος, 

αναφορές του Berlusconi στις δημόσιες τοποθετήσεις του), ενώ εμφανίστηκε πολλά 

υποσχόμενο σε πολλαπλούς τομείς πολιτικής, όπως τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας (ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας), μείωση της φορολογίας, 

ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος υγείας όπως 

και της υιοθέτησης της συμμετοχής ιδιωτικών σχημάτων ως στοιχείο 

μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού τομέα (Pasquino 2003).  

Ένα κόμμα για όλους,  καθώς από το καταστατικό του χαρακτηρίζεται ως 

«φιλελεύθερο, αλλά όχι ελιτίστικο», «… εθνικό, αλλά όχι συγκεντρωτικό…», 

«….κοσμικό, αλλά όχι αντικληρικό», «… καθολικό, αλλά όχι εξομολογητήριο…», «.. 

ένα κόμμα υπερ της ελευθερίας, κάθε είδους … της σκέψης, της έκφρασης…», ένα 

κόμμα υπέρ της Καθολικής πίστης, αλλά και της αυτοδιάθεσης,  με υψηλή 

δυνατότητα δόμησης συνεργασιών αλλά και αντισυμβατικό στυλ προσέγγισης με 

τους ψηφοφόρους, όπως για παράδειγμα η συχνή διοργάνωση διαδηλώσεων κατά 
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της φορολόγησης (no tax day). Ένα κόμμα «…μείωσης των φόρων και της κρατικής 

σπατάλης, το οποιό υποστηρίζει τους αδύναμους και τους ξεχασμένους από την 

πλειοψηφία…»
24

. Το 1994 ο εκλογικός σχηματισμός που κέρδισε της εκλογές 

αποτελείται από δύο επί μέρους συνασπισμούς: στο Νότο με την «Εθνική Συμμαχία» 

σχηματίζει το συνασπισμό  «Χρηστής Διακυβέρνησης», στο Βορρά μαζί με τη Λίγκα 

του Βορρά το συνασπισμό «Πολίτες για την Ελευθερία». Όπως σημειώνουν oι 

Hopkin & Paolucci (1999) ο Berlusconi κατόρθωσε λόγω της κυρίαρχης θέσης του να 

δομήσει συνεργασίες μεταξύ ετερογενών σχημάτων. Η δε κυρίαρχη θέση του 

πηγάζει τη δημοφιλία του, την οργανωτική αποτελεσματικότητα και την πρόσβαση 

σε ένα τεράστιο αριθμό επαγγελματιών και ειδικών σε ζητήματα επικοινωνίας. 

Ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του ηγέτη επικυρίαρχα, να επισκιάζουν την 

οργάνωση, η οποία όμως διαρθρώνεται σε εθνικό και αποκεντρωμένο επίπεδο, τις 

αποφάσεις πολιτικής να λαμβάνονται περισσότερο σε κλειστές συσκέψεις παρά σε 

οργανωμένο πολιτικό εσωκομματικό διάλογο, το οποίο στην πρώτη του εμφάνιση 

κατακτά την πρώτη θέση στις εκλογές, αναλαμβάνει την εξουσία, με μία πολιτική 

πλατφόρμα μετριοπαθή, και ενσωματώνεται στο κομματικό σύστημα. Ποιες είναι οι 

εκλογικές του επιδόσεις, όμως, έπειτα ;  

 

Πίνακας 3. Εκλογικές επιδόσεις Forza Italia. 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Θέση FI % FI στις 

εκλογές 

(συνασπισμός 

που 

συμμετείχε) 

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή 

στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

FI (t-1) 

1992 43,1 - - 15 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του 

FI (t + 1) 

1994 41,37 1
η
 21,01 7 Ναι 

Οι δεύτερες 

εκλογές με την 

1996 41,63 2η 20,57 8 Όχι 

                                                                    
24

 http://www.forzaitalia.it/notizie/11669/berlusconi-il-29-30-novembre--no-tax-day--sulla-casa 
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Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Θέση FI % FI στις 

εκλογές 

(συνασπισμός 

που 

συμμετείχε) 

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή 

στην 

κυβέρνηση 

εμφάνιση του 

FI  (t+2) 

t + 3 2001 46 1η 29,43 5 Ναι 

t + 4 2006 54,99 2
η
 23,72 2 συνασπισμοί Όχι 

 

Το Ιταλικό εκλογικό σύστημα μετά το 1992 άλλαξε, και με το δημοψήφισμα του 1993 

με το οποίο εγκρίθηκε, όλες οι εκλογές από το 1994 έως το 2001 

πραγματοποιήθηκαν στη βάση ενός σύνθετου μοντέλου αναλογικής κατανομής 

(στις έδρες της κάτω Βουλής) με το 25% των εδρών να κατανέμεται αναλογικά, με 

κατώτερο όριο εισόδου το 4% και το υπόλοιπο 75% να κατανέμεται με βάση ένα 

πλειοψηφικό σύστημα, με μία παραλλαγή να ακολουθείται και για τις έδρες της 

Γερουσίας, με διαφορετικά ποσοστά κατανομής. Το 2005 ο εκλογικός νόμος άλλαξε, 

με την εισαγωγή ενός αναλογικού μοντέλου, το όποιο όμως θα πριμοδοτούσε το 

πρώτο κόμμα, διατηρώντας το κατώφλι εισόδου στο 4%, με τις εκλογές του 2006 να 

διεξάγονται με τους νέους κανόνες. 

Το Forza Italia, με τη σύνθεση δύο συνασπισμών υπό την ίδια σκέπη, κερδίζει τις 

εκλογές του 1994. Το Δεκέμβριο του 1995, ο μέχρι πρότινος σύμμαχός του Bosci 

αποσύρει τη στήριξή του και οι εκλογές του 1996 κερδίζονται από , τον Κέντρο-

αριστερό συνασπισμό της «Ελιάς». Οι εκλογές του 2001 κερδίζονται εκ νέου από τον 

εκλογικό συνασπισμό που συγκροτείται με τους Χριστιανοδημοκράτες – τη Λίγκα 

του Βορρά και την Εθνική Συμμαχία, με τον ίδιο να υπόσχεται ένα «νέο συμβόλαιο 

με την Ιταλία» περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις απλοποίησης του φορολογικού 

συστήματος, μείωσης της ανεργίας, ενίσχυσης των δημοσίων επενδύσεων, 

βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών με την ενίσχυση της 

αστυνόμευσης. Μάλιστα ο Berlusconi υπόσχεται πως εάν αποτύχει να τηρήσει τις 

υποσχέσεις του δε θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές. Το 

2006 η κέντρ0-αριστερή συμμαχία «Ένωση» με επικεφαλής τον Romano Prodi 

κερδίζει με μικρή διαφορά (49,8% έναντι 49,7% του συνασπισμού του Berlusconi) τις 

εκλογές, ενώ στις εκλογές του 2008 το Forza italia συμμετέχει πλέον ως μέρος του 
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κόμματος «Πολίτες για την ελευθερία», ενώ το 2013 αναβιώνει εκ νέου ως Forza 

Italia. 

Ο Silvio Berlusconi ήδη από το 1994 επιδίδεται σε ένα «κυνηγητό» με τις διωκτικές 

αρχές. Εξαπολύει επιθέσεις, κατηγορώντας του δικαστές για υπερβολικές εξουσία, 

όμως παράλληλα κατορθώνει καταγράφει μία πετυχημένη πολιτική σταδιοδρομία. 

Τελικά, τον Αύγουστο του 2013 καταδικάζεται αμετάκλητα για φορολογική απάτη 

σε ποινή 3 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για δύο χρόνια
25

 . Καθόλη τη 

διάρκεια παρουσίας του Forza Italia στην ιταλική πολιτική σκηνή, υπήρξε εξαιρετικά 

ισχυρή η διασύνδεση της δράσης του κόμματος με την προσωπικότητα του ηγέτη 

του, με έντονη επικοινωνιακή παρουσία, υιοθετώντας ένα νέο στυλ πολιτικής 

προσέγγισης και επικοινωνίας, μοιράζοντας αφειδώς πολιτικές υποσχέσεις, 

προβάλλοντας έντονα στοιχεία αντικομφορισμού (δημόσιες αναφορές στην 

προσωπική του ζωή
26

,  ανατρεπτικές τοποθετήσεις σε ζητήματα πολιτικής 

προτεραιότητας («δίνοντας μάχη για τη φοροδιαφυγή, υπερασπιζόμενοι τα 

δικαιώματα των φοροφυγάδων»)
27

 ή απόψεων για τις γυναίκες
28

.  

 Ως κόμμα υποστήριξε θέσεις που αγκαλιάζουν όλο το πολιτικό φάσμα με εμφανή 

όμως τον έντονο αντί-κομμουνιστικό του χαρακτήρα. Με υψηλό βαθμό 

δυνατότητας δόμησης συνεργασιών και πλήρη ένταξη στο πολιτικό σύστημα, 

αμφισβητώντας το κατεστημένο ως ρητορικό στυλ αλλά και ενίοτε τη λειτουργία 

των δικαστών, αλλά όχι το θεσμικό οικοδόμημα της δημοκρατίας εξ’ ολοκλήρου, το 

Forza Italia άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμά. Ίσως, εάν δεν υπήρχε έντονη η φοβία του 

                                                                    
25 Και ως επακόλουθο, με βάση το ιταλικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς εξέπεσε του 
αξιώματός του ως Γερουσιαστής, ενώ του απαγορεύτηκε η ανάληψη κοινοβουλευτικών 
καθηκόντων για μία περίοδο 6 ετών. Ο ίδιος υποστήριξε πως θα παραμείνει ηγέτης του Forza 
italia καθόλη τη διάρκεια της ποινής του. 
26http://courses.wcupa.edu/rbove/eco343/060compecon/Europe%20West/Italy/060330berlusc.t
xt  
27 Στο πρωτότυπο άρθρο “We must fight against tax evasion but also defend the rights of tax 
evaders, or companies that make mistakes” 
http://www.theguardian.com/politics/2008/apr/20/italy  
28 Υποστήριξε πως “Η Ιταλία έιναι μία υπέροχη χώρα για επενδύσεις, με λιγότερους 
κομμουνιστές και πανέμορφες γραμματείς” (“Italy is now a great country to invest in... Today 
we have fewer communists and those who are still there deny having been one. Another reason 
to invest in Italy is that we have beautiful secretaries... superb girls.”). Επίσης, σχετικά με τους 
πολιτικούς: «I'm not a traditional politician, and I have a sense of humor. I'll try to soften it and 
become boring, maybe even very boring, but I'm not sure if I'll be able to.. 
Επίσης, σχετικά με την προσωπική – σεξουαλική του ζωή: When asked if they would like to 
have sex with me, 30% of women said, 'Yes', while the other 70% replied, 'What, again?'. Πηγή: 
 http://www.azquotes.com/quote/732662  
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για την αντιμετώπιση της δικαιοσύνης, ως κίνητρο ενασχόλησης με την πολιτική
29

, 

ένα άλλο κόμμα να έπαιρνε τη θέση του, δεδομένης και της πολιτικής αποσύνθεσης 

του προηγούμενου ιταλικού κομματικού συστήματος, κάτι φυσικά που δε μπορεί να 

αποδειχθεί. 

 

 

M5S. Το «Κίνημα 5 Αστέρων» (Movimento 5 stelle) του δημοφιλούς κωμικού Beppe 

Grillo αποτελεί μία ακόμη περίπτωση ενός «νέου» κόμματος στην Ιταλική πολιτική 

σκηνή, με εμφαντική την πρώτη του παρουσία σε εθνικές εκλογές, όταν το 2013 

συγκεντρώνει 25,55% και κατακτά την 3
η
 θέση ανάμεσα, ως το μόνο κόμμα, 

ανάμεσα στους δύο πρώτους κομματικούς συνασπισμούς, τον κέντρο-αριστερό 

«Ιταλία – Κοινό Καλό» υπό το Δημοκρατικό Κόμμα και τον κέντρο-δεξιό 

«Συνασπισμός της κέντρο-δεξιίας» υπό το κόμμα του Berlusconi «Πολίτες για την 

ελευθερία». Όμως η ιστορία του νέου κόμματος που ως «μία ουτοπική υπόσχεση 

[…] αναδόμησης της πολιτικής, χωρίς τη διαμεσολάβηση των κομμάτων, όπου ο 

κάθε πολίτης καλείται να αποφασίσει δια μέσου συνεχούς συζήτησης..»  (Tronconi 

2015) ξεκινά πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν ο Grillo ξεκινά από το 2005 την εκτενή 

πολιτική αναφορά στο blog που διατηρεί. 

Βασικό μοτίβο που κυριαρχεί από το 2005, είναι η πλήρης απόδοση ευθύνης στο 

υφιστάμενο εδραιωμένο σύστημα το οποίο επιδίδεται σε έριδες άνευ ουσίας και επί 

της ουσίας είναι πλήρως ανίκανο να προσφέρει οποιαδήποτε λύση στα προβλήματα 

της χώρας ενώ από την άλλοι οι πολίτες είναι έντιμοι και σκληρά εργαζόμενοι. Και 

ως υφιστάμενο εδραιωμένο σύστημα ο Grillo περιλαμβάνει τους πολιτικούς, τους 

επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες, τους manager πολυεθνικών, τα media. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Tronconi (2015), η ισχυρή επίκληση επίθεσης στο 

οικοδόμημα, η ηθική καθαρότητα που αποδίδει στους πολίτες, μαζί με την 

υιοθέτηση ενός αντισυμβατικού στυλ επικοινωνίας, τόσο υιοθετώντας για τον ίδιο 

το χαρακτηρισμό του «καθημερινού ανθρώπου», όσο παράλληλα επιχειρώντας την 

                                                                    
29 Evgenia Peretz (with Federico Rampini) La Dolce Viagra, at Vanity Fair, July 2011 “I am forced 
to enter politics, otherwise they will put me in prison. – Πηγή : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi#cite_note-Peretz_Rampini-31  
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γελειοποίηση των πολιτικών του αντιπάλων
30

, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 

του πολιτικού του επικοινωνιακού στυλ. 

Από το 2005 σταδιακά προσκαλεί τους πολίτες να γίνει ό κάθε ένας 

πολλαπλασιαστής, εκφράζοντας την άποψή του, προτείνοντας και προσκαλώντας 

και άλλους να συμμετέχουν σε διαδικτυακή ανταλλαγή απόψεων αλλά και αυτό-

οργάνωση (Φίλοι Beppe Grillo) μέσω της συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα. Το 2007 

διοργανώνει τις V-Days σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, επαναλαμβάνοντας το 

εγχείρημα και το 2008, με τον τίτλο να ερμηνεύεται είτε ως παραλλαγή του D-Day, 

ή του V for Vendetta βάσει της ομώνυμης ταινίας
31

 ή του περισσότερο «ιταλικού» 

“Vaffanculo” ως ένδειξη στάσης απέναντι στους πολιτικούς καταδεικνύοντας την 

απόσταση ανάμεσά τους (Grillo 2007). Οι συγκεντρώσεις αποτελούν ουσιαστικά 

πολιτικά γεγονότα με παράλληλη συλλογή υπογραφών για την προώθηση μίας 

ατζέντας «καθαρότητας» της πολιτικής, όπως για παράδειγμα τη θεσμοθέτηση 

θητειών στο κοινοβούλιο ή την αποτροπή εκλογής βουλευτών με ανοικτούς 

λογαριασμούς της ποινικής δικαιοσύνης. Με έντονη διαδικτυακή παρουσία, 

συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις στο blog  του (http://www.beppegrillo.it) και 

δημόσιες συγκεντρώσεις, το 2009 ιδρύεται το «Κίνημα των 5 Αστέρων». Με 

ανάρτησή του στο blog του προσκαλεί όλους τους πολίτες, με καθαρό ποινικό 

μητρώο και χωρίς συμμετοχή σε άλλα κόμματα, να συμμετέχουν στο νέο «κίνημα» 

πραγματοποιώντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη των V-Days (Grillo 

2009). Στην ανάρτησή του επιτίθεται σχεδόν στο σύνολο του υφιστάμενου 

πολιτικού προσωπικού, κατηγορώντας το για μονοπωλιακές τακτικές, τον 

αποκλεισμό των πολιτών από την ελεύθερη ενημέρωση και το ότι αγνόησαν τις 

χιλιάδες υπογραφές που συγκεντρώθηκαν, εκφράζοντας –κατά τ’ άλλα- ένα δίκαιο 

και εύλογο αίτημα, ενώ –υποστηρίζει- πως δεν παρουσιάζει τη γέννηση ενός 

κόμματος, αλλά ενός κινήματος με «..συγκεκριμένο πρόγραμμα..», καθώς τα 

κόμματα «.. είναι νεκρά..», καλώντας τους «έντιμους» πολίτες να ενωθούν μαζί του. 

Εκτός λοιπόν από τα αντισυμβατικά χαρακτηριστικά, την υιοθέτηση ενός σκληρού 

αντιπολιτευτικού λόγου από τον ηγέτη του με παράλληλη την ικανότητα 

επικοινώνησης του μηνύματός του, ποιο ακριβώς είναι αυτό το μήνυμα ; Ποια είναι 

η πλατφόρμα που εξέθεσε στους πολίτες ; Με την ίδρυση του κόμματος 

                                                                    
30

 Αναφέρει, για παράδειγμα τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει στον Berlusconi “psyco darf” 

(ψυχωτικός νάνος), για τον Renzi “ο ηλίθιος από τη Ρώμη» ή και για τον Monti “rigor-montis”, σε 

μετάφραση νεκρική ακαμψία, ενδεχομένως και από το monti ως «άκαμπτος» 
31

 http://www.imdb.com/title/tt0434409/?ref_=nv_sr_1  
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διακηρύττεται η υιοθέτηση της «Χάρτας της Φλωρεντίας»
32

 που είχε συλλάβει ένα 

χρόνο νωρίτερα η οποία ουσιαστικά αποτελεί μία μίξη διακηρύξεων θεματικών 

πολιτικής προτεραιότητας και επί μέρους πολιτικών προτάσεων. Το νερό να είναι 

δημόσιο, το αστικό πράσινο να επεκταθεί, να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη 

βιώσιμη κινητικότητα και ειδικότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να δοθεί 

έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα, να θεσμοθετηθεί 

η δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο και η τηλεργασία. Ουσιαστικά, ως σύνοψη, το 

προγραμματικό πλαίσιο αποτυπώνεται και στα 5 αστέρια του εμβλήματος του 

κόμματος, περιβάλλον, νερό, ανάπτυξη, ευρυζωνικότητα, προσπελασιμότητα.  

Το πολιτικό του περίγραμμα, μαζί με προτάσεις δομικής αναδιάρθρωσης βασικών 

στοιχείων της δημοκρατίας αποτελούν το προσφερόμενο στους πολίτες πακέτο. 

Δίνει έμφαση στην υιοθέτηση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, ως εξέλιξη της 

αντιπροσωπευτικής που καθίσταται εφικτό με τη χρήση του διαδικτύου, το M5S 

δίνει το παράδειγμα μέσω της δικής του οργάνωσης, καθώς με τη χρήση μίας 

διαδικτυακής πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να εγκρίνουν ή να 

αποδοκιμάσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες
33

. Επίσης, εμμένει προγραμματικά σε 

μία άλλη προσέγγιση για την πολιτική: «Η πολιτική δεν είναι καριέρα», το κόστος της 

πολιτικής πρέπει να είναι μηδενικό “zero cost politics” (Grillo 2010) καθώς το υψηλό 

κόστους ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής, ενώ στην ίδια λογική, τα 

κόμματα πρέπει να μπορούν να επιβιώνουν χωρίς την κρατική χρηματοδότηση, 

βασιζόμενα στις συνεισφορές των πολιτών, συνδυάζοντας –ακόμη- κοινωνικά 

φιλελεύθερες απόψεις, όπως η υποστήριξη του δικαιώματος νόμιμης συμβίωσης 

στα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και αντί-ευρωπαϊκές στάσεις, συμμετέχοντας στην 

ίδια ευρώ-ομάδα με το UKIP (EFDD). 

Η πρώτη εκλογική του συμμετοχή πραγματοποιείται το 2010, όταν και συμμετέχει 

με 5 υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές, καταγράφοντας ποσοστά μεταξύ 

1,3% και 7%.  Στις δημοτικές εκλογές του 2012 κατορθώνει την εκλογή δημάρχων 

επιλογής του στην Πάρμα (60%), Mira (52,5%) & Comacchio (69,2%).  To 2012 

διεξάγονται προκριματικές εκλογές επιλογής υποψηφίων για τις επερχόμενες 

εθνικές εκλογές του 2013. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές  (2013) εισέρχεται στο 

Ιταλικό κοινοβούλιο, ενώ στις ευρωεκλογές του 2014 έρχεται δεύτερο, μπροστά από 

το Forza Italia που κατατάσσεται τρίτο, και πίσω από το Δημοκρατικό Κόμμα που με 

επικεφαλής τον Matteo Renzi καταγράφει μία σημαντική σε έκταση νίκη. 

                                                                    
32

 http://www.beppegrillo.it/listeciviche/documenti/carta_di_firenze.pdf  
33

 https://rousseau.movimento5stelle.it/  
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Πίνακας 4. Εκλογικές επιδόσεις M5S 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

συνασπισμών  

Θέση Μ5S % M5S στις 

εκλογές 

(συνασπισμός 

που 

συμμετείχε) 

Συνασπισμοί 

εντός Βουλής 

Συμμετοχή 

στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

M5S  (t-1) 

2008 84,36 % - - 3 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του 

M5S  (t + 1) 

2013 58,72% 3
ο
 κόμμα σε 

σύγκριση με 

τους δύο 

πρώτους 

συνασπισμούς. 

1
ο
 σε σύγκριση 

με τα καθαρά 

ποσοστά 

κομμάτων, 

25,55% 4 (3 

συνασπισμοί 

και το M5S) 

Όχι 

 

Οι εκλογές του 2008 προκλήθηκαν από την απώλεια της εμπιστοσύνης της βουλής 

στον νικητή των προηγούμενων εκλογών και Πρωθυπουργό Prondi και 

σηματοδότησαν την επιστροφή του Berlusconi στη θέση του Πρωθυπουργού. 

Αντίπαλός του ήταν ο W. Veltroni, πρώην Δήμαρχος της Ρώμης. Το 2013 οι δύο 

μεγάλοι συνασπισμοί βλέπουν τις δυνάμεις τους να μειώνονται σημαντικά, από 

84,36% το 2008, στο 58,72%, με τις εκλογές στη Γερουσία να μην αναδεικνύουν 

πλειοψηφία, με αποτέλεσμα τη μετέπειτα συνεργασία των δύο συνασπισμών για τη 

συγκρότηση κυβέρνησης με επικεφαλής τον E. Letta. 

Το M5S συμμετέχει κανονικά στην πολιτική ζωή της Ιταλίας. Είναι μέρος πλέον του 

πολιτικού οικοδομήματος, συμμετέχει στους θεσμούς, εκλέγει βουλευτές, 

συμμετέχοντα σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την προβολή 

των «αξιών» του, ως ένα συνδυασμό πολιτικών προταγμάτων και απλών λύσεων, 

επιτίθεται σε κάθε ευκαιρία στο παλιό οικοδόμημα, διαχωρίζοντας με τρόπο 

απόλυτο τη θέση του. Η καθαρότητα στην πολιτική, η ρήξη με το «παλιό», η νέα 

σχέση με τους εκλογείς ή ακόμη και η χρήση της τεχνολογίας τόσο ως εργαλείο αλλά 

και σημεία διάκρισης με τα «παλιά» κόμματα, είναι στοιχεία του νέου κόμματος που 
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ενίοτε μεταφέρει τη ρητορική του ως αντισυμβατική δράση, αγγίζοντας, χωρίς να 

έχει –επί του παρόντος- προσφύγει σε ακραίες συμπεριφορές.  

  

 

NDSV – National Movement for stability and progress. Το 1990, μετά τη μετάβαση 

της Βουλγαρίας στη Δημοκρατία, ο έκπτωτος Μονάρχης Τσάρος Νικόλαος ο Β’, ο 

οποίος μέχρι τότε ζει στην Ισπανία αποκτά Βουλγαρικό διαβατήριο. 6 χρόνια μετά 

επιστρέφει στη χώρα και τον Απρίλιο του 2001 ιδρύει το κόμμα «Εθνικό Κίνημα για 

την σταθερότητα και την Πρόοδο». Μάλιστα, επισήμως το κόμμα ιδρύεται το 2002, 

καθώς δεν ικανοποιούσε μία σειρά τυπικών κριτηρίων με αποτέλεσμα η συμμετοχή 

του στις εκλογές να πραγματοποιείται κατόπι σχηματισμού συμμαχίας με δύο 

μικρότερα κόμματα
34

.  

Εντούτοις, στις εκλογές του Ιουνίου κατακτά το 42,7% και την πρώτη θέση στις 

εκλογές. Η πολιτική του προσέγγιση προεκλογικά βασίστηκε σε ένα σύνολο 

υποσχέσεων προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, καταπολέμησης της 

διαφθοράς και μείωσης της φορολογίας και μάλιστα εντός ενός χρονικού 

διαστήματος εξ’ αρχής προσδιορισμένου των 800 ημερών. Μετεκλογικά, διόρισε ως 

υπουργούς τεχνοκράτες, δεχόμενος πλήθος κριτικής για την έλλειψη πολιτικής 

εμπειρίας των στελεχών του
35

. Από αυτή τη γενιά βέβαια, στελεχών του κόμματος 

προέκυψαν σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα της βουλγαρικής πολιτικής σκηνής, 

όπως ο μετέπειτα Δήμαρχος της Σόφιας και Πρωθυπουργός Boyko Borisov, η 

επίτροπος στην ΕΕ Kuneva και ιδρυτής του κόμματος (2013) «Βουλγαρία για τους 

Πολίτες» κ.α. 

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα, πως ένα κόμμα με ελάχιστη διάρκεια ζωής και 

σχεδόν χωρίς μέλη κερδίζει τις εκλογές ; Αρχικά, βασιζόμενο στον ηγέτη του, ο 

οποίος δεν είναι απλώς μία πολιτική φιγούρα, αλλά ένας συμβολισμός διασύνδεσης 

με το παρελθόν. Όμως δεν ήταν μόνο η δική του συμβολή. Η Βουλγαρία πριν από το 

2001 διερχόταν μία οξεία οικονομική κρίση, με υπερπληθωρισμό, απώλειες θέσεις 

εργασίας, πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας (18%) και περικοπές σε τομείς όπως η 

υγεία ή η εκπαίδευση. Η παρουσία του πρώην Μονάρχη ο οποίος εκδιώχθηκε από 

τη χώρα σε πολύ μικρή ηλικία και επιστρέφοντας λειτουργεί σε επίπεδο συμβολισμό 

ενοποιητικά. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η Cristova (2010) βασικά 

                                                                    
34 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2045_01.htm 
35 https://www.britannica.com/place/Bulgaria/Bulgarias-transition#ref886197 
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χαρακτηριστικά της επιτυχίας του MDSV είναι ο ρόλος του ηγέτη του, 

λειτουργώντας (α) ενοποιητικά, και φαντασιακή διασύνδεση με την 

προσλαμβάνουσα αίγλη ενός περασμένου παρελθόντος, (β) επαναφέροντας τη 

σχέση του με την εκκλησία και (γ) προβάλλοντας το προσωπικό του στυλ.  

Το νέο κόμμα είχε τρία βασικά στοιχεία πολιτικού μηνύματος: (Ι) μία νέα ηθική, (ΙΙ) 

μία έντονη ρητορική κατά της διαφθοράς, και (ΙΙΙ) έντονες υποσχέσεις για την 

βελτίωση του επιπέδου ζωής. Εξ ου και οι συγκεκριμένες διακηρύξεις για την 

προσέλκυση επενδύσεων και μείωση της φορολογίας, μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση 

στα προσωπικά χαρακτηριστικά του Simeon τα στοιχεία προσωπικής δέσμευσης 

(έντονη χρήση φράσεων όπως «Υπόσχομαι»,  «Πιστέψτε με», «Πίστη», 

«Αναγέννηση» και άλλες όμορες έννοιες). Σύμφωνα, πάλι με την Cristova, ακριβώς 

αυτά τα χαρακτηριστικά επιτυχίας, αποτέλεσαν μετά την εκλογική επιτυχία και τους 

παράγοντες απομείωσης της δύναμης του MDSV. Πλέον ως πολιτικός, δεν είναι ο 

ενοποιητικός πρώην Μονάρχης, καθώς ο πολιτικός έχεις τις συμμαχίες και τις 

αντιπαλότητές του, ενώ όλη η –υποτιθέμενη- αίγλη του παρελθόντος, συγκρούεται 

συγκρινόμενη με την πραγματικότητα. 

 

Πίνακας 5. Εκλογικές επιδόσεις NSDV 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Θέση NDSV % NDSV στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή 

στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

NDSV  (t-1) 

1997 74,33   5 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του 

NDSV  (t + 1) 

2001 60,92 1η 42,74 4 Ναι 

t + 2 2005 50,9 2η 19,9 7 Ναι 

t + 3 2009 57,4 8η 3 6 Όχι 

 

To 1997,στην τέταρτη μόλις εκλογική αναμέτρηση μετά τη μετάβαση στη 

δημοκρατία, οι «Ενωμένες Δημοκρατικές Δυνάμεις» καταγράφουν μία σημαντική 
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νίκη με 52,3%. Το 2001 έρχεται στο MDSV να καταγράψει με 42,74 την πρώτη του 

εκλογική νίκη φέρνοντας τον πρώην Τσάρο Νικόλαο Β’ στη θέση του 

Πρωθυπουργού, σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας. Στις επόμενες εκλογές 

του 2005 το NDSV κατακτά τη δεύτερη θέση, βλέποντας τη δύναμή του να μειώνεται 

στο μισό. Νικητής των εκλογών αναδεικνύεται ο συνασπισμός υπό το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα. Οι τρίτες, και τελευταίες εκλογές του NDSV το φέρνουν στην 8
η
 θέση, με 3% 

-κάτω από το όριο εισόδου 4%- και εκτός βουλής. Σε αυτές ο Boyko Borisov, πρώην 

Δήμαρχος Σόφιας και πρώην μέλος του NDSV με το κόμμα του εκλέγεται 

πρωθυπουργός, επικεφαλής του GERB. 

 

 

Res Publica. To 2003 ένα νέο Εσθνικό κόμμα, με συνθήματα «Ψηφίστε για μία νέα 

πολιτική», «Επιλέξτε την τάξη» κατακτά τη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το 

πρώτο κόμμα «Του κέντρου», συμμετέχοντας στις διαβουλεύσεις σχηματισμού 

κυβέρνησης, αναδεικνύοντας τον επικεφαλής του στη θέση του Πρωθυπουργού. 

Ποιο είναι όμως το κόμμα του οποίου ηγήθηκε από την ίδρυσή του ο Πολιτικός 

Επιστήμονας R. Taagepera αλλά και ο πρώην επικεφαλής του ελεγκτικού 

συμβουλίου Juhan Parts ; Η προέλευσή του αγγίζει το 1989 όταν αρχικά είχε ιδρυθεί 

ως ένας όμιλος νέων και η κομματική του μετεξέλιξη πραγματοποιείται το 2001. 

Επικεφαλής αναλαμβάνει ο R. Taagapera, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Tartu 

αλλά και υποψήφιος στις Προεδρικές εκλογές του 1992 όπου κατετάγη 3
ος

. Το νέο 

κόμμα, όπως ο ίδιος ο Taagepera (2005) αποτυπώνει, υπήρξε ένα ανοιχτού 

συμμετοχικού στυλ, χωρίς όμως έναν σταθερό συγκεκριμένο ιδεολογικό πυρήνα, 

διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις θεώρησής του ως ένα κεντρώο κόμμα, το 

oποίο θα κάλυπτε τη ζήτηση, καθώς οι χώροι αριστερά και δεξιά του κέντρου ήταν 

ήδη κατειλημμένοι, σύμφωνα με τον ισχυρισμού του Taagepera και την επίκληση 

της σχετικής μελέτης των (Grofman, Mikkel, and Taagepera (2000) με τους εύπορους 

πολίτες να θεωρούνται φίλα προσκείμενοι στο «Μεταρρυθμιστικό κόμμα», τους 

εθνικιστές στο «Εθνικό», τους λιγότερο εύπορους στο «Κεντρώο» ή στο «Αγροτικό». 

Το 2002 επικεφαλής αναλαμβάνει ο τότε δημοφιλής –με συχνές επικριτικές 

παρεμβάσεις για την κυβέρνηση επιζητώντας μεταρρυθμίσεις- επικεφαλής του 

εθνικού ελεγκτικού κέντρου Juhan Parts. Το Res Publica καταγράφει τη πρώτη του 

επιτυχία στις δημοτικές εκλογές του 2002, ενώ το 2003 με προμετωπίδα το αίτημα 

της αλλαγής από τα παλιά κόμματα, την εμφάνισή του ως ένα «νέο κόμμα» (Sikk 
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2012),  κόμμα της κοινής λογικής, εναλλακτικό από τις παλιές δυνάμεις
36

, την 

αντίθεσή του στο προοδευτικό σύστημα φορολόγησης και την επιμονή σε ένα 

σταθερό (flat tax) αλλά και με καινοτόμες οργανωτικές ρυθμίσεις στο εσωτερικό 

του, όπως την επιλογή υποψηφίων μέσω προκριματικών εκλογών, τη θεσμοθέτηση 

ενός κώδικα ηθικής ως βάση συζητήσεων και διαπραγματεύσεων κυβερνητικής 

συνεργασίας κατακτά τη 2
η
 θέση, εκλέγοντας έπειτα τον επικεφαλής του Juhan Parts 

στη θέση του Πρωθυπουργού. 

  

Πίνακας 6. Εκλογικές επιδόσεις ResPublica 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα 

εντός Βουλής 

Συμμετοχή 

στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

(t-1) 

1999 39,5 - - 7 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του 

(t + 1) 

2003 50,02 2 24,62 6 Ναι 

t + 2 2007 53,4 3η 

*Συγχωνεύθηκε 

με το ProPatria 

17,9% 

*Συγχωνεύθηκε 

με το ProPatria 

6 Ναι ως 

ProPatria & 

ResPublica 

Union 

 

Το 1999 στην πολιτική σκηνή κυριαρχούν τέσσερα κόμματα με ποσοστό άνω του 

10%, το Κεντρώο, τη ένωση ProPatria , το «Μεταρρυθμιστικό», και το 

«Μετριοπαθές». To 2003 το ResPublica εισέρχεται δυναμικά στο κομματικό σύστημα 

σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον J. Parts, ο οποίος το 

2005 παραιτείται. Το 2006 το ResPublica συγχωνεύεται με το ProPatria, 

σχηματίζοντας ένα νέο κόμμα “ProPatria & ResPublica Union” συμμετέχοντας στις 

επόμενες εκλογές. Το 2007 έως και το 2015 το νέο κόμμα βλέπει τις δυνάμεις του να 

διατηρούνται με 17,9 το 2007, 20,5 το 2011 και13,7 το 2015.  

                                                                    
36 Η πρόσληψη της εικόνας του κόμματος από http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2812233.stm 
& http://edition.cnn.com/2003/WORLD/europe/03/02/estonia.vote.reut/  
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New Era. Η «Νέα Εποχή» στη Λετονία είναι το κόμμα που ίδρυσε το 2002 ο πρώην 

Κεντρικός Τραπεζίτης Einars Repse (Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας 1991 – 2001), 

ένα εξαιρετικά δημοφιλές πολιτικό πρόσωπο, ιδρυτικό μέλος του Λετονικού 

Εθνικού Κινήματος Ανεξαρτησίας, το 1988, αλλά και πρώην Βουλευτής το 1990. Στο 

πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων του ως Διοικητικής της Κεντρικής Τράπεζας 

επέβλεψε την εισαγωγή του εθνικού νομίσματος, πριν την είσοδο της χώρας στο 

ευρώ, με την επιτυχία του εγχειρήματος που μαρτυρά η σταθερότητα στη 

συναλλαγματική ισοτιμία
37

 να προσδίδει πόντους στη δημοφιλία του. Στις πρώτες 

εκλογές (2002) μετά την ίδρυσή του, το New Era, με ένα σύνολο άγνωστων στελεχών 

και με βασικούς άξονες πολιτικής την καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ως βασικό 

στοιχείο αύξησης εσόδων και επομένως αφενός δημιουργίας νέων κοινωνικών 

προγραμμάτων αλλά και έπειτα φόρο-απαλλαγές, οδηγείται στην πρώτη θέση, 

κατακτώντας 24%, με τον Repse να σχηματίζει ως Πρωθυπουργός κυβέρνηση 

συνεργασίας. 

Στην πολιτική ατζέντα του νέου κόμματος ήταν έντονα τα στοιχεία καταπολέμησης 

της διαφθοράς και διαρκές το αίτημα διόρθωσης των λειτουργιών του κράτους προς 

ένα αποδοτικότερο μοντέλο, διορθώνοντας τη δημόσια διοίκηση, αυξάνοντας 

παράλληλα τα στοιχεία διαφάνειας και αποδοτικότητας του κράτους (Ikstens 2003), 

διατηρώντας όμως μία απόσταση με τα υπόλοιπα κόμματα αποδίδοντάς τους 

ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά από αυτά που το New Era πρέσβευε. Αυτή η 

τομή, το παρελθόν της αναποτελεσματικότητας και ένα «διαφορετικό» μέλλον, σε 

συνδυασμό με την προσωπικότητα του Repse, φέρνουν το New Era εμφατικά εντός 

πολιτικής σκηνής. Το New Era αποχωρεί από την κυβέρνηση το 2003 στο πλαίσιο 

ενδο-κυβερνητικής σύγκρουσης, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εταίρο για 

αντίσταση στις προωθούμενες αλλαγές. Η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης του New 

Era χαρακτηρίστηκε από μία έντονη προσπάθεια εφαρμογής του πολιτικού του 

προγράμματος η οποία σημαδεύτηκε και από απολύσεις και παραιτήσεις 

υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων. Όπως και το σύνολο σχεδόν των 

κομμάτων στη Λετονία το New Era είχε έναν δυτικό και ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό. Τέλος, τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας υποστηρίχθηκαν 

από την πρόσκληση των media να καλύπτουν ζωντανά τις συνεδριάσεις 

κυβερνητικών οργάνων και επίσημων συναντήσεων (Ikstens 2003). 

                                                                    
37 Πηγές Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_lats & 
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_rublis  
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Πίνακας 7. Εκλογικές επιδόσεις New Era 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του (t-

1) 

1998 39,4 - - 6 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2002 43,1 1 24 6 Ναι 

t + 2 2006 36,5 3 16,5 7 Όχι 

 

Το New Era εμφανίζεται το 2002, κερδίζοντας τις εκλογές. Το 2006 έρχεται τρίτο και 

δε συμμετέχει στην κυβέρνηση συνεργασίας. Το 2008 αντιμετωπίζει μία εσωτερική 

κρίση με την αποχώρηση βουλευτών και τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ τ0 2010 

συμμετέχει στις εκλογές ως μέρος του εκλογικού συνασπισμού “Ένωση” (Unity) η 

οποία κατακτά την πρώτη θέση. Το 2011 ο εκλογικός συνασπισμός μετεξελίσσεται 

σε κόμμα, με τη συμμετοχή του New Era, Civic Union, και της «Κοινωνία για την 

Πολιτική Αλλαγή». Το νέο κόμμα έρχεται πρώτο στις εκλογές του 2010 (31,22%) 

τρίτο το 2011 (18,83%) και δεύτερο το 2014 (21,9%) καθιστώντας έτσι το New Era ως 

καταλύτη σε μία διαδικασία σταθεροποίησης που ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται.  

 

 

Εργατικό Κόμμα (Labour Party - LP). Το 2003 ο πολύ-εκατομμυριούχος 

επιχειρηματίας –Ρωσικής καταγωγής, πολιτογραφημένος Λιθουανός το 1991- Viktor 

Uspaskich, ο οποίος είχε διατελέσει το διάστημα 1997 – 2003 Πρόεδρος της 

Λιθουανικής Ένωσης Εργοδοτών και αποτελεί μία δημοφιλή προσωπικότητα λόγω 

και της συχνής παρουσίας του σε τηλεοπτικό κωμικό show, εν μέρει 

διακωμωδώντας και τον εαυτό του
38

, παρουσιαζόμενος «ως άνθρωπος του λαού», 

ιδρύει το Εργατικό Κόμμα οδηγώντας, λίγο μετά την ίδρυσή του, αρχικά στις 

                                                                    
38 http://www.robert-schuman.eu/en/eem/0337-general-elections-in-lithuania-10-october-2004 
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ευρωεκλογές και μετέπειτα στις εθνικές εκλογές του 2004 σε εκλογική πρωτιά. Στις 

ευρωεκλογές κατακτά ποσοστό 30,16%, σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, 

ενώ στις εθνικές ποσοστό 28,4%. Μάλιστα, καθώς το εκλογικό σύστημα της 

Λιθουανίας είναι μικτό, με τις 70 από τις 141 έδρες να κατανέμονται αναλογικά και 

τις 71 ως μονοεδρικές, το LP κατακτά την πρώτη θέση και σε έδρες και στις δύο 

κατανομές, συμμετέχοντας έπειτα στο σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.  Η 

περίπτωση του LP είναι μάλλον μία περισσότερο περιπετειώδης περίπτωση «νέου» 

κόμματος, καθώς δύο χρόνια μετά την εκλογική του επιτυχία εμπλέκεται σε ένα 

οικονομικό σκάνδαλο, απόκρυψης οικονομικών στοιχείων και η λειτουργία του 

αναστέλλεται από την οικονομική αστυνομία. Το 2013 ο Uspaskich μαζί με στελέχη 

του κόμματος κρίνονται ένοχη για την απόκρυψη στοιχείων
39

. 

Ας δούμε όμως το πολιτικό περίγραμμα του νέου κόμματος. Είναι το όχημα 

ικανοποίησης της βούλησης του ηγέτη (Sikk 2012) ή ο διακαής πόθος συμμετοχής 

στη βουλή, σύμφωνα με τον Krupavicius (2006) που το χαρακτηρίζουν;   

Παρουσιάζοντας ένα λεπτομερές πρόγραμμα σε πολλούς τομείς πολιτικής
40

, 

τοποθετείται εξ’ αρχής υπέρ της δημοκρατίας «… Πλήρης σεβασμός στο Σύνταγμα 

της χώρας…» και της φιλελεύθερης οικονομίας, ενώ επιζητά την «..ανάπτυξη, την 

ενότητα του λαού και τη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων..». Τοποθετείται υπερ 

των ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων, αλλά και της προστασίας των 

μικρομεσαίων, με εξισωτικές προτάσεις σε ζητήματα προστασίας και κοινωνικής 

πρόνοιας, ζητώντας τη μείωση των ανισοτήτων. Συνοπτικά, όπως περιγράφεται 

από τα επίσημα κείμενά του «… Το κόμμα ενώνει τους έντιμους, σκληρά 

εργαζόμενους, ενεργούς πολίτες που δε φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη των 

λόγων και των πράξεών τους…». Στις εκλογές του 2004 παρουσιάζει ένα σύνολο 

υποσχέσεων καταπολέμησης της διαφθοράς, μείωσης της ακρίβειας, αύξησης του 

κατώτατου μισθούν, εφαρμογή προγραμμάτων υπέρ των νέων ζευγαριών, και 

μάλιστα όλα θα πραγματοποιηθούν «..εντός 1.111 ημερών…».  Η τοποθέτηση κατά 

της διαφθοράς είναι έντονη, όμως από τα καταστατικά και προγραμματικά κείμενα 

λείπει το στοιχείο της επίθεσης στο πολιτικό εδραιωμένο σύστημα.  

 

                                                                    
39 http://live.balticbusinessnews.com/?PublicationId=b724791a-a770-4128-b448-2abf1a1357b7 
40 Σχετικά με τις πολιτικές του προτεραιότητες και το προγραμματικό του πλαίσιο, το 
πρόγραμμα του κόμματος βρίσκεται εδώ: http://www.darbopartija.lt/apie  
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Πίνακας 8. Εκλογικές επιδόσεις LP 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του (t-

1) 

20oo 50,72 - - 13 (* λόγω των 

μονοεδρικών – 

διαφορετικά 

βάσει 

αναλογικής 

κατανομής : 4) 

υπολογίζοντας 

τον συνασπισμό 

κομμάτων ως 

ένα κόμμα 

- 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2004 49,1 (* ο 

συνασπισμός ως 

ένα ενιαίο 

κόμμα) 

28,4 1 7 κόμματα και οι 

ανεξάρτητοι. 

Βάσει 

αναλογικής 

κατανομής: 6 

κόμματα 

Ναι 

t + 2 2008 34,81 8,99 5 10 + 

ανεξάρτητοι. 

Βάσει 

αναλογικής: 7 

Όχι 

 

Οι εκλογές του 2008 στις οποίες το LP συμμετέχει σε συνασπισμό με το «Κόμμα 

Νέων» πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο των οικονομικών σκανδάλων με τη 

δύναμή του να συρρικνώνεται στο 8.99 %. Στις επόμενες -εκλογές του 2012- βλέπει 

τη δύναμή του να αυξάνεται στο 19,82% και παρότι απορρίπτεται ως κυβερνητικός 

εταίρος λόγω της συνεχιζόμενης διερεύνησης για τις οικονομικές ατασθαλίες από τα 

υπόλοιπα κόμματα, συμμετέχει τελικά στην κυβέρνηση συνεργασίας
41

.  

 

 

Σλοβακία – ANO – SaS . Ας δούμε επίσης κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις από 

τη Σλοβακία, κόμματα που συνδέονται θεματικά αλλά με διαφορετική εξέλιξη. 

                                                                    
41 http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/16-oji-lietuvos-vyriausybe-pradeda-darba-papildyta.htm 
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Αρχικά ας δούμε τη «Συμμαχία Κανονικών Πολιτών»  με το ακρωνύμιο «ΑΝΟ» 

δηλαδή «ΝΑΙ», που ίδρυσε το 2001 ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού “Markiza” 

Pavol Rusko, αντλώντας από το στελεχιακό δυναμικό του καναλιού του και στελέχη 

του νέου κόμματος. Με μία φιλελεύθερη προσέγγιση, υπέρ της δημοκρατίας και των 

θεσμών της, υπερ της αγοράς, υποστηρίζοντας ρυθμίσεις υπερ του γάμου των 

ομόφυλων ζευγαριών
42

, στις πρώτες εκλογές μετά την εμφάνισή του καταγράφει 

ποσοστό 8% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Στις εκλογές του 2006 δεν καταγράφει 

την ίδια επιτυχία και με 1,4% μένει εκτός ενώ δε συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. 

Μία περισσότερο πετυχημένη περίπτωση νέου κόμματος, κρίνοντας από την 

αντοχή του στο χρόνο παρά στις επιδόσεις του τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του, 

είναι το κόμμα «Ελευθερίας και Αλληλεγγύης» (SaS – Sloboda a Solidarita). 

Ιδρύθηκε το 2009 από τον οικονομολόγο εμπνευστή του Σλοβακικού flat tax (19% 

φόρος εισοδήματος – 19% ΦΠΑ) και πρώην σύμβουλο στους Υπουργούς 

Οικονομικών Richard Sulik, ένα κόμμα έντονα κοινωνικά και οικονομικά 

φιλελεύθερο, υποστηρίζοντας την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών, την 

νομιμοποίηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών, με έντονη κινητικότητα στο 

διαδίκτυο και αντί-κατεστημένη -  «ακτιβιστική» δράση, επιχειρώντας τη 

συγκέντρωση υπογραφών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με θεματική την 

εισαγωγή ρυθμίσεων περαιτέρω φιλελεθεροποίησης και περαιτέρω διαφάνειας. 

Αιτήματα αποτέλεσαν η μείωση του αριθμού των βουλευτών, ο περιορισμός της 

βουλευτικής ασυλίας, η απελευθέρωση των media και η κατάργηση της 

προνομιακής μεταχείρισης των αξιωματούχων του δημοσίου
43

. Το δημοψήφισμα 

θέτοντας τελικά έξι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (άνοιγμα του τηλεοπτικού 

τοπίου, περιορισμός βουλευτικής ασυλίας, μείωση αριθμού βουλευτών, 

περιορισμός κόστους για τα βουλευτικά αυτοκίνητα, εισαγωγή ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, δικαιώματα πολιτικών έναντι των media) ετέθη σε εκλογές το 

Σεπτέμβριο του 2010, με τη συμμετοχή να κινείται όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

(22% έναντι του απαιτούμενου 50%). 

 

                                                                    
42 http://www.ceeidentity.eu/database/manifestoescoun/alliance-new 
43 http://spectator.sme.sk/c/20035095/referendum-2009-committee-seeks-simultaneous-vote-
with-parliamentary-elections.html 
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Πίνακας 9. Εκλογικές επιδόσεις SaS 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του (t-

1) 

2006 47,5 - - 6 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2010 50,21 3 12,14% 6 Ναι 

t + 2 2012 53,23 6 5,88% 6 Όχι 

t + 3 2016 40,38 2 12,10% 8 Όχι 

 

Στις εκλογές του 2010 έρχεται τρίτο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 12,14%, 

συμμετέχοντας στο σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Στις εκλογές του 2012 

όμως βλέπει τη δύναμή του να μειώνεται λιγότερο από το μισό, κατακτώντας 5,88%. 

Στις ερχόμενες εκλογές του Μαρτίου του 2016, όμως, ανακτά τις δυνάμεις του, 

συγκεντρώνει 12,10% και  τη δεύτερη θέση. 

 

 

Yesh Atid. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση νέου κόμματος είναι το κόμμα 

«Υπάρχει Μέλλον» (Yesh Atid) που ιδρύει το 2012 στο Ισραήλ ο πρώην 

δημοσιογράφος Yair Lapid καταφέρνοντας στις εκλογές του επόμενου έτους να 

κατακτήσει τη δεύτερη θέση με 14,33%, συμμετέχοντας έπειτα στην κυβέρνηση 

συνεργασίας. Ο Lapid εκτός από δημοφιλές τηλεοπτικό πρόσωπο, υπήρξε πρώην 

ερασιτέχνης μποξέρ, συγγραφέας θεατρικών έργων και λογοτεχνίας, πολεμικός 

ανταποκριτής, αρθρογράφος
44

, με έντονη παρουσία και παρεμβάσεις στα social – 

media (Shabi 2013), προβάλει έντονα το αίτημα της «διαφάνειας» και 

καταπολέμησης της διαφθοράς με χαρακτηριστική φράση «Που είναι τα λεφτά;» να 

                                                                    
44 http://www.nytimes.com/2013/01/23/world/middleeast/yair-lapid-guides-yesh-atid-party-to-
success-in-israeli-elections.html?_r=0 
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του αποδίδεται λόγω της σχετικής αρθρογραφίας του
45

. Το 2010 αρνείται να 

απαντήσει στις φήμες καθόδου στην πολιτική με κάποιο από τα υφιστάμενα 

κόμματα, ενώ η βουλή νομοθετεί απαγορεύοντας τη συμμετοχή δημοσιογράφων 

στην πολιτική νωρίτερα από ένα χρόνο μετά το τέλος της δημοσιογραφικής τους 

καριέρας
46

.  

Με την εμφάνισή του στο πολιτικό προσκήνιο κάνει έντονα εμφανή τα στοιχεία 

διαχωρισμού της θέσης του με το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό. Επιθυμεί 

υποψηφίους βουλευτές χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στο κοινοβούλιο «… όχι 

πολιτικούς, αλλά ανθρώπους που έχουν κάνει στη ζωή τους κάτι χρήσιμο..»
47

, 

επομένως δεν περιλαμβάνει πολιτικούς αλλά γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής 

(Rahat and Hazan 2013) τοποθετείται κατά του διαχωρισμού δεξιάς – αριστεράς 

καθώς «…Για 30 χρόνια στη χώρα η μάχη είναι της δεξιάς με την αριστερά, ενώ 

πρέπει να τα αλλάξουμε τα πράγματα από μέσα…», ενώ δηλώνει ως βασική 

επιδίωξή του «Να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο», μεριμνώντας για τη 

συνεχώς παραμελειμένη «μεσαία τάξη», προβάλλοντας έντονα το αίτημα για σωστή 

εκπαίδευση ως ένα συνολικό αίτημα των πολιτών (χαρακτηριστικά «.. εξάλλου όλοι 

αυτό θέλουμε» 
48

.  

Πέραν όμως του προβεβλημένου ηγέτη, ποια είναι η πολιτική πλατφόρμα του 

κόμματος ; Αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα με έμφαση στην 

υποστήριξη της «μεσαίας τάξης», επιδιώκοντας την «αλλαγή προτεραιοτήτων» στο 

Ισραήλ βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής, με έμφαση στη ενδυνάμωση της 

εκπαίδευσης, της υγείας, της προσπελασιμότητας, της ασφάλειας. Η διαφθορά και 

η ενδυνάμωση των θεσμών, αποτελούν ειδικά πεδία ενδιαφέροντας, τοποθετώντας 

ως εστίες διαφθοράς την ίδια την κυβέρνηση, αντιπροτείνοντας μικρότερα 

υπουργικά σχήματα καθώς και την περιφρούρηση θεσμών της δικαιοσύνης, όπως 

επίσης προβάλλεται και η αναγκαία συνεργασία μεταξύ φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, όπως για παράδειγμα γονείς, δάσκαλοι, ειδικές κοινωνικές ομάδες κλπ, για 

την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων
49

. Τάσσεται υπέρ της 

φιλελεύθερης οικονομίας, με την απελευθέρωση εμποδίων της αγοράς (Wagner 

                                                                    
45 http://www.strategic-culture.org/pview/2013/02/02/yair-lapid-the-new-star-on-the-israeli-
political-scene.html 
46 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1596934 
47 http://www.timesofisrael.com/live-blogging-from-the-mit-forum-at-tel-aviv-university-
featuring-yair-lapid/ 
48 ο.α. 25 
49 http://www.yeshatid.org.il/platform?languagecode=en 
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2013) , ενώ υιοθετεί και κοινωνικά φιλελεύθερες θέσεις προτείνοντας την 

καθιέρωση του πολιτικού γάμου, όμως και του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.  

 

Πίνακας 10. Εκλογικές επιδόσεις Yesh Atid 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του (t-

1) 

2009 44,08 - - 12 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2013 37,67 2 14,33 12 Ναι 

t + 2 2015 42,07 4 8,82 10 Όχι 

 

Με την επιτυχία των εκλογών του 2013 ο Lapid αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών 

στην κυβέρνηση συνεργασίας με ΠΘ τον B. Netanyahu, με τον οποίο συγκρούεται 

και αποχωρεί το Δεκέμβριο του 2014, έχοντας ήδη κερδίσει κάποιους πόντους 

δυσαρέσκειας
50

 λόγω περικοπών, αυξήσεων φόρων
51

 και μέτρων λιτότητας που 

έρχονται σε αντίθεση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες
52

. Πριν τις ερχόμενες 

εκλογές του 2015 επιχειρεί, ανεπιτυχώς, το σχηματισμού συνασπισμού με όμορες 

δυνάμεις, ενώ τελικά κατέρχεται ανεξάρτητος συγκεντρώνοντας ποσοστό 8,82%.  

 

 

Πολίτες (Ciudadanos – Cs). Στην Ισπανία, μία ενδιαφέρουσα περίπτωση κόμματος 

το οποιό ξεκινά ως ένα τοπικού ενδιαφέροντος κίνημα και καταλήγει στην 4
η
 θέση 

στο κοινοβούλιο, το 2015 –και στις δύο συνεχόμενες εκλογές- είναι το κόμμα των 

«Πολιτών», επιδεικνύοντας μάλιστα σημαντική διάρκεια στο χρόνο, καθώς η 

είσοδός του στη Βουλή έρχεται μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια των 

                                                                    
50

 http://www.timesofisrael.com/lapid-ranked-last-in-public-satisfaction-poll/ 
51

 http://www.usnews.com/news/world/articles/2015/02/09/yair-lapid-seeks-2nd-chance-to-be-

face-of-israels-future 
52

 http://www.timesofisrael.com/yair-lapid-says-sorry-sorta/  
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εκλογών του 2008. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά και τις ιδιαιτερότητες του 

κόμματος. Αρχικά, ιδρύθηκε ως «Πολίτες της Καταλονίας» το 2005 βασιζόμενο σε 

μία πλατφόρμα αντίθεσης στον εθνικισμό, υπερασπιζόμενο την αυτονομία των 

περιφερειών, τασσόμενο κατά κινημάτων απόσχισης. Η πρώτη του διαφοροποίηση 

με το «κατεστημένο» έρχεται ακριβώς στην ιδρυτική του φάση, όταν όχι ως κόμμα, 

αλλά ως κίνηση διαφωνεί με τη στάση της Κυβέρνησης της Καταλονίας αποδίδοντάς 

της συναισθήματα «μίσους» 
53

. Το 2006 μετεξελίσσεται σε κόμμα, συμμετέχει στις 

εκλογές ανάδειξης κοινοβουλίου για την Αυτόνομη Περιφέρεια της Καταλονίας 

κατακτώντας 3% και 3,39% στις εκλογές του 2006 και 2010 αντίστοιχα. Διπλασιάζει 

όμως τη δύναμή του στις εκλογές του 2012 ενώ το 2015 έρχεται δεύτερο με 17,9%. 

Κακές επιδόσεις (0,18%) καταγράφει και στις εθνικές εκλογές στις οποίες συμμετέχει 

για πρώτη φορά το 2008, ενώ στις επόμενες του 2011 δε συμμετέχει. Στις ερχόμενες 

εκλογές έρχεται τέταρτο και στις δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις (Δεκ-

2015 και Ιούνιος-2016). 

Ποια είναι τα ιδιαίτερα όμως χαρακτηριστικά αυτής της ιδιόμορφης περίπτωσης που 

ξεκινά ως πολιτική κίνηση και κατορθώνει 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του να 

μετεξελιχθεί σε πολιτική δύναμη εντός του κοινοβουλίου ; Η παρουσία του 

αιτιολογείται από το ίδιο λόγω της «απόρριψης από μέρους των πολιτών του status 

quo», καθώς η επιλογή του αποτελεί επιβεβαίωση της κοινωνίας για μία βαθιά 

«πολιτική αναγέννηση» ως επόμενο βήμα της «..αφύπνισης εξαιτίας της 

οικονομικής και πολιτικής κρίσης..»
54

 Είναι πλήρως συμβατό με τη δημοκρατία «… 

είμαστε ένα συνταγματικό, προοδευτικό κόμμα.. με ιδεολογία και υποστηρικτές…», 

μετριοπαθές «… δεν είμαστε ο Ισπανικό κίνημα του τσαγιού (Tea Party)…»
55

, 

παρουσιάζοντας ένα λεπτομερές προγραμματικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα, στον 

οικονομικό τομέα, τοποθετείται σε πραγματιστική βάση «… Η λογική αλλαγή..» με 

προτεραιότητες τη μείωση της ανεργίας, με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε 

μακροχρόνια άνεργους, προτείνοντας ρυθμίσεις -δανειζόμενο καλές πρακτικές από 

άλλες περιπτώσεις-, όπως η θεσμοθέτηση συμπληρώματος εργασίας σε 

χαμηλόμισθους, όπως συμβαίνει με τον UK Working Tax Credit ή η αντί-κατάσταση 

των συμβολαίων κλειστού τύπου, με ανοιχτού ορίζοντα στα οποία ο εργαζόμενος 

                                                                    
53

 

http://web.archive.org/web/20111216224503/http://www.ciutadansdecatalunya.info/main.php?id

_pagina=12 
54

 https://www.theguardian.com/world/2015/mar/13/ciudadanos-podemos-of-right-political-force-

spain-albert-rivera  
55

 (http://elpais.com/elpais/2010/11/24/actualidad/1290590221_850215.html) 
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θα αποκτά δικαιώματα σταδιακά, μεταρρύθμιση που εισήγαγε πρόσφατα ο Rezni 

στην Ιταλία
56

 . 

Γενικά, διακρίνεται από τη ρητορική του τοποθέτηση απέναντι στα «παλιά 

κόμματα» και τις «παλιές πολιτικές» βάζοντας τα όλα στο ίδιο πλαίσιο «… είναι το 

ίδιο, μία από τα ίδια, ίδιες οπτικές, πολιτικές , λύσεις» ενώ τοποθετείται πέραν του 

διαχωρισμού «δεξιάς – αριστεράς» (Rodríguez Teruel and Barrio 2015). Επιζητά την 

ανάγκη αλλαγής του status quo, κατηγορώντας το παλιό πολιτικό προσωπικό για τη 

ανεργία και τη λιτότητα, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις, στον άξονα της 

«Δημοκρατικής αναγέννησης» με προτεινόμενες αλλαγές σε θεσμούς (πχ 

κατάργηση της Γερουσίας και αντί-κατάσταση με ένα σώμα των επικεφαλής των 

τοπικών κυβερνήσεων), βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στις δημόσιες 

δαπάνες, διαφάνεια και αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων, αλλά και ανάθεσης της διοίκησης δημόσιων οργανισμών σε 

επαγγελματικά στελέχη
57

. Ο ηγέτης των «Πολιτών», δικηγόρος –εργαζόμενος στον 

ιδιωτικό τομέα- Albert Rivera και πρωην επαγγελματίας αθλητής, αναλαμβάνει την 

ηγεσία του κόμματος το 2006 σε ηλικία 27 ετών. Με αντισυμβατικό, σε σύγκριση με 

τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς στυλ, με χαρακτηριστική τη γυμνή του 

εμφάνιση προωθώντας την ίδρυση του νέου κόμματος με σύνθημα «Γεννήθηκε ένα 

νέο κόμμα που νοιάζεται για σένα… όχι για το που γεννήθηκες, τι ρούχα έχεις, ή τη 

γλώσσα που μιλάς, αλλά για σένα..» καλεί τους πολίτες για μία «..πραγματική 

αλλαγή..» και την ανάγκη «… να ξαναβρούν τον ενθουσιασμό τους για την 

πολιτική…».)
58

, ενώ διαχωρίζοντας τη θέση του από τους Podemos ως δομική 

διαφορά λογικής υποστηρίζει πως οι Πολίτες «…επιζητούν δικαιοσύνη, ενώ οι 

Podemos εκδίκηση..»
59

. 

 

                                                                    
56

 (http://openeurope.org.uk/today/blog/spain-four-party-country/). 
57

 (https://www.ciudadanos-cs.org/nuestras-ideas), 
58

 (https://www.theguardian.com/world/2015/dec/10/centre-party-ciudadanos-throws-spanish-

election-results-into-question 
59

 http://www.thelocal.es/20150409/spains-surprise-election-challengers-citizens-fire-up-voters 



90 

 

Πίνακας 11. Εκλογικές επιδόσεις Ciudadanos 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

(t-1) 

2004 80,3 - - 4 άνω του 3%, 11 

συνολικά με 

βουλευτική 

εκπροσώπηση 

- 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2008 83,8% 13
ο
  0,18% 4 άνω του 3%, 10 

συνολικά με 

βουλευτική 

εκπροσώπηση 

Όχι 

t + 2 2011 73,4% Δε συμμετείχε Δε συμμετείχε 5 άνω του 3%, 13 

συνολικά με 

βουλευτική 

εκπροσώπηση 

- 

t + 3 2015 50,71% 4η 13,94% 5 άνω του 3%, 10 

συνολικά με 

βουλευτική 

εκπροσώπηση 

Όχι 

t + 4 2016 55,7% 4η 13,1% 4 άνω του 3%, 9 

συνολικά με 

βουλευτική 

εκπροσώπηση 

*διαπραγματεύσεις 

σχηματισμού 

κυβέρνησης 

 

Η αποτυχημένη προσπάθειας συμμετοχής στο Ισπανικό κοινοβούλιο το 2008, σε ένα 

καθεστώς δεσπόζουσας θέσης των δύο βασικών πρωταγωνιστών του κομματικού 

συστήματος (PP – PSOE) τα οποία μονοπωλούσαν με πάνω 70% -αθροιστικό 

ποσοστό- τις ισπανικές εκλογές, έδωσε τη θέση της, με εξαίρεση το 2011- στην 

επιτυχημένη είσοδό του το 2015. Και, μάλιστα, κατακτώντας ποσοστό που αγγίζει 

το 14%, βλέποντας παράλληλα σταθεροποίηση της δύναμής του στις επόμενες 

εκλογές του 2016 που διενεργήθηκαν εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού 

κυβέρνησης συνεργασίας, με το πρώτο κόμμα –PP- να αδυνατεί να σχηματίσει 

αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η παρουσία των Podemos παράλληλα με τους «Πολίτες» 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προσφέροντας μία ταυτόχρονη σύγκριση, σε 

στοιχεία ύφους, προγράμματος, τακτικής και οργάνωσης, δύο κομμάτων που 
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κάλλιστα μπορούν να θεωρηθούν απότοκα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης 

(Rodon and Hierro 2016), που όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, μεταβάλει το 

χαρακτήρα του κομματικού συστήματος και του πολιτικού ανταγωνισμού στο 

σύνολό του.  

 

 

 

Public Affairs – VV. Η επόμενη των εκλογών του 2010 στην Τσεχία βρήκε το νέο-

ιδρυθέν κόμμα Public Affairs να εισέρχεται στο κοινοβούλιο με 10,88% και να 

συμμετέχει έπειτα στην κυβέρνηση συνεργασίας, μία σύντομη όμως πορεία καθώς 

με μία σειρά σκανδάλων, με σημαίνουσα την εμπλοκή στελεχών του, τελικά δε 

συμμετέχει στις ερχόμενες εκλογές του 2013. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τα 

χαρακτηριστικά του. Η ίδρυσή του από τον επιχειρηματία Vit Barta τοποθετείται 

πολύ νωρίτερα από το 2010,  όταν από το 2001 ως μία πολιτική κίνηση τοπικού 

χαρακτήρα δραστηριοποιείται στο πρώτο εκλογικό διαμέρισμα της Πράγας, 

κατευθύνοντας τις δράσεις του σε ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα (ενέργειες 

υποστήριξης του εγχειρήματος ίδρυσης κλινικής στην Πράγα, δημιουργία 

«πράσινης γραμμής» άμεσης βοήθειας κ.α.), εκδίδοντας και ομώνυμη εφημερίδα. 

Το 2009 μετασχηματίζεται σε κόμμα εθνικής εμβέλειας και με επικεφαλής του πλέον 

τον δημοφιλή δημοσιογράφο, αρθρογράφο, συγγραφέα Radek John
60

, με ιδιαίτερο 

έργο και έντονη διασύνδεση με θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς (Draxler 

2013) , διεκδικεί την είσοδό του στο κοινοβούλιο, το οποίο πετυχαίνει το Μάιο του 

2010. 

Το πολιτικό περίγραμμα του VV χαρακτηρίζεται από έντονη ρητορική κατά της 

διαφθοράς, την ανάγκη αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος και της 

απόρριψης του παλιού πολιτικού προσωπικού. Στην έντονη συζήτηση του 2010, 

περί «παλιών κομμάτων» και πολιτικών, με τον χαρακτηρισμό «πολιτικοί 

δεινόσαυροι» (Draxler 2013) βρίσκει έδαφος το μήνυμα του VV, περί ρήξης με το 

κατεστημένο και καταπολέμησης της διαφθοράς (Dvořáková 2010) και ανάγκης 

απαλλαγής από τους «.. [πολιτικούς] ληστές βαρόνους  που καταδυναστεύουν 

ολόκληρες περιοχές της χώρας…». Ακόμη, αρνείται την ένταξη στον άξονα δεξιά – 

αριστερά, βρίσκοντας την ευκαιρία να αναφέρει πως η «δεξιά-αριστερά οπτική» 

είναι η κλασική προσέγγιση των «πολιτικών δεινοσαύρων», ενώ απαιτείται μία 
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κεντρώα λογική άμεσων λύσεων (Hlavik 2013). Με άξονες δράσεις, «…(α) την 

εξειδίκευση, στην προσπάθεια εύρεσης λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τους 

πολίτες περισσότερο, (β) την ανάληψη πρωτοβουλίας, προσφέροντας νέους 

τρόπους και δρόμους συμμετοχής των πολιτών καθώς η συμμετοχή τους «αποτελεί 

ένδειξη μίας εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας», και (γ) αξιοπιστίας στην τήρηση 

των υπεσχημένων, και εγγύηση στη μετατροπή της άποψης των πολιτών σε 

πολιτική πράξη…» (Καταστατικό VV). Το VV  παρουσιάζει ένα λεπτομερές 

πρόγραμμα, με έμφαση σε θεσμικές αλλαγές και την εισαγωγή θεσμών άμεσης 

δημοκρατίας, προνοιακές ρυθμίσεις και προστασία των αδύνατων στρωμάτων και 

απόλυτη ηθική τάξη για όλα τα στελέχη του. Το καταστατικό
61

 του Public Affairs 

προβλέπει τους βασικούς άξονες άσκησης πολιτικής (Κεφ. 2), αποδέχεται πλήρως 

τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού, απορρίπτοντας βία και διακρίσεις 

φυλετικές, κοινωνικές, εθνοτικές, τον ολοκληρωτισμό ή την αγνόηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αναζητεί τη διακυβέρνηση στο όνομα 

της πλειοψηφία, με σεβασμό της μειοψηφίας, με άξονες το ήθος, τη σύνεση, στην 

ανεκτικότητα.  

 

Πίνακας 12. Εκλογικές επιδόσεις Public Affairs 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

(t-1) 

2006 67,6 - - 5 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2010 42,30 5 10,88 5 Ναι 

t + 2 2013 39,1 Δε συμμετείχε - 7 - 

 

Η άνοδος και η πτώση του κόμματος εξελίσσονται σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, καθώς κατορθώνει εξαιρετικά γρήγορα, από τη μεγάλη επιτυχία του το 
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2010, την πτώση και τη δημοσκοπική κατάρρευση, καθώς τον Ιούνιο 2013 

καταγράφει πενιχρές εκλογικές αποδόσεις και την ουσιαστικά έξοδό του από το 

πολιτικό προσκήνιο. Στην πορεία αυτή η κρίσιμη παράμετρος – καταλύτης 

αναδεικνύεται η εμπλοκή του σε ένα σημαντικού μεγέθους οικονομικό σκάνδαλο –

με πληθώρα λοιπών προεκτάσεων- με πρωταγωνιστές τα ηγετικά του στελέχη. Τον 

Απρίλιο του 2011 ο Αντιπρόεδρος του κόμματος ισχυρίστηκε πως δωροδοκήθηκε 

από τον επικεφαλής Vit Barta ώστε να εξασφαλιστεί η σιωπή του στα θέματα 

χρηματοδότησης και λοιπών οικονομικών ατασθαλιών του κόμματος. Μετά την 

αποκάλυψη του Skarka, ένα ακόμη μέλος του κόμματος και βουλευτής η Kristýna 

Kočí αποκαλύπτει πως και η ίδια δωροδοκήθηκε με 500Κ κορώνες για τον όμοιο 

σκοπό, παραδίδοντας στην αστυνομία τα χρήματα, κινώντας παράλληλα τις 

προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες Βασικός υπεύθυνος του Σκανδάλου θεωρείται 

ο ηγέτης του κόμματος VitBarta, όπως χαρακτηριστικά μεταφέρει η Luděk Bednář 

(2011, http://www.ceskapozice.cz), ο ηγέτης του κόμματος με πυρήνα της πολιτικής 

του ρητορείας την εναντίωση στη διαφθορά, όχι μόνο μεταφέρει το κόμμα στη ρότα 

της διαφθοράς, αλλά και με το σύνολο των πολιτικών του εξηγήσεων οι πολίτες 

αποσύρουν και την ελάχιστη εναπομείνασα εμπιστοσύνη τους. 

Τον Απρίλιο του 2012, μετά την καταδίκη του Vit Barta, το Public Affairs αποσύρει τη 

στήριξή του από την κυβέρνηση, από το κόμμα αποχωρούν 8 βουλευτές του, που με 

επικεφαλής την Karolina Peake ιδρύουν το LIDEM (στις 3 Μαϊου 2012) το οποίο 

παρείχε αρχικά την υποστήριξή του στην κυβέρνηση του Necas, ενώ τελικώς στις 10 

Ιανουαρίου 2013 αποσύρει. Το Σεπτέμβριο του 2013 ανακοινώνει την πρόθεσή του 

να μη συμμετέχει στις βουλευτικές (πρόωρες) εκλογές του Οκτωβρίου, κάτι που 

ομοίως πράττει και το LIDEM.
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Συμπεράσματα: τι εκφράζουν τα αντί-
κατεστημένα κόμματα ; 

 

Τι είναι λοιπόν τα αντί-κατεστημένα κόμματα και γιατί χρειάζεται μία ξεχωριστή 

τυπολόγησή τους ; Γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις υπόλοιπες 

κομματικές οικογένειες και γιατί οι αναλυτικές προσπάθειες της βιβλιογραφίας δεν 

εμφανίζουν έναν τύπο στον οποίο μπορούν να ενταχθούν κόμματα όπως το Res 

Publica από την Εσθονία, το New Era από τη Λετονία ή το Forza Italia του Σύλβιο 

Μπερλουσκόνι ; Τι νέο κομίζουν στο πολιτικό προσκήνιο και πως ενσωματώνονται 

στο κομματικό σύστημα ; Η προηγούμενη ανάλυση επιχείρησε να απαντήσει στα 

παραπάνω ερωτήματα, εξετάζοντας την ταυτότητα, τα στοιχεία οργάνωσης, 

συμπεριφοράς των αντί-κατεστημένων κομμάτων, καθώς και την τοποθέτησή τους 

στο κομματικό σύστημα, κατά βάση θεωρητικά, αποτυπώνοντας τη βιβλιογραφική 

καταγραφή νέων κομμάτων τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως αντί-

συστημικά, αλλά και εμπειρικά, αναζητώντας στη βιβλιογραφία περιπτώσεις νέων 

κομμάτων υπό την προϋπόθεση της ηγεσίας νέο-εμφανιζόμενων ηγετών. 

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα θέτουν το ζητούμενο της αναδόμησης του 

συστήματος και της συμπεριφοράς των κομμάτων, ως μία τομή με το παρελθόν, 

χωρίς όμως να αμφισβητούν τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Εμφανίζονται ως 

υπερασπιστές του κράτους δικαίου, της λογοδοσίας, της διαφάνειας, ως πολέμιοι 

της διαφθοράς και των παιχνιδιών των ελίτ, προτάσσοντας τη συμμετοχή των 

πολιτών και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας ως εναλλακτική στο υφιστάμενο 

πλαίσιο αναποτελεσματικής διαχείρισης.  

Σε αντίθεση με τα αντισυστημικά, εκφράζουν –παρά τη δυνατότητα λεκτικών 

υπερβολών- μία πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στη δημοκρατία, ενώ προβάλλουν 

δύο βασικές δέσμες ιδεών: από τη μία φταίνε οι ελίτ και τα κόμματα και όχι η 

δημοκρατία, και από την άλλη η πραγματική συμμετοχή των πολιτών και η αλλαγή 

νοοτροπίας μπορεί να αποτελέσει το αποτελεσματικό βήμα στην επίλυση των 

προβλημάτων.  Τάσσονται κατά των ελίτ, των παλιών κομμάτων και διαφωνούν με 

τη διάκριση αριστεράς – δεξιάς θεωρώντας την παρωχημένη και αδύναμη να 

εκφράσει πραγματικές διαφορές. Προβάλλουν το ζητούμενο της διαμόρφωσης 

προτάσεων και λύσεων, στη βάση των οποίων μπορούν να συζητήσουν 
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προγραμματικές συγκλίσεις και αποκλίσεις με άλλα κόμματα, καθιστώντας έτσι 

εαυτούς ως εν δυνάμει κυβερνητικούς συμμάχους. 

Με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώσαμε την αμηχανία προσέγγισης αυτού 

του είδους των κομμάτων, κομμάτων κριτικά διακείμενων στο υφιστάμενο 

κατεστημένο και εκφραστών ενός αιτήματος αλλαγής, οδηγηθήκαμε στη 

διατύπωση μίας συνολικής τυπολόγησης, τοποθετώντας και να αντισυστημικά και 

τα εδραιωμένα και τα οπορτουνίστικα εδραιωμένα εντός του ίδιου περιβάλλοντος.  

Η βιβλιογραφία αποτύπωνε μεν την αμηχανία, όμως η προσπάθεια τυπολόγησης 

νέων κομμάτων κατέτεινε στην αναγκαιότητα κατανόησης και ορισμού αυτών των 

κομμάτων. Έτσι, από τα μονοθεματικά, τα τελειομανή, τα κόμματα κατά της 

διαφθοράς, της νέας πολιτικής, των μεταρρυθμίσεων, μεταβαίνουμε σε μία ενιαία 

τυπολογία με βάση τη φυσιογνωμία, δηλαδή το πολιτικό πρόταγμα, τα 

χαρακτηριστικά της οργανωτικής δομής και της τοποθέτησης τους εντός του 

κομματικού συστήματος. 

Τέλος, πως εξελίσσεται η συμμετοχή τους εντός του κομματικού συστήματος ; 

Παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης και της πορείας χαρακτηριστικών 

περιπτώσεων νέων κομμάτων, με αντί-κατεστημένα χαρακτηριστικά, 

παρατηρήσαμε την πορεία προσαρμογής και ενσωμάτωσης στο  κομματικό 

σύστημα. Με ιδιαίτερο το μήνυμα κατά του κατεστημένου, της ανεπάρκειας των 

παλαιών κομμάτων, σε αντιδιαστολή με τους νέους, κοινωνικά και επαγγελματικά 

επιτυχημένους ηγέτες τους , εισήλθαν στον εκλογικό στίβο, καταγράφοντας άλλα 

περισσότερο άλλα λιγότερο ευρείες εκλογικές επιτυχίες, με την πρώτη τους 

εκλογική συμμετοχή να αποβαίνει καθοριστική για την εξέλιξή τους. 
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Μέρος Β. Η μετάβαση στη δημοκρατία, η 
δημοκρατική σταθερότητα και η κρίση του 
κομματικού συστήματος. 

 

Στο πρώτο μέρος της διατριβής επιχειρήσαμε την προσέγγιση της εμφάνισης των 

αντί-κατεστημένων κομμάτων από την πλευρά της προσφοράς. Νέα κόμματα, με 

επικεφαλής και βασικό στελεχιακό δυναμικό χωρίς προηγούμενη κομματική 

εμπειρία συμμετέχουν στις εκλογές και επιδιώκουν την ενσωμάτωση στο 

κομματικό σύστημα προβάλλοντας έντονα την κριτική τους απέναντι στο 

κομματικό κατεστημένο, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τα λοιπά εδραιωμένα 

κόμματα, αποδεχόμενα όμως τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας.  

Σε αυτό το μέρος επιχειρούμε την προσέγγιση των επιπτώσεων της κρίσης από την 

πλευρά της ζήτησης. Ποιες είναι οι συνθήκες που γεννούν τις μεταβολές σε ένα 

κομματικό σύστημα και πως νέα κόμματα αξιοποιούν στρατηγικά τις συνθήκες 

κρίσης, συμμετέχουν στις εκλογές και εντάσσονται στο πολιτικό προσκήνιο; Πως 

ένα κράτος, ως μία ώριμη δημοκρατία, βιώνει πλέον την κρίση και πως το 

κομματικό σύστημα υφίσταται αλλαγές και προσαρμόζεται σε αυτές; Αναλύοντας 

την «κρίση» από την πλευρά της «ζήτησης», περιλαμβάνεται το θεωρητικό πλαίσιο 

της μετάβασης στη δημοκρατία και μία πρώτη συγκριτική προσέγγιση της Ελλάδας 

και της Δημοκρατίας της Τσεχίας, από τη μετάβαση στη δημοκρατία, στην κρίση του 

κομματικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η μετάβαση στη 

δημοκρατία, η φάση σταθερότητας των δύο χωρών και το στάδιο της κρίσης του 

κομματικού συστήματος με έμφαση στην ανατροπή της προηγούμενης 

σταθερότητας του κομματικού συστήματος με την εμφάνιση νέων κομμάτων να 

μεταβάλει το συσχετισμό της ισχύος ανάμεσα στα παλιά και στα νέα. 

Μπορούν όμως να συγκριθούν αυτές οι δύο χώρες; Μπορούμε να συγκρίνουμε ένα 

πρώην κομμουνιστικό και ένα πρώην στρατιωτικό δικτατορικό καθεστώς ; Όπως 

αναλύεται περισσότερο διεξοδικά στο Κεφάλαιο 4, η απάντηση είναι καταφατική. 

Σαφώς και μπορούν (Diamond and Plattner 2002; Bunce 1995; Karl and Schmitter 

1995; Terry 1993). Εξάλλου, μεθοδολογικά, η συγκριτική ανάλυση, επιχειρεί, 

συγκρίνοντας ομοιότητες και διαφορές, την αναλυτική προσέγγιση ενός 
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φαινομένου
62

. Τόσο η Τσεχία όσο και η Ελλάδα βιώνοντας τη μεταβολή στη 

δημοκρατία, βίωσαν μία σημαντική περίοδο πολιτικής σταθερότητας, ενώ πολλά 

από τα βασικά μακρό-οικονομικά τους μεγέθη παρουσιάζουν ομοιότητες. 

Συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Τσεχία στην βάση: πρώτον, του ότι η Ελλάδα όπως 

και η Τσεχία, σε αντίθεση για παράδειγμα με την Πορτογαλία ή την Ισπανία, μετά 

από μία σημαντικού μεγέθους κρίση αντιμετώπισαν σημαντικές αλλαγές στο 

κομματικό τους σύστημα, δεύτερον, παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς βασικά 

τους μεγέθη, την έκταση, τον πληθυσμό, το κατά κεφαλήν προϊόν, το μέγεθος του 

αγροτικού και του αστικού πληθυσμού,  την ανάπτυξη (δείκτης HDI) καθώς και το 

ότι και οι δύο χώρες διατηρούν ενισχυμένο το «κεντρικό κράτος» (Hloušek and 

Kopeček 2010), με διαφορές όμως να παρουσιάζουν ως προς το δημόσιο χρέος και 

τα ποσοστά ανεργίας.  

Ας επιχειρήσουμε μία σύγκριση μεταξύ των χωρών με τη βοήθεια του Δείκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI – Human Development Index). Ο HDI 

αποκρυσταλλώνει τα στοιχεία κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας, 

καθώς εξετάζει τη σχέση τριών παραγόντων ανθρώπινης ανάπτυξης: (α) 

προσδόκιμο ζωής και υγεία,  (β) πρόσβαση στη γνώση, , (γ) την ποιότητα του 

επιπέδου διαβίωσης και αποτελεί ουσιαστικά έναν συνδυασμό μεταβλητών όπως το 

προσδόκιμο ζωής εκφραζόμενο σε μέσους όρους,  τα χρόνια εκπαίδευσης που 

λαμβάνει ένας ενήλικας 25 ετών και άνω καθώς και η εκπαίδευση που λαμβάνει ένα 

παιδί προ-σχολικής ηλικίας και το κατά-κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (GNI 

per capita) σε σταθερές τιμές του 2011, επιχειρώντας την εξέταση της σχέσης 

ανθρώπινης εργασίας και ανάπτυξης, ερμηνεύοντας την εργασία όχι ως 

απασχόληση ή ως θέσεις εργασίας, αλλά τη γενικότερη συμμετοχή στην κοινωνική 

ζωή και καθ’ επέκταση την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της χώρας (HDI 2015).  

Ο HDI για την Τσεχία βρίσκεται διαχρονικά υψηλότερα από όμορες, τόσο 

γεωγραφικά όσο και σε χρονικό σημείο της μετάβασης, χώρες, όπως η Πολωνία, η 

Ουγγαρία, η Σλοβακία.  

 

                                                                    
62

 Βλ. στην Εισαγωγή σχετικά με τις μεθοδολογικές προεκτάσεις της ακολουθούμενης 

μεθοδολογίας και μία συνοπτική ανασκόπηση της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. 
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Διάγραμμα 2. Σύγκριση HDI - Human Development Index μεταξύ χωρών του τρίτου κύματος 

εκδημοκρατισμού. Πηγή: unpd.org 

 

 

Τρίτον, αποτελούν και οι δύο χώρες μη-αποικιοκρατικές, σε αντίθεση για 

παράδειγμα με την Πορτογαλία ή την Ισπανία, ενώ ιστορικά προήλθαν από τη 

διάσπαση αυτοκρατοριών. Η Τσεχία αποτελεί μία αναπτυγμένη χώρα, περισσότερο 

με ομοιότητες προς τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, για παράδειγμα με τα χαμηλά 

ποσοστά ανεργίας ή την ανάπτυξη του ΑΕΠ.  

Από τις πρώην στρατιωτικές δικτατορίες σχετικά ίδια μεγέθη έχει η Ελλάδα και η 

Πορτογαλία. Παρόμοιο μέγεθος, παρόμοιο ΑΕΠ και έκταση. Όμως παρότι η Ελλάδα 

μετά την υπογραφή του μνημονίου ουσιαστικά βίωσε μία σημαντικής έκτασης 

μεταβολή στο κομματικό της σύστημα, η συμμετοχή της Πορτογαλίας στο 

«Πρόγραμμα Οικονομικής προσαρμογής» (2011) δεν μετέβαλε δραματικά το 

συσχετισμό δυνάμεων των δύο πρώτων κομμάτων. Στις εκλογές του 2011 οι μέχρι 

πρότινος αντιπολιτευόμενοι Σοσιαλδημοκράτες ήρθαν πρώτοι με 38,7% (έναντι 

29,1% στις εκλογές του 2009 ) και οι κυβερνώντες Σοσιαλιστές δεύτεροι με 28% 
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(έναντι 36,6% στις εκλογές του 2009) . Στις τελευταίες εκλογές, ο συνασπισμός του 

Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος ήρθε πρώτος με 38,6% και οι Σοσιαλιστές δεύτεροι 

με 32,3%. Η Ισπανία, από την άλλη, με πολύ μεγαλύτερη έκταση και πληθυσμό βίωσε 

και αυτή μία παρατεταμένη οικονομική κρίση (2008-2015) με υψηλή ανεργία και 

συχνές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αιτούμενη τη συμμετοχή της το 2012 στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στήριξης. Παρά τη σημαντική άνοδο του νέου κόμματος των 

Podemos, στις εκλογές του 2015, και τη ραγδαία πτώση του Λαϊκού κόμματος, η 

συνήθης κατάταξη των κυρίαρχων κομμάτων (Σοσιαλιστών και Λαϊκού κόμματος 

μετά τη μετάβαση στη δημοκρατία) στις πρώτες δύο θέσεις, δεν ανατράπηκε. Στις 

εκλογές του 2015 το Λαϊκό κόμμα έρχεται πρώτο με 28,7% (έναντι 44,6 % των 

εκλογών του 2011) και οι Σοσιαλιστές δεύτεροι με 22% (έναντι 28,8% στις εκλογές 

του 2011).  

 

Διάγραμμα 3. Σύγκριση ΑΕΠ Ελλάδας και Τσεχίας (σε σταθερές τιμές 2011). Πηγή: Παγκόσμια 
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Ποιες λοιπόν είναι οι εκλογικές διαδικασίες από τη μετάβαση έως τις τελευταίες 

εκλογές; Πως λοιπόν οδηγούμαστε στις εκλογές ορόσημο στις δύο χώρες, στις 

εκλογές όπου η σταθερότητα του κομματικού συστήματος ανατρέπεται ; Για να το 

μελετήσουμε, ας δούμε συνοπτικά τις δυνάμεις που αναπτύχθηκαν μετά τη 

μετάβαση και τη φύση του κομματικού ανταγωνισμού.  

Όμως, πιο συγκεκριμένα, πέραν από την ιστορική ανασκόπηση των εκλογικών 

αναμετρήσεων επιχειρούμε την ανάλυση της περιόδου σταθερότητας αλλά και 

κρίσης, σε δύο επίπεδα, στο περιγραφικό επίπεδο, εξετάζοντας τα «προϊόντα» των 

εκλογικών αναμετρήσεων (συμμετοχή, νέα κόμματα κλπ.) μέσα από την 

παρατήρηση των αποτελεσμάτων των εκλογών και στο διερευνητικό επίπεδο, 

εξετάζοντας τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκλογέων σε ζητήματα 

εμπιστοσύνης και ποιότητας της δημοκρατίας, διαχρονικά, θέλουμε να δούμε και 

για τις δύο χώρες, συγκριτικά και διαχρονικά, μία αποτύπωση της στάσης των 

εκλογέων ως προς τα κόμματα και τη δημοκρατία γενικότερα. Ποιες είναι οι 

μεταβολές και ποια η γενικότερη ρευστότητα του κομματικού συστήματος ; Πόσα 

νέα κόμματα συμμετέχουν στο κομματικό σύστημα και πως ευθυγραμμίζονται οι 

ψηφοφόροι σε σχέση με το επίπεδο προσφοράς ; Και τι πιστεύουν οι εκλογείς για τη 

δημοκρατία και πόσο εμπιστεύονται τα κόμματα ; 
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Κεφάλαιο 4. Η μετάβαση στη δημοκρατία στο 
τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού. 

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα στάδια και οι αποφάσεις της μετάβασης στη 

δημοκρατία; Είναι η δημοκρατική σταθερότητα μία μονόδρομη διαδικασία η οποία 

έπεται της μετάβασης ή η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς αποτελούν τον 

κανόνα ; Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δημοκρατικής ολοκλήρωσης και 

σταθερότητας ; Πριν λοιπόν την ανάλυση των δύο χωρών, της Ελλάδας και της 

Δημοκρατίας της Τσεχίας ας δούμε το θεωρητικό οικοδόμημα της μετάβασης στη 

δημοκρατία.  

Αρχικά, τι ορίζουμε επομένως ως τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού, στο οποίο 

εντάσσουμε και την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Τσεχίας ; Ως κύμα 

εκδημοκρατισμού θεωρούμε ένα σύνολο μεταβάσεων από μη Δημοκρατικά σε 

Δημοκρατικά καθεστώτα που παρατηρείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των αντίστροφων αλλαγών και στην ίδια λογική, 

«Αντίστροφο κύμα εκδημοκρατισμού» είναι η μαζική μετάβαση από μία 

δημοκρατία σε ένα μη-δημοκρατικό καθεστώς, η οποία και υπερκαλύπτει σε αριθμό 

κάθε ταυτόχρονο εκδημοκρατισμό. (Huntington 1993b; 1991; 1993a). Ο Huntington 

αποτελεί σημείο αναφοράς της βιβλιογραφίας της μετάβασης σχετικά με την 

προσπάθεια τυπολόγησης και κατάταξης των δημοκρατικών μεταβολών, κάτι που 

φυσικά συμπαρασύρει και τον ανάλογο όγκο κριτικής (πχ ενδεικτικά Doorenspleet 

2000; Przeworski 2000).  

 

Πίνακας 13. Τα τρία κύματα εκδημοκρατισμού. Πηγή: Huntington (1993) 

 Χρονικός Προσδιορισμός Βασικά χαρακτηριστικά 

1o Κύμα (εκτενές) 1828 - 1926 

Αποτελέσματα Αμερικανικής και Γαλλικής 

επανάστασης, απόλυτες Μοναρχίες, 

Αριστοκρατικές Φεουδαρχίες, Διάδοχα κράτη 

Αυτοκρατοριών  

1
ο
 αντίστροφο 1922 – 1942 Ολοκληρωτισμός – Στρατιωτικές δικτατορίες 

2o Κύμα (σύντομο) 1943 – 1962 
Από-αποικιοποίηση, λήξη του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου 

2
ο
 αντίστροφο 1958 – 1975 

Στρατιωτικές δικτατορίες, αποτυχημένες 

μεταβάσεις στη δημοκρατία 
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 Χρονικός Προσδιορισμός Βασικά χαρακτηριστικά 

3o Κύμα 1974 -  

Μετάβαση στη δημοκρατία από προσωπικές 

δικτατορίες, μονοκομματικά - στρατιωτικά 

καθεστώτα 

 

Η κατάταξη του Huntington δεν προσδιορίζεται μόνο χρονικά, αλλά και θεματικά. 

Για παράδειγμα, το πρώτο κύμα εκδημοκρατισμού είναι το αποτέλεσμα των 

εθνικών επαναστάσεων, ιδιαίτερα της Γαλλικής και Αμερικανικής αλλά και της 

διάσπασης πρώην αυτοκρατοριών με το πέρας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε 

όμοια λογική και το δεύτερο κύμα, με το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την 

έναρξη της από-αποικιοποίησης των δυτικών χωρών, ενώ το τρίτο κύμα 

περιλαμβάνει τη μετάβαση στη δημοκρατία από προηγούμενα δικτατορικά 

καθεστώτα αλλά και το πλήθος των μεταβάσεων μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα στην ανάλυσή του αποτυπώνει, προσδιορίζοντας 

πάλι χρονικά το εύρος τους, δύο αντίστροφα κύματα, περιγράφοντας την 

αντίστροφη πορεία από τη δημοκρατία προς τα αυταρχικά καθεστώτα. Το πρώτο 

αντίστροφο κύμα σηματοδοτείται από την άνοδο ολοκληρωτικών καθεστώτων, 

όπως χαρακτηριστικά στην Ιταλία και τη Γερμανία, ενώ το δεύτερο με την άνοδο 

στρατιωτικών δικτατοριών, όπως στην Ευρώπη υπήρξαν οι περιπτώσεις της 

Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, . 

Η κριτική στην αναλυτική κατάταξη του Huntington βασίζεται σε δύο άξονες, 

αφενός στην αδυναμία εννοιολόγησης της «δημοκρατίας» και επομένως της 

αναλυτικής έπειτα κατηγοριοποίησης χωρών, όπως και στο ζήτημα της ευκρίνειας 

της μέτρησης του αριθμού των νεών δημοκρατιών. Για παράδειγμα σύμφωνα με 

τον Doorenspleet (2000), o Huntington στην επιχειρούμενη κατάταξη των 

δημοκρατιών σε κύματα βασίζεται θεωρητικά στην αναγνώριση μίας δημοκρατίας 

βάσει των κριτηρίων του Dahl (1998) περί (α) ανταγωνισμού (competition), (β) 

συμμετοχής (inclusiveness) και (γ) ατομικών ελευθεριών (civil liberties), όμως 

επικρίνεται ότι στην πορεία παρεκκλίνει του ορισμού του, οδηγούμενος έτσι στην 

κατάταξη διαφορετικών καθεστώτων ως δημοκρατίες, με αποτέλεσμα ο 

συνυπολογισμός τους να στρεβλώνει τη συνολική εκτίμηση του συνολικού αριθμού 

των μεταβάσεων, καθώς για τον υπολογισμό του ποσοστού των κρατών που 

μεταβαίνουν στη δημοκρατία απλώς το πηλίκο του αριθμού των δημοκρατιών προς 

το συνολικό αριθμό των κρατών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη, λόγω της 

δυνατότητας χρονικής μεταβολής και των δύο μεγεθών. Με άλλα λόγια δεν είναι 
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μόνο η μεταβολή προς τη δημοκρατία, αλλά και η αυξομείωση του συνολικού 

αριθμού των κρατών που μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό δείκτη. 

Όντως, η αξιοποίηση του ορισμού του Dahl (1998) των τριών κριτηρίων, ή η 

αξιοποίηση του ορισμού του Doorensplet περί «ελάχιστων κριτηρίων της 

δημοκρατίας» -η οποία λαμβάνει μόνο υπόψιν τη δυνατότητα ανταγωνιστικών 

εκλογών και του καθολικού δικαιώματος συμμετοχής, ή του ορισμού του Przeworski 

(2000) ο οποίος θέτει ως χαρακτηριστικό της δημοκρατίας τη διεξαγωγή 

ανταγωνιστικών εκλογών, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές τυπολογήσεις και 

μετρήσεις. Για παράδειγμα ο Doorensplet καταλήγει σε μία κατάταξη, παρόμοια με 

τον Huntington, με διαφορετικό χρονολογικό προσδιορισμό της κάθε περιόδου. 

 

Πίνακας 14. Κύματα εκδημοκρατισμού κατά τον Doorensplet (2000) 

 Χρονικός Προσδιορισμός Βασικά χαρακτηριστικά 
1o Κύμα 1893 – 1924  

Αντίστροφο 1924 - 1944  

2o Κύμα 1944 – 1957  

Διακύμανση 1957 – 1976 

*Δεν αποκαλείται αντίστροφο καθώς ο 

αριθμός των αντίστροφων μεταβάσεων είναι 

οριακά μικρότερος από τον αριθμό των 

δημοκρατικών 

3
ο
 κύμα 1976 - 1990  

Εκτίναξη 1990 - 1994  

 

Αφήνοντας όμως επί μέρους τις μεθοδολογικές παρατηρήσεις αναφορικά με την 

χρονική κατηγοριοποίηση των δημοκρατιών σε μετάβαση, παρατηρούμε πως τόσο 

στην αναλυτική κατάταξη του Huntington, αλλά και στην κριτική και παράθεση της 

δικής του τυπολόγησης, στην περίπτωση του Doorensplet, όπως ακόμη και σε 

πλήθος άλλων αναλύσεων (παράδειγμα, μία συνολική ανάλυση των κυμάτων 

εκδημοκρατισμού Strand et al. 2012) διαπιστώνεται συμφωνία ως προς την χρονική 

περίοδο ύπαρξης μαζικών μεταβάσεων στη δημοκρατία, συγκροτώντας έτσι ένα 

κύμα εκδημοκρατισμού, παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις στη χρονική διάρκεια 

ή την έναρξη και λήξη κάθε κύματος.  

Είναι επομένως τόσο η Ελλάδα όσο και η Δημοκρατία της Τσεχίας, χώρες του 

τελευταίου κύματος εκδημοκρατισμού –του τρίτου κατά τον Huntington-, το οποίο 

στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης αποτελείται από χώρες πρώην 

κομμουνιστικά και δικτατορικά καθεστώτα. Πως δημιουργούνται όμως οι συνθήκες 
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για τη μετάβαση στη δημοκρατία, ποιος είναι ο μηχανισμός της αλλαγής, πως 

εξελίσσεται η μετάβαση και τι συμβαίνει μετά;  

Η εξέταση της «μετάβασης στη δημοκρατία» παραπέμπει στη μελέτη μίας 

διεργασίας, ενός, τριφασικού φαινομένου (α) της πτώσης ενός αυταρχικού, μη-

δημοκρατικού καθεστώτος (της παρακμής), (β) των διεργασιών της διάδοχης 

κατάστασης (την αλλαγή) και κατόπιν (γ) τη φάση ωριμότητας του νέου 

δημοκρατικού καθεστώτος (τη σταθεροποίηση). Μάλιστα σε κάθε φάση 

εξελίσσεται μία σύγκρουση δυναμικής δύο αντίρροπων δυνάμεων (Munck and Leff 

1997), των πιστών στο καθεστώς και όσων επιδιώκουν την αλλαγή, που και εντός 

της κάθε ομαδοποίησης μπορούν να εντοπιστούν συντηρητικά και ριζοσπαστικά 

στοιχεία. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτές τις τρεις φάσεις, εκκινώντας από τις 

συνθήκες που ευνοούν την εξέταση του «μηχανισμού» της μετάβασης. 

Η αλλαγή επέρχεται κατόπιν της εσωτερικής ή και εξωτερικής απονομιμοποίησης 

του καθεστώτος, που μπορεί να αποτελεί αποτέλεσμα εσωτερικών αδυναμιών 

απόδοσης του καθεστώτος, όπως η αδυναμία διατήρησης ενός επιπέδου διαβίωσης, 

η ανορθολογική οικονομική διαχείριση, η αδυναμία αντιμετώπισης προβλημάτων 

κοινωνικής και οικονομικής φύσης, η διαφθορά και η καταπίεση. Το εξωτερικό 

περιβάλλον, αποτελεί στοιχείο έμμεσης και άμεσης επιρροής καθώς οι Διεθνείς 

Οικονομικές κρίσεις και η αδυναμία διαχείρισής τους μπορεί να επιτείνει τα 

εσωτερικά προβλήματα του καθεστώτος. Ο Huntington (1993)  οριοθετεί τρεις 

βασικές οικογένειες παραγόντων που συντελούν στην απονομιμοποίηση ενός 

αυταρχικού καθεστώτος: (1) την εσωτερική κρίση νομιμοποίησης και αδυναμία 

απόδοσης (performance), (2) την οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 1960’ και  

την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της μεσαίας τάξης, (3) την επιρροή εξωτερικών 

παραγόντων και διεθνών οργανισμών, δημιουργώντας ένα φαινόμενο 

χιονοστιβάδας στις μεταβάσεις στη δημοκρατία. 

Η σταδιακή εσωτερική απονομιμοποίηση ενός μη δημοκρατικού καθεστώτος 

επιδεινώνεται από τις αναπόφευκτες συγκρίσεις της οικονομικής ευημερίας του 

Δημοκρατικού Δυτικού κόσμου, του επιπέδου εκπαίδευσης, του γενικότερου 

επιπέδου ζωής, της αστικοποίησης, της εφαρμογής των αστικών και πολιτικών 

ελευθεριών και του δικαιώματος έκφρασης. Οι -ολοένα αυξανόμενες- δυνατότητες 

επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης  μέσω και της εκρηκτικής ανάπτυξης 

και ενδυνάμωσης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν έναν ακόμη 

παράγοντα ο οποίος αυξάνει τις εξωτερικές επιρροές προς την κατεύθυνσης της 

Δημοκρατικής αλλαγής λειτουργώντας ως μέσο συνειδητοποίησης των πολιτών 
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ενός καθεστώτος. Ακόμη και στις περιπτώσεις που αυταρχικά καθεστώτα 

επιδεικνύουν αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, η προβολή των αξιών του 

Δημοκρατικού Πολιτισμού σε συνδυασμό με την πνευματική καλλιέργεια 

συντελούν στη σταδιακή κινητοποίηση των λαών οι οποίοι διεκδικούν πολιτικές 

ελευθερίες και δυνατότητες έκφρασης που τα μη – δημοκρατικά καθεστώτα δε 

μπορούν να προσφέρουν. Στις περιπτώσεις της Χιλής, της Νότιας Κορέας και της 

Ισπανίας (O’Loughlin et al. 1998) η οικονομική ανάπτυξη έφερε στο προσκήνιο 

αιτήματα περί συμμετοχής, δικαιοσύνης και ελευθερίας στα οποία τα αυταρχικά 

καθεστώτα αδυνατούσαν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα τη σταδιακή αδυναμία 

δικαιολόγησης της παραμονής τους. 

Η εξωτερική απονομιμοποίηση ουσιαστικά θέτει το αυταρχικό καθεστώς σε φάση 

επιτήρησης από διεθνής οργανισμούς υπό την πίεση της -σε παγκόσμιο επίπεδο- 

προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου -που κατά κανόνα καταπατούνται 

από αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα-. Η αυξανόμενη διασύνδεση 

υπερεθνικών και περιφερειακών Οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ,  

το Συμβούλιο της Ευρώπης   δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης δημοκρατικής 

κουλτούρας αδυνατίζουν την ηθική βάση και αποτελούν παράλληλα ένα μοχλό 

κινητοποίησης της κοινής γνώμης προς την κατεύθυνση της αλλαγής. Ακόμη, τα 

Διεθνή Αναπτυξιακά και οικονομικά προγράμματα αποκλείοντας τη συμμετοχή των 

αυταρχικών καθεστώτων με την παρούσα τους μορφή προσφέρουν ένα πλήγμα στα 

αυταρχικά προβάλλοντας τους εναλλακτικούς δρόμους ανάπτυξης μέσα από τη 

συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δημοκρατικό Δίκτυο χωρών. Ακόμη και η προσέλκυση 

επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες λειτουργεί ως τρόπος προβολής του 

Δημοκρατικού Συστήματος καθώς συντελεί στην ανάπτυξη της αστικής τάξης η 

οποία σταδιακά διεκδικεί πολιτική έκφραση. 

Η έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης εκδηλώνεται συνήθως με υιοθέτηση 

ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος (όπως 

πχ η άρση στρατιωτικού νόμου, η βαθμιαία νομιμοποίηση της λειτουργίας 

πολιτικών οργανώσεων κλπ) επιφέροντας είτε άμεσες αλλαγές (πχ εγκατάλειψη 

εξουσίας) είτε προδιαγράφοντας εξελίξεις (πχ έναρξη διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τη διάδοχη 

κατάσταση). Η εσωτερική νομιμοποίηση των αυταρχικών καθεστώτων πλήττεται 

από την υιοθέτηση αλλαγών που αποτελούν την έμμεση παραδοχή 

αναποτελεσματικότητας, καθώς η ρητορική περί αποτελεσματικότητας αποτέλεσε 

το μανδύα αιτιολόγησης της προηγούμενης αλλαγής καθεστώτος. 
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Για παράδειγμα η αδυναμία επίλυσης οικονομικών προβλημάτων επέφερε τη 

σταδιακή πτώση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής 

καθώς η νομιμοποιητική αιτία εμφάνισής τους ήταν αντίστοιχα η δυνατότητα 

επίλυσης τέτοιων προβλημάτων με ταυτόχρονη την ανάπτυξη ρητορικής περί πχ 

«φαυλοκρατίας» και άλλα παρόμοια. Στην ίδια κατεύθυνση μία στρατιωτική ήττα ή 

η αναποτελεσματική διαχείριση μίας εθνικής κρίσης μέσω της εμπλοκής σε 

αλλεπάλληλες στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να σημάνει το τέλος ενός 

καθεστώτος, όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Αργεντινής.  

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων, εσωτερικών διεκδικήσεων και 

εξωτερικής επιρροής, μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

αμφισβήτησης, οι οποίες στην κλιμάκωσή τους να αποτελέσουν την απαρχή 

αλλαγών. Η εξέλιξη της φάσης της παρακμής, δίνει τη θέση της στη φάση της 

αλλαγής, όπου η φύση της διαδικασίας της αλλαγής θα εξαρτηθεί από το είδος της 

σύγκρουσης και τη δυναμική που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στις συγκρουόμενες 

ομάδες, τους υποστηρικτές του καθεστώτος και τους αντιπολιτευόμενους. 

Η αλλαγή συναντάται στη βιβλιογραφία με διαφορετικές ονομασίες οι οποίες όμως 

επί της ουσίας δηλώνουν το είδος της σχέσης των δύο ομάδων. Έτσι συναντάμε από 

τον Huntington (1993) τις μορφές του (1) μετασχηματισμού, (2) της αντί-

κατάστασης και της (3) κοινής δράσης συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων 

δυνάμεων, από τον Linz (Linz and Stepan 1996; Stepan 1980) τη διάκριση ανάμεσα 

στη (1) μεταρρύθμιση και (2) ρήξη, την ορολογία των Mainwaring & Share (1989; 

1987) διακρίνοντας ανάμεσα στη (1) συναλλαγή (transaction), (2) την κατάρρευση, 

(3) απαλλαγή (extrication), ή την τυπολογία των Munck and Leff (1997) οι οποίοι 

διακρίνουν την τυπολογία της αλλαγής ως το συνδυασμό δυνάμεων που κινούνται 

σε δύο άξονες. Στον ένα άξονα διακρίνουν τις ελίτ που υποστηρίζουν το καθεστώς 

και τις ελίτ που τάσσονται απέναντί του, και στον δεύτερο άξονα τη στρατηγική, η 

οποία μπορεί να είναι η επιδίωξη της ρήξης (confrontation) ή του συμβιβασμού 

(accommodation).  

Συνοψίζοντας τους παραπάνω δρόμους προς τη μετάβαση, όταν η πρωτοβουλία 

των κινήσεων ανήκει στο ίδιο το καθεστώς, τότε συνήθως πραγματοποιείται η 

αλλαγή μέσω του μετασχηματισμό του. Το καθεστώς, αισθανόμενο σε ισχυρότερη 

θέση από τις αντίρροπες δυνάμεις, διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κατά 

κανόνα παρατηρείται εμφάνιση και άνοδος στην εξουσία των μεταρρυθμιστών οι 

οποίοι διαβλέποντας την αναγκαιότητα της γενικότερης κατάστασης επιθυμούν την 

έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης. Μπροστά στη διαφαινόμενη αλλαγή 
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απαιτείται η ανάγκη συνεννόησης κυβέρνησης – αντιπολίτευσης καθώς και η 

αντιμετώπιση των φανατικών του καθεστώτος από την κυβέρνηση και των 

εξτρεμιστών από την αντιπολίτευση. Η διάθεση της αλλαγής προς τη δημοκρατία 

μπορεί να ερμηνευθεί ως αντίδραση σε πιθανή μελλοντική ενδυνάμωση της 

αντιπολίτευσης επομένως να υποδειχθεί ως κατάλληλη επιλογή για τη διατήρηση 

της πρωτοβουλίας των κινήσεων, είτε ως αποτέλεσμα υποχώρησης μπροστά στην 

ολοένα αυξανόμενη διεθνή πίεση υπό τη μορφή υποκίνησης του καθεστώτος. Για 

παράδειγμα διεθνής οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να θέσει 

προϋπόθεση της προσφοράς κάποιας οικονομικής βοήθειας τη μετάβαση στη 

δημοκρατία.  

Δύο περιπτώσεις που μπορούν να ενταχθούν στην περίπτωση του 

μετασχηματισμού του καθεστώτος, της εκούσιας δηλαδή μετάβασης στη 

δημοκρατία με πρωτοβουλία των κυβερνητικών δυνάμεων είναι η περίπτωση της 

Ισπανίας στην Ευρώπη και της Βραζιλίας στην Λατινική Αμερική. Στην περίπτωση 

της Ισπανίας μετά το θάνατο του δικτάτορα Franco το καθεστώς τερματίστηκε από 

το ίδιο το νομοθετικό σώμα που είχε επιλεγεί επί των ημερών του, η αλλαγή 

νομιμοποιήθηκε με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος όπως και με τον ίδιο τρόπο 

επικυρώθηκε και το νέο σύνταγμα. Πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης νέου 

κοινοβουλίου και νομιμοποιήθηκαν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένου του 

κομμουνιστικού. Ο πρωθυπουργός Suarez κατόρθωσε να ξεπεράσει τα εμπόδια 

όσων επιθυμούσαν την παραμονή στην προηγούμενη κατάσταση και οι αλλαγές του 

έτυχαν ευρείας αποδοχής και υποστήριξης. Στην σταδιακή περίπτωση 

μετασχηματισμού της Βραζιλίας παρατηρούμε τη διαχρονική εξέλιξη από μία 

καταπιεστική στρατιωτική δικτατορία του 1973 σε πλήρη Δημοκρατία το 1989. Το 

1973 ο Πρόεδρος Geisel πρόκρινε μια «βαθμιαία, σταθερή» πορεία μετάβασης η 

οποία ξεκίνησε υπό τον ίδιο, συνεχίστηκε υπό τον Figueiredo και κατέληξε στην 

εκλογή μη στρατιωτικού Προέδρου το 1985, στην υιοθέτηση νέου Συντάγματος το 

1988 και διεξαγωγή εκλογών το 1989. 

Στις περιπτώσεις της Ισπανίας και της Βραζιλίας -ενώ εντάσσονται στη διαδικασία 

αλλαγής μέσω του μετασχηματισμού- διαπιστώνεται πολύ σημαντική 

διαφοροποίηση στη χρονική τους εξέλιξη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ανάδειξη 

της πολιτικής επιλογής της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος αφενός στην 

περίπτωση της Βραζιλίας σε κεντρική πολιτική επιλογή βαθμιαίας αλλαγής η οποία 

υπηρετήθηκε με συνέπεια από τους ηγέτες και αφετέρου –στην περίπτωση της 

Ισπανίας- σε επιλογή που αναδείχθηκε μέσα από αμφισβητήσεις και ως η καλύτερη 

δυνατή εναλλακτική. Πρέπει να σημειώσουμε πως στην Ισπανία ο Suarez 
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διαδέχθηκε το Navarro ο οποίος είχε επιλεγεί από το Franco για τη θέση του 

δολοφονηθέντος προηγούμενου πρωθυπουργού του καθεστώτος Blanco. Ο 

μεταρρυθμιστής Navarro είχε προτείνει μία σειρά από μέτρα φιλελευθεροποίησης 

του καθεστώτος (ελεύθερη δράση πολιτικών ενώσεων κλπ) που όμως 

απορρίφθηκαν από τους σκληροπυρηνικούς του καθεστώτος και από τον ίδιο το 

Franco και παράλληλα προκάλεσαν τη κινητοποίηση της αντιπολίτευσης η οποία 

επιζητούσε ακόμη περισσότερες αλλαγές. Ο Navarro αντί-καταστάθηκε τον Ιούλιο 

του 1976 από τον Suarez κατόπιν υπόδειξης του Juan Carlos που στο μεταξύ είχε 

λάβει τις εξουσίες του Franco λόγω του θανάτου του.  

Στην περίπτωση όπου η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στις αντιπολιτευόμενες 

δυνάμεις, οι οποίες και κατορθώνουν την επίτευξη της αλλαγής παρά την αντίδραση 

των δυνάμεων που υποστηρίζουν το καθεστώς, τότε παρατηρούμε την αλλαγή δια 

μέσω της αντί-κατάστασης. Η αντιπολίτευση είναι ισχυρότερη της κυβέρνησης, 

ενώ στους κόλπους της οι μετριοπαθείς να υπερισχύουν των εξτρεμιστών ενώ από 

πλευράς κυβέρνησης την εξουσία να κατέχουν οι «σκληροπυρηνικοί» οι οποίοι κατά 

κανόνα δε παρουσιάζουν καμία διάθεση πρόκλησης αλλαγών ή σκέψεις για 

μεταρρυθμίσεις. Σε γενικές γραμμές το καθεστώς βρίσκεται σε σταδιακή 

αποσύνθεση που μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία αντιμετώπισης διαχειριστικών 

προβλημάτων ή ακόμη και σε ήττα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ενώ παρατηρείται 

και η σταδιακή απομάκρυνση και απώλεια στήριξης από όλες –σχεδόν- τις ομάδες 

του πληθυσμού (φοιτητές, εργαζόμενοι, βιοτέχνες, βιομήχανοι και γενικά η μεσαία 

και ανώτερη τάξη καθώς και η πνευματική ελίτ).  

Ουσιαστικά, το σύνολο των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων αντικαθιστά και 

απομακρύνει τις δυνάμεις που υποστήριζαν το καθεστώς, οι οποίες και 

ολοκληρώνουν μετά την αλλαγή τη συμμετοχή τους στις πολιτειακές θέσεις. 

Χρονικά η αλλαγή επιτυγχάνεται όταν η κυβέρνηση αδυνατίζει τόσο σε σημείο που 

η κατοχή της εξουσίας θεωρείται αδύνατη. Στα παραδείγματα της Ελλάδας και της 

Αργεντινής η αλλαγή επιτεύχθηκε μετά από στρατιωτικές ήττες που εξέθεσαν τα 

καθεστώτα ενώ στη Πορτογαλία και στη Ανατολική Γερμανία λόγω της μεταβολής 

της στάσης των αρχικών νομιμοποιητικών στοιχείων έναντι του καθεστώτος, 

αυτών της υποστήριξης του στρατού στην πρώτη και της ΕΣΣΔ στη δεύτερη. 

Η συνδυαστική δράση ανάμεσα σε δυνάμεις του καθεστώτος και της 

αντιπολίτευσης, ως απόρροια μίας κατανομής ισχύος, όταν το καθεστώς δεν είναι 

πλέον ισχυρό, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα ανίσχυρο, και οι αντιπολιτευόμενες 

δυνάμεις δε διαθέτουν την ισχύ επιβολής των αλλαγών μόνες τους, αποτελεί μία 
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τρίτη διακριτή περίπτωση της αλλαγής. Ενδεχομένως, στη κυβέρνηση η ισορροπία 

μεταρρυθμιστών και πιστών του καθεστώτος είναι τέτοια που αν και δε διακρίνεται 

κάποια επιθυμία εκκίνησης διαδικασίας αλλαγών εντούτοις η ισορροπία επιτρέπει 

την έναρξη διαπραγματεύσεων  με αντικείμενο επικείμενες αλλαγές. Η 

αντιπολίτευση -στο εσωτερικό της επικρατούν οι μετριοπαθείς και όχι τα 

αντιδημοκρατικά στοιχεία- δεν διατηρεί τη ισχύ που θα της επέτρεπε την ανατροπή 

του καθεστώτος. Σε γενικές γραμμές θεωρείται δύσκολη η ταυτοποίηση της λόγω 

των συγγενών χαρακτηριστικών της με τη διαδικασία του μετασχηματισμού 

(transformation) –πχ και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται η αναγκαία 

συνεννόηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης-. Σε αυτήν την περίπτωση αλλαγής 

μπορούν να ενταχθούν ορισμένα από τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η 

Πολωνία με τη μετάβαση να συντελείται έπειτα από γύρους διαπραγματεύσεων 

ανάμεσα στις αντίρροπες δυνάμεις ή την Τσεχοσλοβακία όπου σχηματίστηκε 

κυβέρνηση εθνικής ενότητας και με τη συμμετοχή στελεχών του καθεστώτος. 

Το ειδοποιό χαρακτηριστικό σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο τυπολογίες μετάβασης 

είναι αυτό της κατανομής της δυναμικής ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση 

που καθιστά αδύνατη τη μονομερή δράση είτε για ανατροπή του καθεστώτος είτε 

για τη παραμονή του. Όπως και στην περίπτωση του μετασχηματισμού η 

προηγούμενη προσπάθεια φιλελευθεροποίησης έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις 

μαζικής κινητοποίησης και συχνών εκδηλώσεων έντονων αντιδράσεων. Η 

αντιπολίτευση προσπαθεί να αναπτύξει το μέγεθος της διαμαρτυρίας αυξάνοντας 

την πολιτική της κινητοποίηση στοχεύοντας στην ανατροπή του καθεστώτος. Η 

κοινή διαπίστωση της εικόνας και της μελλοντικής πτώσης της από μέρους της 

κυβέρνησης και η αδυναμία άμεσης εκμετάλλευσης της κατάστασης ανατροπής του 

καθεστώτος από μέρους της αντιπολίτευσης οδηγεί στη μελέτη του ενδεχόμενου 

έναρξης διαπραγματεύσεων. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αποτελεί η άγνοια 

κάθε πλευράς (κυβέρνηση και αντιπολίτευση) των δυνατότητες της άλλης καθώς αν 

για παράδειγμα η κυβέρνηση γνώριζε πως η αντιπολίτευση δε συγκεντρώνει πολλές 

πιθανότητες ανατροπής της θα επέλεγε διαφορετική στάση. 

Τέλος η αλλαγή μέσω της εξωτερικής επέμβασης (intervention) επιφέρει επιβολή 

του Δημοκρατικού Πολιτεύματος που μπορεί να οδηγήσει σε ομαλή μετάβαση του 

πολιτικού συστήματος αλλά και να καταλήξει σε δημιουργία ασταθών οντοτήτων 

στις οποία δεν αναγνωρίζονται οι βασικές λειτουργίες ενός κράτους (νόμιμη άσκηση 

εξουσίας στα πλαίσια μίας επικράτειας κλπ) - failed states-. Παραδείγματα 

επέμβασης έχουμε στον Παναμά, στη Γρενάδα αλλά και πιο πρόσφατα στο 

Αφγανιστάν και στο Ιράκ. 
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Στο τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού περιλαμβάνεται ο μεγαλύτερος όγκος 

μεταβάσεων στη δημοκρατία, υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους αριθμούς των 

προηγούμενων κυμάτων
63

, με τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης να κατέχουν το 

σημαντικότερο μερίδιο στις μεταβάσεις. Πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα με 

διάρκεια ζωής πολλών δεκαετιών, όπως  και πρώην δικτατορίες, κάποιες με μικρή 

διάρκεια ζωής, όπως η Ελλάδα, εντάσσονται στο τρίτο κύμα.  Το εύλογο επομένως 

ερώτημα που αναδύεται είναι το κατά πόσο μπορούν δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

χωρών να συγκριθούν,  μία δημοκρατία, προερχόμενη από μία στρατιωτική 

δικτατορία και μία προερχόμενη από ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Σαφώς και 

μπορούν. Εξάλλου η συγκριτική πολιτική ανάλυση δεν συγκρίνει μόνο όμοιες 

περιπτώσεις αλλά και ανόμοιες (Kesselman, Krieger, and Joseph 2007).  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο είναι διακριτές οι 

περιπτώσεις των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων η οποία και κατατείνει στο 

εύλογο της σύγκρισης (L. J. Diamond and Plattner 2002; Bunce 1995; Karl and 

Schmitter 1995; Terry 1993). Εξάλλου, το προϊόν της μετάβασης είναι το ίδιο: 

φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, στις οποίες ο κομματικός 

ανταγωνισμός αναδεικνύει μέσα από ανταγωνιστικές εκλογές την κυβέρνηση της 

χώρας, και το προηγούμενο καθεστώς, πέραν των ιδιαίτερων συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών του, είναι ένα ανελεύθερο, αυταρχικό καθεστώς. Από την άλλη, 

αντιστρέφοντας το παραπάνω επιχείρημα, θα αδυνατούσαμε να συγκρίνουμε δύο 

χώρες στην περίπτωση που εντοπίζαμε ένα εξαιρετικά διαφορετικό προϊόν 

μετάβασης, δηλαδή ναι μεν πραγματοποιούνταν η μετάβαση από ένα αυταρχικό σε 

ένα δημοκρατικό καθεστώς, όμως τα χαρακτηριστικά των νέων κρατών, λόγω για 

παράδειγμα εθνικών συγκρούσεων ή εγγενών δημογραφικών αδυναμιών δεν 

παρέπεμπαν σε δημοκρατικά καθεστώτα (Diamond and Plattner 2002). 

Ποια όμως είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πρώην κομμουνιστικών 

καθεστώτων ; Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί αυτές τις 

περιπτώσεις μετάβασης της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, σε σύγκριση με 

αυτές των προηγούμενων κυμάτων εκδημοκρατισμού, όπως  για παράδειγμα οι 

πρώην αυτοκρατορίες, τα πρώην φασιστικά, στρατιωτικά, ή και τα μονοκομματικά 

καθεστώτα, είναι το γεγονός πως μετά το 1989 οι μεταβάσεις στη δημοκρατία 

αποτέλεσαν ουσιαστικά διεργασίες ταυτόχρονης πολλαπλής μετάβασης και 

                                                                    
63

 Ο Huntington υπολογίζει πως το 1990 σε σύνολο 130 κρατών, ταξινομώντας μόνο όσων ο 

πληθυσμός είναι άνω του 1Μ κατοίκων, οι δημοκρατίες ήταν 59. 
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μάλιστα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Τα πρώην κομμουνιστικά 

καθεστώτα πραγματοποίησαν τη μετάβαση στη δημοκρατία, μόλις σε διάστημα 

λίγων μηνών, βιώνοντας συνδυαστικά: (α) τη μετάβαση από το κομμουνισμό στη 

δημοκρατία και συνεπώς τη διακοπή μίας μακροχρόνιας –από τη δεκαετία του 

1940- λογικής πολιτειακής και κοινωνικής οργάνωσης,  (β) το δημοκρατικό 

μετασχηματισμό και επομένως μία νέα δομή κοινωνικής οργάνωσης με ριζικές 

αλλαγές σε οργανωτικές, πολιτειακές, κοινωνικές και εργασιακές δομές αλλά και (γ) 

τον οικονομικό μετασχηματισμό, δηλ. τη μετάβαση από μία κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομίας στον ελεύθερο ανταγωνισμό.  

Ενώ λοιπόν οι πρώην στρατιωτικές δικτατορίες βίωσαν με τη μετάβαση στη 

δημοκρατία «τη δημοκρατία πίσω στο κράτος» (put democracy back) (Clark 2002), 

τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα βίωσαν την «τοποθέτηση» της δημοκρατίας, 

της κοινωνίας των πολιτών, της οικονομίας, αλλά και τη διαμόρφωση νέων 

κρατικών οντοτήτων. Επίσης, ενώ ο ορίζοντας μετασχηματισμού κατά τα 

προηγούμενα κύματα εκδημοκρατισμού μετριούνταν σε «χρόνια», μέσα στα οποία 

οι νέες δομές διαδέχονται τις παλαιότερες, ενώ κρίνονται άμεσα για την 

αποτελεσματικότητά τους. Σε αντίθεση με τις μεταβάσεις «διπλού χαρακτήρα» της 

Λατινικής Αμερικής (Offe and Adler 1991; Schmitter and Karl 1991) όπου οι 

παρατηρούμενες αλλαγές ερμηνεύονται στο δίπολο εκδημοκρατισμός / ανοικτή 

οικονομία (democratization / marketization), οι μεταβάσεις των πρώην – 

κομμουνιστικών κρατών παρουσιάζουν ένα περισσότερο πολύπλοκο σύνολο 

συντελούμενων διεργασιών: υπεισέρχεται ο παράγοντας της διαμόρφωσης των 

συνόρων των νέων κρατών, λόγω της «κοσμογονίας» του 1989, εντάσσεται ο 

παράγοντας διαμόρφωσης ενός «σύγχρονου» κράτους ή ακόμη και της 

διαμόρφωσης μίας νέας διακριτής εθνικής οντότητας.  

Πολύ διαφορετικά κρίνονται επίσης τα στοιχεία του «περιβάλλοντος», καθώς το 

1989 σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι διαφορετικός ο ρόλος των 

media, της τεχνολογικής προόδου αλλά και της επιρροής που ασκούν υπερεθνικοί / 

διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να μην ήταν 

υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς πως οι μεταβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με 

«ζωντανή» τηλεοπτική κάλυψη.  

Η πολλαπλή μετάβαση χαρακτηρίζεται τριπλή (εκδημοκρατισμός, 

φιλελευθεροποίηση, οικονομική μεταρρύθμιση) (πχ Offe & Adler 1991) ή και 

τετραπλή (τα διακριτά παραπάνω στοιχεία, πλέον της διαδικασίας δημιουργίας 

εθνικού κράτους, πχ Kuzio 2001). Φυσικά, είτε μιλάμε για διπλή, είτε για τριπλή, είτε 
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ακόμη για τετραπλή μετάβαση, διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του φαινομένου, οι 

διαφορετικές σκοπιές της ανάλυσης. Πάντως, στην ίδια περιοχή που προ του 1992 

μπορεί κανείς να παρατηρήσει 9 κράτη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

μετάβασης καταμετρούνται 27 κρατικές οντότητες, 15 εκ των οποίων προήλθαν από 

τη διάσπαση της ΕΣΣΔ. Ιστορικά, μετά τη συνδιάσκεψη της Γιάλτας (1945), τα κράτη 

της περιοχής εντάχθηκαν στην επιρροή και στον ανατολικό έλεγχο, τα οποία είτε 

χρησιμοποιώντας ως πρότυπο, είτε αντιγράφοντας συνολικά τον τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας της Σοβιετικής Ένωσης, μετατράπηκαν σε κομμουνιστικά 

μονοκομματικά καθεστώτα. Τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εμφανίζονται ως 

χιονοστιβάδα τα φαινόμενα απόρριψης του κομμουνιστικού μοντέλου οργάνωσης 

της πολιτείας και οικονομικής δραστηριότητας και η μετάβαση στη δημοκρατία 

λαμβάνει χώρα είτε βιαίως, ως απόρροια επαναστατικών κινημάτων, είτε ειρηνικά, 

ως αποτέλεσμα συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ελίτ και στις 

κύριες ομάδες συμφερόντων.  

Από τα τέλη του 1940 έως και τη δεκαετία του 1990’ τα καθεστώτα της Ανατολικής 

Ευρώπης πέρασαν διάφορα στάδια προσαρμογών λόγω και των διακυμάνσεων που 

αντιμετώπισαν οι σχέσεις τους με την ΕΣΣΔ. Ορισμένα επεδίωξαν τον 

απογαλακτισμό από την άμεση σοβιετική επιρροή (πχ Γιουγκοσλαβία) και την 

υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου «πορείας προς τον κομμουνιστικό 

μετασχηματισμό» (πχ «Εθνικός δρόμος προς το σοσιαλισμό») ενώ σε άλλες χώρες 

τα μονοκομματικά καθεστώτα απέκτησαν έντονα χαρακτηριστικά προσωπικών 

δικτατοριών (πχ Ρουμανία με τον Ceausescu). Αυτού του είδους οι διαφοροποιήσεις, 

αναπόφευκτα ανάγουν την ορθότητα της επιλογής του εκάστοτε καθεστώτος στο 

επίπεδο της διαλογικής συζήτησης και κατά συνέπεια ανοίγουν το δρόμο των 

αμφισβητήσεων του κομμουνιστικού προτύπου οργάνωσης. 

Μετά το θάνατο του Στάλιν (1953) και ιδίως μετά τη δεκαετία του 1970’ η 

αμφισβήτηση της «μαρξιστικής θεώρησης του κράτους» έβαινε εντεινόμενη λόγω 

και της κρίσης του σοσιαλιστικού κράτους. Φαινόμενα αποσύνθεσης, λόγω της 

διογκούμενης διαφθοράς, της οικονομικής αναποτελεσματικότητας, της αποτυχίας 

της λειτουργίας του κράτους,  της μαύρης αγοράς επέφεραν σταδιακά την πλήρη 

απονομιμοποίηση του καθεστώτος. Το μοντέλο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, 

έχοντας ως βασικούς άξονες την αστικοποίηση, τον εκβιομηχανισμό, το υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης,  που στις αρχές του 20
ου

 αιώνα είχε επικρατήσει, 

αντιμετώπιζε στα τέλη του σημαντικά σημάδια παρακμής και έντονης εσωτερικής 

αμφισβήτησης που οδήγησαν τελικά στην ανατροπή του. (Ekiert, Kubik, and 

Vachudova 2007). 
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Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφερθούμε στην περίπτωση της Ρουμανίας, όπου το 

1989 εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα έντονες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 

που κατέληξαν στη σύλληψη και εκτέλεση του δικτάτορα Ceausescu. Τη 

διακυβέρνηση ανέλαβε, ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του, Iliesku ο οποίος 

ανεδείχθη και νικητής των εκλογών που διεξήχθησαν το Μάιο του 1990. Ο ίδιος 

εκκίνησε μία σειρά μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση του δυτικού προτύπου 

οικονομικής ανάπτυξης και οργάνωσης της πολιτείας. Στην διαδικασία μεταβολών 

στην Πολωνία, το 1989 η κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με το μέχρι πρότινος εκτός 

νόμου συνδικάτο «Αλληλεγγύη», πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές, εκκινώντας 

παράλληλα και τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Στην Τσεχοσλοβακία μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ειρηνική και όπως χαρακτηρίστηκε «βελούδινη» διαδικασία 

μετάβασης που έλαβε χώρα το 1993. Τέλος, μπορούμε να διακρίνουμε την 

περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας στην οποία η έναρξη της διαδικασίας μετάβασης 

σήμανε και την απαρχή προβλημάτων, πολιτικών κρίσεων και εθνο-εδαφικών 

συγκρούσεων. 

 

Η ολοκλήρωση και η σταθεροποίηση ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος 

είναι κατά κανόνα οι διάδοχες καταστάσεις της μεταβατικής περιόδου, 

σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου της σταθεροποίησης του δημοκρατικού 

καθεστώτος. Η έναρξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης συμπίπτει με το τέλος της 

μετάβασης και θεωρείται ως η περίοδος στην οποία θεσπίζονται νέοι κανόνες 

άσκησης της εξουσίας και ειρηνικής επίλυσης κάθε πολιτικής διαφοράς, νέοι θεσμοί 

και νέα δομή λειτουργίας μέσω της εφαρμογής νέου συντάγματος (Shin 1994), 

βήματα τα οποία και θα κρίνουν την κατεύθυνση προς τη σταθερότητα ή την 

επιστροφή προς το προηγούμενο καθεστώς. Η ολοκλήρωση δεν επέρχεται 

αυτόματα και δεν ακολουθείται κάποια προδιαγεγραμμένη πορεία κατά την 

αλλαγή. Στην πραγματικότητα ορισμένα κράτη μπορεί να μην ολοκληρωθούν ποτέ, 

να μην απολαύσουν δημοκρατική σταθερότητα, να βρεθούν σε μία οιονεί 

κατάσταση σταθερότητας ή και να επιλέξουν άλλες εναλλακτικές.  Οι Rose και Shin 

(Rose 1999) επισημαίνουν πως μία Δημοκρατία που προέκυψε από μετάβαση 

μπορεί να α) οδηγηθεί στην ολοκλήρωση, β) να απορρίψει τις ελεύθερες εκλογές 

και να επιστρέψει σε ένα αυταρχικό καθεστώς καθώς και γ) να πορευθεί σε μία 

λανθάνουσα κατάσταση λόγω των χαμηλών προσδοκιών του λαού και της 

ανεπάρκειας των ηγετών. 
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Η παρατήρηση του πλήθους των διαφορετικών εμπειριών μετά τη μετάβαση 

(ανατροπές καθεστώτων, στρατιωτικές παρεμβάσεις) όπως φυσικά και η τεράστια 

τυπολογία θεσμικών χαρακτηριστικών των νέων δημοκρατιών (διαφορετικές 

μορφές Συντάγματος, πολυπλοκότητα εκλογικών συστημάτων) φανερώνουν τη 

σπουδαιότητα των όσων έπονται της μεταβατικής περιόδου. Οι περιπτώσεις 

ανάδυσης παλιών εθνοτικών αψιμαχιών, η επιστροφή αυταρχικών ηγετών οι οποίοι 

διεκδικούν ξανά τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή έστω και μέσω της 

συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες, η μεγέθυνση των οικονομικών 

προβλημάτων, ο έλεγχος και η ποδηγέτηση της πολιτικής ζωής από τις διάφορες 

ελίτ αποτελούν ενδεικτικές καταγραφές των σταδίων στις οποίες μπορεί να 

καταλήξει μία μετάβαση. Οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί να αποτελέσουν 

τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης αποτελεί μία νέα κατάσταση διαμόρφωσης του 

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κράτους, η οποία προϋποθέτει μία σειρά 

επιλογών αρχιτεκτονικής (Domínguez and Jones 2007). Είναι η επιλογή των δομικών 

κανόνων του νέου κράτους, όπως το σύνταγμα, η διαρρύθμιση της λειτουργίας της 

εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής λειτουργίας, και το πλαίσιο 

ανάπτυξης του κομματικού ανταγωνισμού και του εκλογικού συστήματος, όπως 

επίσης και της επιλογής του επιπέδου διαχωρισμού εξουσιών της κεντρικής 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ρυθμιστικό πλαίσιο όμως, δεν αρκεί 

από μόνο του. Η ολοκλήρωση και η δημοκρατική σταθεροποίηση της νέα κρατικής 

δομής προϋποθέτει τη αφενός τη δημιουργία δομών και θεσμών, αλλά 

σημαντικότερο στοιχείο είναι η ανάπτυξη δημοκρατικής Κουλτούρας και 

δημοκρατικών συμπεριφορών. 

Τι καθιστά λοιπόν μία δημοκρατία ολοκληρωμένη ; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

της συμπεριφοράς τόσο του κράτους όσο και των πολιτών της ;  

Μία ολοκληρωμένη δημοκρατία διακρίνεται από την ενεργό συμμετοχή των 

πολιτών στα δημόσια πράγματα, την αλληλεπίδραση των πολιτών ως ίσοι προς ίσοι, 

την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσά στους (Putnam, Leonardi, and Nanetti 1994). Η 

διαχρονική αποτύπωση δεικτών απογοήτευσης των πολιτών από τη δημοκρατία 

τους θεσμούς, τα αυξανόμενα ποσοστά αποχής στις εκλογές κλπ, αποτυπώνουν 

πτυχές απάθειας και απομάκρυνσης των πολιτών από τη δημοκρατία, όμως δεν 

προδικάζουν και την αποτυχία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μπορεί να 

αποτελούν εκφράσεις δυσαρέσκειας αλλά δεν αποτελούν πάντα ομολογίες 

αποτυχίας. 
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Οι Linz and Stepan (1996) αποτυπώνουν 5 οικογένειες παραγόντων που 

υποδηλώνουν μία ολοκληρωμένη δημοκρατία: (α) Οργάνωση, συνεργασία και 

επικοινωνία της κοινωνίας των πολιτών, (β) Ελεύθερη συμμετοχή στις εκλογές και 

πολιτικός ανταγωνισμός, (γ) Κράτος δικαίου, (δ) Ελεύθερη οικονομία, (ε) λειτουργία 

του κρατικού μηχανισμού. Από τη μία λοιπόν το κράτος απλώνει την ισχύ του σε 

ολόκληρη την επικράτεια, διευκολύνοντας όμως με βάση το κράτος δικαίου τη 

συνεργασία, την επικοινωνία των πολιτών, οι οποίοι στο πλαίσιο της ελεύθερης 

οικονομίας συναλλάσσονται και στο πλαίσιο της ελευθερίας τους εκφράζονται, 

εκδηλώνουν απόψεις και συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Πέραν της θεσμικής 

λοιπόν ολοκλήρωσης του κράτους, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνία των 

πολιτών, με έμφαση σε στοιχεία δημοκρατικής συμμετοχής, έκφρασης απόψεων 

για τη λειτουργία της δημοκρατίας, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τα κόμματα 

και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης από μέρους του κράτους.  Για παράδειγμα, 

οι Ekman & Amna (2012) επιχειρώντας την τυπολόγηση της δημοκρατικής 

συμμετοχής διακρίνουν από τη μία επίσημες μορφές πολιτικής συμμετοχής, όπως 

πχ η ψήφος στις εκλογές, αλλά και ανεπίσημες μορφές που υποδηλώνουν μία σχέση 

«δέσμευσης» με την πολιτεία (civic engagement).  

Η σταθερότητα ενός Δημοκρατικού Πολιτικού Συστήματος υποδηλώνεται ακόμη 

από την έκταση των πολιτικών ελευθεριών και του τρόπου προάσπισης τους (Gastil 

1990), από τη σχετική δύναμη μεταξύ των ελίτ και των υπόλοιπων ομάδων (Bollen 

1980), από τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών (Downs 1957), από το 

βαθμό συμμετοχής και το ποσοστό της αποχής (Lerner 1958) καθώς ακόμη και από 

το βαθμό λογοδοσίας της ηγεσίας και τους θεσμούς που την υπηρετούν. Ο 

Schumpeter ερμηνεύοντας συνολικά τη Δημοκρατία στα πλαίσια ενός σύγχρονου 

κράτους αναγνωρίζει πως σε τέτοιο πολιτικό σύστημα οι ελεύθερες εκλογές με 

διευρυμένη συμμετοχή λόγω καθολικού δικαιώματος εκλέγειν δημιουργούν μία 

κάθετη μορφή ευθύνης λόγω της εξάρτησης των κυβερνώντων από τις ψήφους του 

συνόλου του πληθυσμού παρά από την τοποθέτηση υπέρ ή κατά τους μίας διακριτής 

ομάδας (Schumpeter 1952). 

 

 

Οριοθετώντας, χρονικά και –περισσότερο- εννοιολογικά τις μεταβάσεις στη 

δημοκρατία σε  τρία κύματα εκδημοκρατισμού, από τη μετάβαση των πρώην 

αυτοκρατοριών του πρώτου, τις αλλαγές στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

και της από-αποικιοποίησης έως τη μετάβαση των πρώην στρατιωτικών 
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δικτατοριών και κομμουνιστικών καθεστώτων, επιχειρήσαμε τη συνοπτική 

ανασκόπηση των βημάτων της μετάβασης στη δημοκρατία ως μία διεργασία τριών 

σταδίων. Η παρακμή του καθεστώτος, όπως συντελείται από την εσωτερική και 

εξωτερική απονομιμοποίησή του είναι η πρώτη πράξη της μετάβαση στη 

δημοκρατία.  

Έπεται η διεργασία της αλλαγής, ο τρόπος και το είδος των στελεχών που 

συμμετέχουν σε αυτή να κρίνεται από την ισορροπία της ισχύος μεταξύ των 

δυνάμεων του καθεστώτος από τη μία και της αντιπολίτευσης από την άλλη. 

Διακρίνουμε συνεργατικές, μεταβάσεις μέσω της αντί-κατάστασης ή ομαλές 

αλλαγές καθοδηγούμενες από το καθεστώς. Το θεωρητικό αυτό σχήμα ουσιαστικά 

υποδηλώνει και την μετέπειτα παρουσία δυνάμεων στη δημοκρατία: στις 

καθοδηγούμενες από το καθεστώς μεταβάσεις τα στελέχη που προηγουμένως 

κατείχαν θέσεις κλειδιά ενδέχεται να συνεχίσουν την προσκηνιακή τους δράση, στη 

μετάβαση μέσω της ρήξης της αντιπολίτευσης με το καθεστώς, πλέον νέοι δρώντες 

έρχονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, αντικαθιστώντας τους προηγούμενους, 

ενώ με τη συνεργατική δράση, εξαιτίας μίας ισορροπίας ισχύος μεταξύ των 

δυνάμεων, παραμένουν εντός πολιτικού παιχνιδιού οι παλιοί πρωταγωνιστές, με 

την ενσωμάτωση και νέων.  

Το πιο σημαντικό στάδιο της μετάβασης, η σταθερότητα της δημοκρατίας, 

αποτελεί το τρίτο μέρος της διεργασίας με την επιτυχία της μετάβασης να εξαρτάται 

από την ανάπτυξη δημοκρατικής κουλτούρας και δημοκρατικών συμπεριφορών. Η 

ωριμότητα και η αντοχή στο χρόνο της νέας δημοκρατίας δεν αποτελούν μία 

μονόδρομη κατεύθυνση που έπεται της μετάβασης, με τη δυνατότητα επιστροφής 

στο αυταρχικό καθεστώς ή την πορεία σε μία λανθάνουσα κατάσταση μερικής 

δημοκρατικής εφαρμογής να αποτελούν επίσης επιλογές.  

Πως λοιπόν από τη μία η Τσεχία, μία πρώην κομμουνιστική χώρα και από την άλλη 

η Ελλάδα, μία πρώην δικτατορία, σταθεροποιούνται μετά τη μετάβαση στη 

δημοκρατία και πως, αλλά και πότε, η δημοκρατική σταθερότητα κλυδωνίζεται ; Θα 

αναλύσουμε στη συνέχεια τα δημοκρατικής σταθερότητας των δύο χωρών με 

έμφαση στη σταθερότητα του κομματικού συστήματος, τις εκλογικές μεταβολές, 

την αυξομείωση της δύναμης των παραδοσιακών κομμάτων και την εμφάνιση νέων 

παικτών, σε μία πορεία ανάλυσης από τη μετάβαση στη δημοκρατία, έως και τις 

εκλογές του Οκτωβρίου του 2013 για την Τσεχία και του Ιανουαρίου 2015 για την 

Ελλάδα.
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Κεφάλαιο 5. Η Ελλάδα και η Δημοκρατία της 
Τσεχίας σε συγκριτική ανάλυση: η μετάβαση στη 
δημοκρατία και η δημοκρατική σταθερότητα 

 

Από τη μετάβασή τους στη δημοκρατία έως το 2012 για την Ελλάδα και το 2013 για 

τη Δημοκρατία της Τσεχίας οι δύο χώρες βιώνουν μία αξιοσημείωτη κομματική 

σταθερότητα. Τα δύο κυρίαρχα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στην 

Ελλάδα, το ODS και το CSSD, στην Τσεχία, εναλλάσσονται στις δύο πρώτες θέσεις 

σε κάθε εκλογική διαδικασία, με εξαίρεση τις εκλογές του 1974 για την Ελλάδα, τα 

ποσοστά συμμετοχής και αποχής στις εκλογές σταθεροποιούνται, οι πολίτες στην 

πλειοψηφία τους τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, 

η πεποίθηση πως η «Δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή πολιτεύματος» συναντά 

έναν εξαιρετικά υψηλό βαθμό αποδοχής με την αποδοχή ανάμεσα στο 1985 και το 

1992 να αγγίζει –κατά μ.ο.- το 90% (Diamond 2001), ενώ και στην Τσεχία, μετά τη 

μετάβαση και έως το 1995 κατά μ.ο. η αποδοχή της δημοκρατίας βρίσκεται σε 

ποσοστά άνω του 74%.  

Ακόμη,  μετά τη μετάβαση στη δημοκρατία δεν εντοπίζεται κάποια αξιόλογη 

εμφάνιση κομματικών σχηματισμών ή κοινωνικών διαιρέσεων, υποστηρικτικών 

προς το προηγούμενο καθεστώς. Στην Τσεχία η πρώτη σύγκρουση στο ζήτημα της 

δομής του νέου καθεστώτος, απαντάται στις πρώτες εκλογές μετά την αλλαγή, όπου 

το Civic Forum (OF) θριαμβευτικά αναδεικνύεται νικητής, με το Κομουνιστικό Κόμμα 

(KCS) να έρχεται δεύτερο,  ενώ παρά την εμφάνιση του αυτονομιστικού κινήματος 

“Movement for Autonomous Democracy - Party for Moravia and Silesia (HSD-SMS)” 

στις εκλογές του 1990 και μετά στις εκλογές του 1992, τα ποσοστά του βαίνουν 

μειούμενα, όπου και αποδυναμώνεται εν τέλει. Ο χαρακτήρας του νέου 

πολιτεύματος από τη μετάβαση στη δημοκρατία, ιδιαίτερα και μετά το 1993 με τη 

διαμόρφωση των νέων κρατικών οντοτήτων δεν τελεί υπό αμφισβήτηση. Και στην 

περίπτωση της Ελλάδας, έως το 2012 δεν παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη 

κομματική έκφραση αμφισβήτησης του χαρακτήρα της δημοκρατίας, καθώς η 

προσπάθεια κομματικής έκφρασης προηγούμενων μορφών καθεστώτος, όπως για 

παράδειγμα με την Εθνική Παράταξη και πολύ αργότερα η Εθνική Πολιτική Ένωσις 

του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου, δεν είχαν καμία τύχη. Όπως επισημαίνει 
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ενδεικτικά ο Βούλγαρης (2013) η «απορρόφηση των ακραίων στοιχείων από τη Νέα 

Δημοκρατία επέδρασε θετικά, μειώνοντας τη δραστικότητα μίας ενδεχόμενης 

μεμονωμένης έκφρασής τους». 

 

Διάγραμμα 4. Στοιχεία δημοκρατικής σταθερότητας. Σύγκριση στοιχείων Ελλάδας - Τσεχίας. 

Πηγή: Diamond (2001) 

 

 

Πως όμως, πιο συγκεκριμένα, οδηγηθήκαμε από τις πρώτες εκλογές μετά τη 

μετάβαση στις εκλογές του 2012 και του 2013 ; Ποιες πολιτικές δυνάμεις 

συγκρούστηκαν, και πως διαμορφώθηκε ο κομματικός ανταγωνισμός ; 

 Στις 24 Ιουλίου 1974, στον απόηχο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, το 

στρατιωτικό καθεστώς που είχε εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα με το πραξικόπημα της 

21
ης

 Απριλίου 1967 καταρρέει. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναλαμβάνει 

πρωθυπουργός συγκροτώντας κυβέρνηση εθνικής ενότητας ενώ στις πρώτες 

εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974 η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που ίδρυσε ο ίδιος 

το Σεπτέμβριο, συγκεντρώνει 54,37% και επανεκλέγεται πανηγυρικά. Στις 8 

Δεκεμβρίου του 1974 διεξάγεται δημοψήφισμα σχετικά με το πολιτειακό ζήτημα 

όπου υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας τάσσεται το 69,18% του Ελληνικού λαού. 

Με το Σύνταγμα του 1975 ολοκληρώνεται το θεσμικό οικοδόμημα της Γ’ Ελληνικής 
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Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα εισαγωγικά στάδια της απαρχής μίας νέα περιόδου, 

σταθεροποίησης και δημοκρατικής ολοκλήρωσης της χώρας: της 

«μεταπολίτευσης». Όπως ο Βούλγαρης (2013) επισημαίνει είναι η περίοδος 

διαμόρφωσης μίας «νέας νομιμοποιητικής βάσης» και ανάδειξης «ενός ανοικτού, 

δημοκρατικού πλαισίου, αντιφασιστικού, όχι όμως αντιολοκληρωτικού, 

ευεπίφορου στον παραδοσιακό εθνικισμό με ιδεολογική κυριαρχία της λεγόμενης 

προοδευτικής-δημοκρατικής κουλτούρας». Η μικρή διάρκεια ζωής του 

στρατιωτικού καθεστώτος, συνηγορεί στη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής σε ένα 

πολιτικό και ανταγωνιστικό πολιτικό πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας  καθώς 

οι πολίτες «διατηρούσαν τη μνήμη της προηγούμενης δημοκρατικής ζωής», θέτει 

όμως και το ερώτημα του κατά πόσο δύναται να αναβιώσουν διαχωρισμοί που 

υπήρχαν προ της δικτατορικής περιόδου.  

Η μικρή διάρκεια ζωής του δικτατορικού καθεστώτος, αν συγκρίνουμε για 

παράδειγμα με την χρόνια παντελή έλλειψη, όπως στην περίπτωση της Τσεχίας, 

ενός ανταγωνιστικού πολιτικού και κομματικού πλαισίου, επιτρέπει την επιστροφή 

διαιρέσεων του παρελθόντος. Η μεταπολίτευση στην Ελλάδα λειτούργησε 

ενοποιητικά, δημιουργώντας μία «δημοκρατική δυναμική»: τα παλιά 

εξωκοινοβουλευτικά κέντρα παραμερίστηκαν, ο στρατός «επέστρεψε στους 

στρατώνες», δηλαδή έχασε τον κεντρικό πολιτικό του ρόλο, δημιουργήθηκαν 

θεσμοί με διάρκεια (Σύνταγμα, ανεξαρτησία θεσμών, Ανεξάρτητες Αρχές), 

νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ, ενώ τα κόμματα σεβάστηκαν τον νικητή στις εκλογές, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βούλγαρης (2011) το 1981 υπήρξε πρακτικά η 

πρώτη ομαλή εναλλαγή κόμματος στην εξουσία (Βούλγαρης 2013; Βούλγαρης, 

Νικολακόπουλος, Ρίζας, et al. 2011). 

Όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, έτσι και η μετάβαση στη Δημοκρατία στην 

Τσεχία πραγματοποιήθηκε ομαλά, με μαζικότερη όμως κινητοποίηση και 

συμμετοχή των πολιτών, τόσο συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις πρώην 

κομμουνιστικών καθεστώτων, όπως για παράδειγμα της Ουγγαρίας ή της Πολωνίας 

όπου η μετάβαση αποτέλεσε προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ 

αντιπολίτευσης και -τότε- κυβέρνησης, όσο και συγκριτικά με την Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριμένα, στις 17 Νοεμβρίου 1989 μετά από βίαιη καταστολή μαθητικής 

διαδήλωσης στην Πράγα ξεσπούν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενώ στις 24 

Νοεμβρίου παραιτείται σύσσωμη η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι 

οργανώσεις αντικαθεστωτικών, από την πλευρά της Τσεχίας το Φόρουμ Πολιτών 

(OF – Civic Forum), από την πλευρά της Σλοβακίας οι Πολίτες ενάντια της βίας (VPN 

– People against violence) αναλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις διεκδίκησης 
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αλλαγών με στόχο τη μετάβαση στη δημοκρατία, ζητώντας από την κομμουνιστική 

κυβέρνηση να παραδώσει την εξουσία. 

Κατόπιν διαπραγματεύσεων και της αρχικής παραίτησης του Adamec υπό την πίεση 

μαζικών διαδηλώσεων στην Πράγα με τη διεκδίκηση τολμηρότερων αλλαγών και 

κατά της συμμετοχής μικρότερου αριθμού των 15 Υπουργών που αρχικώς σχεδίαζε 

να συμμετέχουν στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας, στις 10 Δεκεμβρίου 1989 ο 

Marián Čalfa ηγείται κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης, ενώ στις 29 Δεκεμβρίου ο 

Václav Havel εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 5 Ιουλίου, και μετά τις 

επιβλητικές νίκες του OF στην Τσεχία και του VPN στη Σλοβακία στις πρώτες 

ελεύθερες εκλογές μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος (8-9 Ιουνίου 

1990), επανεκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου. Όπως επισημαίνει ο  Kopeček 

(2010) το ενδιαφέρον στοιχείο της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης για το ύπατο 

αξίωμα της χώρας είναι πως διατηρήθηκε η διαδικασία εκλογής με τον τρόπο που 

προέβλεπε το προηγούμενο κομμουνιστικό σύνταγμα, υπό την επιμονή των 

κυρίαρχων δυνάμεων του OF & VPN, με τη διαφοροποίηση να προέρχεται από το 

Κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο υποστήριξε την απευθείας εκλογή, υπό την 

πεποίθηση πως ο υποψήφιός του (Adamec) θα τύγχανε αξιόλογων επιδόσεων. 

Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης της Τσεχίας είναι το ότι οι αλλαγές συμβαίνουν 

παράλληλα χρονικά σε δύο επίπεδα, στο Ομοσπονδιακό, με τη μετάβαση στη 

δημοκρατία του ενιαίου κράτους της Τσεχοσλοβακίας, και στο εθνικό, στην Τσεχία 

και τη Σλοβακία, καθώς παράλληλα με τις εθνικές –ομοσπονδιακές- εκλογές, 

πραγματοποιούνται και εθνικές, με τις κομματικές δυνάμεις να συμμετέχουν και στα 

δύο επίπεδα, διακριτά. Οι εκλογές του 1992 αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη 

πράξη ενός βελούδινο διαζυγίου των δύο εθνικών οντοτήτων, με τους νικητές των 

εκλογών ODS και HZDS
64

 να διαμορφώνουν τους όρους και την Ομοσπονδιακή 

Βουλή να επικυρώνει το τέλος της Τσεχοσλοβακίας. Στο μέρος της Τσεχίας ο 

Πρωθυπουργός V. Klaus σε συνεργασία με την αντιπολίτευση συνθέτουν το νέο 

Σύνταγμα της χώρας, το οποίο συγκριτικά με τις ομοιότητες με το Σύνταγμα της 

Τσεχοσλοβακίας εμφανίζει ως μία ομαλή μετάβαση στη νέα συνταγματική τάξη. 

Γενικά, τόσο στην περίπτωση της Τσεχίας όπως και στην Ελλάδα η διαδικασία της 

μετάβασης πραγματοποιήθηκε ομαλά, χωρίς ιδιαίτερη βία, αιματηρές συμπλοκές ή 

                                                                    
64

 To HZDS «Κίνημα για μία Δημοκρατική Σλοβακία» ιδρύθηκε το 1991 από τον Vladimír Mečiar 

κερδίζοντας τις εκλογές του 1992 με 37.3%. Από τότε, έως τις εκλογές του 2012 οπότε και απέτυχε 

να εισέλθει στο κοινοβούλιο, είδε τα ποσοστά του να μειώνονται, στο 35%, στις εκλογές του 1994, 

στο 27% στις εκλογές του 1998, στο 19.5% στις εκλογές του 2002, και κάτω από 10% στις επόμενες 

(2006, 2008, 2012). 
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μετέπειτα μαζικές εκκαθαρίσεις, ενώ αξιοποιήθηκαν οι πρόνοιες των διατάξεων της 

υφιστάμενης συνταγματικής τάξης. Επιπρόσθετα, μετά τις εκλογές του 1992 στην 

Τσεχία και του 1975 στην Ελλάδα η διαδικασία δημοκρατικής ολοκλήρωσης είχε ως 

επικεφαλής δυνάμεις του κέντρο-δεξιού φάσματος, της Νέας Δημοκρατίας στην 

Ελλάδα και του ODS στην Τσεχία. 

 

Πίνακας 15. Εκλογές του 1990 και 1992. Η Τσεχία ως μέρος της ενιαίας Τσεχοσλοβακίας 

  1990 1992 

ODS  29,73 

CSSD 4,11 6,53 

KSCM  14,05 

KSC 13,24  

KDU-CSL 8,42 6,28 

Autonomous Movement 10,03 5,87 

ODA  5,93 

SPR-RSC  5,98 

Liberal Social Union  6,52 

OF (Civic Forum) 49,5  

<5% 14,7 19,11 

 

Πίνακας 16. Οι εκλογές στην Τσεχία 1996 - 2013 

 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

CSSD 26,44 32,31 30,2 32,32 22,08 20,46 

ODS 29,62 27,74 24,47 35,28 20,22 7,73 

ANO 2011      18,66 

TOP09     16,7 12 

KCSM 10,33 11,03 18,51 12,81 11,27 14,91 

VV      10,88  

KDU-CSL 8,1 9  7,22  6,78 

ODA 6,36      

Freedom Union (US-DEU)  8,6     

Freedom Union (US-DEU) & 
KDU-CSL 

  14,27    

SPR-RSC 8      

Green Party    6,29   

Dawn      6,89 
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 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

< 5% 11,15 11,32 12,55 6,08 18,85 19,46 

 

Οι εκλογικές διαδικασίες δεν αποτελούν μόνο ιστορικά ορόσημα και πεδία 

αντιπαράθεσης πολιτικών δυνάμεων, αλλά μπορούν να ιδωθούν και ως διαδικασία 

πολιτικής μάθησης και ευθυγραμμίσεων ψηφοφόρων κομμάτων, στη βάση ενός 

προγραμματικού πλαισίου το οποίο εκθέτουν τα κόμματα και της επιλογής 

αποδοχής ή απόρριψής του από μέρους των ψηφοφόρων (Dawisha and Deets 2006) 

αλλά και ως βήματα προς τη δημοκρατική ολοκλήρωση και σταθερότητα (Lindberg 

2009). Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τις εκλογικές, την εκλογική καταγραφή των 

κομμάτων και τις κομματικές μεταβολές.  

Στην Ελλάδα το 1974 είναι το έτος ορόσημο των αλλαγών, το οποίο και 

σηματοδοτεί την περίοδο της «μεταπολίτευσης», με τις πρώτες ελεύθερες εκλογές, 

τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974 και την συντριπτική επικράτηση της Νέας 

Δημοκρατίας και το δημοψήφισμα υπέρ της αβασίλευτης Δημοκρατίας. Στις 

εκλογές του 1974 πρώτη έρχεται η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή, δεύτερη η Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις υπό τον Γεώργιο Μαύρο 

(αναβίωση της προ-δικτατορικής Ένωσης Κέντρου, διαλύθηκε το 1976), τρίτο το 

ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ επίσης συμμετέχουν η Ενωμένη 

Αριστερά υπό την Ηλία Ηλιού (εκλογικός συνασπισμός των ΚΚΕ, ΚΚΕ εσωτερικού κ  

της ΕΔΑ).  Το 1975 τίθεται σε ισχύ το νέο σύνταγμα που διαμορφώνει το νέο 

καταστατικό χάρτη της χώρας και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται Πρώτος 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη Βουλή των Ελλήνων με 210 ψήφους έναντι των 

απαιτούμενων 180, διαδεχόμενος τον προσωρινό Πρόεδρο Μιχαήλ Στασινόπουλο.  

Στην Τσεχία οι πρώτες εκλογές μετά τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας διεξάγονται 

το 1996, όμως πρωτύτερα στο πλαίσιο της ενωμένης Τσεχοσλοβακίας διεξάγονται 

εκλογές και σε ομοσπονδιακό και σε εθνικό επίπεδο. Το 1990, στις πρώτες ελεύθερες 

εκλογές, σημειώνεται θρίαμβος του Civic Forum, με επικεφαλής το Vaclav Havel, το 

οποίο συγκεντρώνει 49,5 % και καταλαμβάνει 124 έδρες. Το KSC (Κομμουνιστικό 

Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας) λαμβάνει 13,2% και 33 έδρες, ενώ στο Τσεχικό Εθνικό 

Συμβούλιο (Czech National Council) επίσης εκπροσωπούνται  η 

Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (Christian and Democratic Union) ως συνασπισμός 

κομμάτων
65

 η οποία καταλαμβάνει 8,4% και 20 έδρες καθώς και το Κίνημα 

                                                                    
65

 Czechoslovak People's Party, Christian Democratic Party and Christian Democratic 

Movement) 
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Αυτονόμησης της Μοραβίας και Σιλεσίας (Movement for Autonomous Democracy - 

Party for Moravia and Silesia -HSD-SMS) το οποίο συγκεντρώνει 10% και 23 έδρες. Το 

1992, το ODS (Civic Democratic Party) σε συνασπισμό με το Christian Democratic 

Party συγκεντρώνουν 29,7 % και 76 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Μοραβίας 

και Βοημίας (KSCM) 14 % και 35 έδρες, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (CSSD) 6,5 % 

και 16 έδρες, η Liberal-Social Union ομοίως 6,5% και 16 έδρες, οι 

Χριστιανοδημοκράτες (KDU-CSL) 6,3% και 15 έδρες, το ακροδεξιό SPR-RSC 6% και 

14 έδρες, η Civic Democratic Alliance (ODA) 5,9% - 14 έδρες, όσες και το HSD-SMS. 

Το 1996 το ODS αναδεικνύεται ξανά πρώτο κόμμα συγκεντρώνοντας 29,6% και 68 

έδρες, σχηματίζοντας κυβέρνηση μειοψηφίας (συνολικά 99 έδρες) μαζί με το KDU-

CSL (10,3% και 18 έδρες) και το ODA (6,4% - 13 έδρες). Το CSSD ανεβαίνει στη 

δεύτερη θέση με 26,4% και 61 έδρες, ενώ το KSCM συγκεντρώνει 10,3% και 22 έδρες 

και το SPR-RSC 8% και 18 έδρες. 

Στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στην εσωτερική πολιτική σκηνή μέχρι το 

1981. Κερδίζει και τις εκλογές του 1977 (20 Νοεμβρίου 1977) με 41,84% έναντι του 

ΠΑΣΟΚ το οποίο αναδεικνύεται δεύτερη πολιτική δύναμη με 25,34%. Σε αυτές τις 

εκλογές τρίτο κόμμα αναδείχθηκε η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ – 

συγχώνευση της Ένωσης Κέντρου και της Δημοκρατικής Ένωσης Κέντρου του 

Ιωάννη Ζίγδη) υπό τον Γεώργιο Μαύρο, ενώ στη βουλή εισέρχεται το ΚΚΕ 

(κατεβαίνει αυτόνομο στις εκλογές), η Εθνική Παράταξη υπό τον Στέφανο 

Στεφανόπουλο (νέο κόμμα) , η συμμαχία Προοδευτικών και Αριστερών δυνάμεων 

(και το κόμμα των Νεοφιλελευθέρων υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (νέο κόμμα 

το οποίο συγχωνεύεται με τη Νέα Δημοκρατία του 1978). Στις 5 Μαΐου 1980 ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τρίτη 

ψηφοφορία με 183 έναντι των απαιτούμενων 180 ψήφων, Πρωθυπουργός 

εκλέγεται στις 9 Μαΐου ο Γιώργος Ράλλης,  ο οποίος και τον διαδέχεται στην 

Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα από 1.1.1981 γίνεται το 10
ο
 μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας 17. Εκλογές στην Ελλάδα 1974 - 1990 

 1974 1977 1981 1985 Ιουν-
1989 

Νοεμ-
1989 

1990 

ΝΔ	 54,4	 41,8	 35,9	 40,8	 44,3	 46,2	 46,9	
ΠΑΣΟΚ	 13,58	 25,3	 48,1	 45,8	 39,1	 40,7	 38,6	

ΚΚΕ	 	 9,4	 10,9	 9,9	 	   
Συνασπισμός		/	

ΣΥΡΙΖΑ	
	    13,1	 11	 10,3	
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 1974 1977 1981 1985 Ιουν-
1989 

Νοεμ-
1989 

1990 

ΕΔΑ	 9,47	 	      
Ένωση	Κέντρου	 20,42	 	      

ΕΔΗΚ	 	 11,9	 	     
Εθνική	Παράταξη	 	 6,8	 	     

	Λοιπά	<	3	%	 2,13	 4,8	 5,1	 3,5	 3,5	 2,1	 4,2	

 

Πίνακας 18. Εκλογές στην Ελλάδα, 1993 - Σεπτ-2015 

 1993 1996 2000 2004 2007 2009 Μάι-12 Ιουν-
2012 

Ιαν-15 Σεπ-15 

ΝΔ	 39,3	 38,1	 42,7	 45,5	 41,8	 43,9	 18,85	 29,66	 27,8	 28,1	
ΠΑΣΟΚ	 46,9	 41,5	 43,8	 40,5	 38,1	 33,5	 13,2	 12,3	 4,7	 6,3	

ΚΚΕ	 4,5	 5,6	 5,52	 5,9	 8,15	 7,5	 8,5	 4,5	 5,5	 5,6	
Συνασπισμός		/	

ΣΥΡΙΖΑ	
2,9	 5,1	 3,2	 3,3	 5,04	 4,6	 16,8	 26,9	 36,3	 35,5	

ΛΑΟΣ	 	   2,2	 3,8	 5,6	 2,74	 1,6	 1	 	
ΑΝΕΛ	 	      10,6	 7,5	 4,75	 3,7	

Χρυσή	Αυγή	 	      6,97	 6,9	 6,3	 7	
ΔΗΜΑΡ	 	      6,11	 6,25	 	  

Το	Ποτάμι	 	        6,05	 4,1	
¨Ένωση	Κεντρώων	 	         3,4	

Πολιτική	Άνοιξη	 4,9	 2,9	 	        
	ΔΗΚΚΙ	 	 4,4	 2,69	 1,8	 	      

	Λοιπά	<	3	%	 1,5	 2,4	 2,09	 0,8	 3,11	 4,9	 16,23	 4,39	 7,6	 6,3	
TOTALS	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	

 

Στις εκλογές της 18
ης

 Οκτωβρίου 1981 το ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου 

συγκεντρώνει 48,07%, η Νέα Δημοκρατία 35,87%, ενώ η Βουλή που αναδεικνύεται 

από τις εκλογές αποτελείται από τρία κόμματα, με το τρίτο το ΚΚΕ με 10,9%. Το 

ΠΑΣΟΚ έως το 1989 κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας και κερδίζει και τις 

εκλογές του Ιουνίου 1985 με 45,8%. Αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύεται ξανά 

η Νέα Δημοκρατία με 40,8%. Στις εκλογές της 18
ης

 Ιουνίου 1989 η Νέα Δημοκρατία 

υπό τον Κ. Μητσοτάκη αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 44,3%, το ΠΑΣΟΚ 

συγκεντρώνει 39,1%, ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου 13,1% ενώ η 

ΔΗΑΝΑ υπό τον αποχωρήσαντα από τη Νέα Δημοκρατία Κωστή Στεφανόπουλο 

(νέο κόμμα) 1,0% και το μειονοτικό κόμμα «Εμπιστοσύνη» 0,4% και από 1 έδρα. Με 

τον νέο εκλογικό νόμο εφαρμογής της απλής αναλογικής, τον οποίο ψήφισε η 

προηγούμενη κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δεν 

κατορθώνει το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης και συνεργαζόμενη με το 



125 

 

Συνασπισμό σχηματίζει κυβέρνηση υπό τον Τζανή Τζαννετάκη. Αυτή οδηγεί τη 

χώρα στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 1989, όπου η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο 

κόμμα με 46,2%, χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 40,7%, ο Συνασπισμός 

τρίτος με 11%, ενώ στη Βουλή εισέρχονται οι Οικολόγοι-Εναλλακτικοί με 0,6%, το 

μειονοτικό κόμμα «Εμπιστοσύνη» με 0,4% και το επίσης μειονοτικό «Πεπρωμένο» 

με 0,2%, τα τρία τελευταία εκλέγοντας από 1 βουλευτή. Με το σχηματισμό της 

οικουμενικής κυβέρνησης του Ξ. Ζολώτα, η χώρα οδηγείται στις εκλογές της 8
ης

 

Απριλίου 1990. 

Στις εκλογές της 8
ης

 Απριλίου 1990 η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 46,9%, το 

ΠΑΣΟΚ 38,6%, ο Συνασπισμός 10,3% ενώ από 1 βουλευτή εκλέγουν οι Οικολόγοι-

Εναλλακτικοί (0,8%), η ΔΗΑΝΑ (0,7%) και τα δύο μειονοτικά κόμματα 

«Εμπιστοσύνη» και «Πεπρωμένο». Η Νέα Δημοκρατία σχηματίζει αυτοδύναμη 

κυβέρνηση με την προσχώρηση του Βουλευτή της ΔΗΑΝΑ, ενώ με μετέπειτα 

απόφαση του εκλογοδικείου συγκεντρώνει πλέον 152 βουλευτές. Στις 10 

Οκτωβρίου 1993 διεξάγονται πρόωρες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ κερδίζει την πρώτη 

θέση με 46,88%, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 39,3%, τρίτο κόμμα 

αναδεικνύεται η Πολιτική Άνοιξη (νέο κόμμα) με 4,88%, υπό τον αποχωρήσαντα από 

τη Νέα Δημοκρατία πρώην Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά, ενώ στη Βουλή 

εισέρχεται το ΚΚΕ με 4.5%, το οποίο έχει προηγουμένως αποχωρήσει από το 

Συνασπισμό. Ο Συνασπισμός δεν κατορθώνει την είσοδό του στη Βουλή. Το 1996 

έπειτα από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου Πρωθυπουργός και 

μετέπειτα Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται ο Κώστας Σημίτης. Στις εκλογές της 

22 Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 41,5%, η Νέα Δημοκρατία υπό τον 

Μιλτιάδη Έβερτ 38,12%, ενώ εισέρχονται στη βουλή το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός 

με 5.1% και το ΔΗΚΚΙ (νέο κόμμα) με 4.4% υπό τον αποχωρήσαντα από το ΠΑΣΟΚ 

Δ. Τσοβόλα. Στις εκλογές της 9 Απριλίου 2004 το ΠΑΣΟΚ εκλέγεται ξανά στην πρώτη 

θέση με 43,79%, η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κώστα Καραμανλή δεύτερη με 42,74%, 

το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5.52% και ο Συνασπισμός 3.2%.  

Στις εκλογές της 7 Μαρτίου 2004 η Νέα Δημοκρατία εκλέγεται πρώτο κόμμα με 

45.4%, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 40.5, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5.9, ο ΣΥΡΙΖΑ 

(συνασπισμός κομμάτων με το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου και άλλα 

σχήματα της Αριστεράς) 3.26%. Το 2005 Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο 

Κάρολος Παπούλιας με 279 βουλευτές. Το 2007 (16 Σεπτεμβρίου) διεξάγονται 

εκλογές τις οποίες κερδίζει ξανά η Νέα Δημοκρατία με 41.83%, το ΠΑΣΟΚ έρχεται 

δεύτερο με 38.1%, το ΚΚΕ τρίτο με 8.15%, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 5.04% ενώ εισέρχεται 

στη βουλή το ΛΑΟΣ (νέο κόμμα) υπό τον διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία 
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Γιώργο Καρατζαφέρη με 3.80%. Στις εκλογές του 2009 (4 Οκτωβρίου) πρώτο κόμμα 

έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 43.9, δεύτερο η Νέα Δημοκρατία (33.5%), ενώ στη βουλή 

εισέρχονται το ΚΚΕ (7.5%), το ΛΑΟΣ (5.6%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (4.6%). Η χώρα εισέρχεται 

σε καθεστώς δημοσιονομικής εξυγίανσης με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου 

το Μάιο του 2010. Η κυβέρνηση Παπανδρέου παραιτείται  και σχηματίζεται η 

κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου το Νοέμβριο 2011 με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ, της Νέας 

Δημοκρατίας  και το ΛΑΟΣ. Στις εκλογές του Μαΐου 2012 η εναλλαγή των δύο 

πρώτων, κυρίαρχων μέχρι πρότινος κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, 

ανατρέπεται. Πρώτη βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 18,9%, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με 

16,8%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, τέταρτο το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων υπό 

τον Πάνο Καμμένο (νέο κόμμα), πέμπτο το ΚΚΕ, έκτη η Χρυσή Αυγή (νέο κόμμα), 

έβδομη η ΔΗΜΑΡ. Οδηγούμαστε λόγω της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης 

στις εκλογές του Ιουνίου 2012, όπου διατηρείται η σειρά των τεσσάρων πρώτων 

κομμάτων,  πέμπτη ανέρχεται η Χρυσή Αυγή, έκτη η ΔΗΜΑΡ και έβδομο το ΚΚΕ. 

Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ. Λόγω της αδυναμίας 

εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, οδηγούμαστε σε πρόωρες εκλογές τον 

Ιανουάριο του 2015, όπου πρώτο κόμμα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 36.3%, δεύτερη η ΝΔ 

(27.8%), Τρίτη η Χρυσή Αυγή (6.3%) ενώ τέταρτο το «Ποτάμι» με 6.1% (νέο κόμμα). 

Στην Τσεχία, μετά τις εκλογές του 1996, τον Ιούνιο του 1998 διεξάγονται πρόωρες 

εκλογές. Το CSSD αναδεικνύεται νικητής με 32,30% και 74 έδρες, και ακολουθούν το 

ODS με 27,74% - 63 έδρες, KSCM με 10,86% και 24 έδρες, το KDU-CSL με 8,99% και 

19 έδρες. Το CSSD σχηματίζει κυβέρνηση μειοψηφίας, χάριν στη “Opposition 

Agreement” με την οποία συμφωνεί με το ODS τη δυνατότητα σχηματισμού 

κυβέρνησης από το πρώτο σε ψήφος κόμμα, χωρίς τη συγκέντρωση της 

πλειοψηφίας, καθώς το δεύτερο θα στηρίξει το σχηματισμό της, χωρίς να 

συμμετέχει, με αντάλλαγμα τη στελέχωση κρίσιμων θέσεων στο Κοινοβούλιο, όπως 

για παράδειγμα το αξίωμα του Προέδρου. Ο Milos Zeman αναλαμβάνει 

Πρωθυπουργός. Το 2002 το CSSD κερδίζει την πρώτη θέση με 30,20% και 70 έδρες. 

Το ODS βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 24,47% - 58 έδρες, και ακολουθούν το KSCM 

με 18,51% και 41 έδρες και ο Συνασπισμός KDU-CSL-US-DEU 14,3% και 31 έδρες. 

Κυβέρνηση σχηματίζουν οι Σοσιαλδημοκράτες μαζί με το Συνασπισμό KDU-CSL-

US-DEU με σύνολο 101 έδρες, με πρωθυπουργό το Vladimir Spidla. Το 2006 το ODS 

αναδεικνύεται σε πρώτο κόμμα με 35,38% και 81 έδρες και ο επικεφαλής του, Mirek 

Topolanek, σχηματίζει κυβέρνηση σε συνεργασία με το KDU-CSL (7,23% - 13 έδρες) 

και τους Πράσινους (6,29% - 6 έδρες). Οι Σοσιαλδημοκράτες λαμβάνουν 32,32% και 

74 έδρες, ενώ το KSCM 12,81% και 26 έδρες. Το 2010 CSSD ανέρχεται πρώτο κόμμα 
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με 22,08% και 56 έδρες, ακολουθεί το ODS με 20,22 % και 53, και έπειτα το TOP 09 

με 16,70% - 41 έδρες και ακολουθεί το KSCM με 11,27% και 26 έδρες καθώς και το 

Public Affairs με 10,88 % - 24 έδρες. Οι εκλογές σήμαναν την αποδυνάμωση των δύο 

κραταιών κομμάτων (CSSD-ODS), αλλά και την αποτυχία των 

Χριστιανοδημοκρατών καθώς και των Πρασίνων. Ο Πρόεδρος του CSSD 

παραιτείται μετά τις εκλογές, ενώ κυβέρνηση σχηματίζεται από το ODS, το TOP 09 

και το VV, με επικεφαλής τον Petr Necas του ODS. Τ0 2013 Είναι οι πρώτες εκλογές 

στις οποίες το μοτίβο εναλλαγής του ODS & CSSD στην πρώτη και δεύτερη θέση 

διαρρηγνύεται. Το CSSD έρχεται πρώτο με 20,45% (50 έδρες) και σχηματίζει 

κυβέρνηση συνεργασίας με το δεύτερο και πρώτο-εμφανιζόμενο ΑΝΟ 2011 που 

λαμβάνει 18,65% και με τη συμμετοχή των Χριστιανοδημοκρατών που 

επανακάμπτουν στη Βουλή με 6,78% (14 έδρες). Το ODS μετά από ένα μεγάλου 

μεγέθους σκάνδαλο περιορίζεται στην 5
η
 θέση, με 7,72% (16 έδρες) έχοντας υποστεί 

τεράστιας κλίμακας απώλεια δυνάμεων, ενώ στη Βουλή εισέρχεται το πρώτο-

εμφανιζόμενο κόμμα  «Αυγή άμεσης δημοκρατίας – DAWN», με 6,88% (14 έδρες) το 

οποίο όμως (Ιαν-2015) υπέστη μεγάλες απώλειες αποχώρησης και 

ανεξαρτητοποίησης 6 βουλευτών του. 



128 

 

Κεφάλαιο 6. Η Ελλάδα και η Δημοκρατία της 
Τσεχίας σε συγκριτική ανάλυση: από τη 
σταθερότητα, στην κρίση του κομματικού 
συστήματος 

 

Στις 12 Μαΐου 2012 διεξάγονται οι δέκατες τέταρτες ελληνικές βουλευτικές εκλογές 

από τη μετάβαση στη δημοκρατία οι οποίες έμελλε να αποτελέσουν ορόσημο για το 

μέλλον του κομματικού συστήματος. Με τις έρευνες κοινής γνώμης να αδυνατούν 

εκτιμήσουν το εύρος των αλλαγών που θα συνέβαιναν
66

 αλλά και τα κόμματα να μην 

κατανοούν την επικείμενη απομείωση της εκλογικής τους επιρροής προβάλλοντας 

μηνύματα περί «αυτοδυναμίας» και «ισχυρής εντολής»
67

 το εκλογικό αποτέλεσμα 

έφερε μία ριζική ανατροπή στο συσχετισμό δυνάμεων στο κομματικό σύστημα.  

Τα άλλοτε κραταιά δύο πρώτα κόμματα, Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) και ΠΑΣΟΚ, που για 

δεκαετίες εναλλάσσονταν στην εξουσία είδαν τα ποσοστά  μετά βίας να ξεπερνούν 

αθροιστικά το 32%, όταν μόνη της η ΝΔ στις αμέσως προηγούμενες εκλογές (2009) 

παρότι είχε υποστεί την ήττα, ερχόμενη στη δεύτερη θέση, είχε συγκεντρώσει 

33,47%, ένα από τα χαμηλότερα ιστορικά ποσοστά της, ενώ το ΠΑΣΟΚ που στις 

εκλογές του 2009 είχε επιστρέψει θριαμβευτικά στην πρώτη θέση με 43,92% -το 

2007, όπως και στις εκλογές του 2004 ήρθε δεύτερο- περιορίστηκε 

συγκεντρώνοντας 13,18% στην τρίτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 4,6% των εκλογών του 

2009, τετραπλασίασε τη δύναμή του και ανήλθε με 16,79% στη δεύτερη θέση, με μία 

απόσταση 2 περίπου μονάδων από την πρώτη ΝΔ.  

Η ανατροπή στο συσχετισμό δυνάμεων στο κομματικό σύστημα συνοδεύτηκε από 

τη συγκέντρωση 10,62% από τους πρωτοεμφανιζόμενους Ανεξάρτητους Έλληνες 

με επικεφαλής τον πρώην βουλευτή και Υπουργό των κυβερνήσεων της ΝΔ Πάνο 

Καμμένο και την είσοδο στη βουλή –ακόμη δύο- νέων κομμάτων: της Χρυσής Αυγής 

                                                                    
66

 Συγκεντρωτικά οι προεκλογικές έρευνες πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2012 στο σύνδεσμο 

http://www.eklogika.gr/uploads/files/Dimoskopiseis/dimoskopiseis_may12.pdf οι οποίες έδιναν 

μειωμένα ποσοστά δικομματισμού, αλλά σταθερά στην πρώτη και δεύτερη θέση Νέα 

Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ  
67

 Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Α. Σαμαράς σε συνέντευξή του ζήτησε «Ισχυρή εντολή» 

ενώ αρνήθηκε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ε. 

Βενιζέλος παρουσίασε το σύνθημα «Αυτοδύναμη Ελλάδα» 
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με ποσοστό 6,97%, μία εντυπωσιακή άνοδο συγκριτικά με το 0,29% των 

προηγούμενων εκλογών και της ΔΗΜΑΡ με 6,11%, με επικεφαλής τον Φώτη 

Κουβέλη ο οποίος με μία ομάδα βουλευτών είχε αποχωρήσει από τον Συνασπισμό 

το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπό τη σημαία του οποίου είχε εκλεγεί το 2009. 

Οι εκλογές του 2012 για την Ελλάδα επισφράγισαν μία περίοδο πολιτικής 

αναταραχής που ξεκίνησε με την υπογραφή του «Μνημονίου Ι», όπως έμεινε 

γνωστή η Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης που υπέγραψε το 2010 η Ελληνική 

Κυβέρνηση, αιτούμενη δανειακής βοήθειας 80 δις ευρώ από τα κράτη μέλη του 

Eurogroup και 30δις ευρώ από το ΔΝΤ μπροστά στη διαφαινόμενη αδυναμία 

εξωτερικού δανεισμού και διευθέτησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

της. Παραιτήσεις βουλευτών, έντονη αντιπαράθεση των κομματικών δυνάμεων 

τόσο στο πλαίσιο της πολιτικής τακτικής, όπως κατά τα συνήθη εκδηλώνεται εντός 

του κοινοβουλίου, αλλά και διαδηλώσεις και έντονες αντιδράσεις κοινωνικών 

φορέων και πολιτών, αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου 2010 – 

2012. Το Νοέμβριο του 2011 κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ 

και της ΝΔ και με τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ συγκροτείται κυβέρνηση συνεργασίας με 

επικεφαλής τον πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Λουκά Παπαδήμο, τον 

Μάρτιο του 2012 υπογράφεται το «Μνημόνιο ΙΙ», η δεύτερη σύμβαση δανειακή 

διευκόλυνσης ύψους 100 δις, ευρώ και το Μάιο διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές. 

Στις 26 Οκτωβρίου 2013 η Τσεχία βίωνε την όγδοη εκλογική αναμέτρηση
68

 από τη 

μετάβαση της στη δημοκρατία με τον μέχρι πρότινος σταθερό συσχετισμό 

δυνάμεων και τη σταθερή εναλλαγή ενός εκ των CSSD και ODS στην πρώτη θέση να 

ανατρέπεται. Πλέον στη δεύτερη θέση ανέρχεται το πρωτοεμφανιζόμενο «Κίνημα 

Απογοητευμένων Πολιτών» (ΑΝΟ 2011) συγκεντρώνοντας 18,66%, ενώ το άλλοτε 

κραταιό -και κυβερνών από τις εκλογές του 2010- ODS περιορίζεται στην 5
η
 θέση με 

7,73%, έναντι του 20,22% που είχε λάβει στις προηγούμενες εκλογές του 2010. Στην 

πρώτη θέση αναδεικνύονται ξανά οι σοσιαλδημοκράτες (CSSD) οι οποίοι είδαν τη 

δύναμή τους να περιορίζεται στο 20,46%, έναντι του 22,08% που είχαν λάβει το 

2010, ενώ την είσοδό του στη βουλή πέτυχε το –επίσης όπως το ΑΝΟ 

πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα- «Αυγή Άμεσης Δημοκρατίας» (Usvit)  με 6,89%. Μία 

παρόμοιου χαρακτήρα πρόσφατη ανατροπή στο κομματικό σύστημα της χώρας 

                                                                    
68 Το κοινοβούλιο της Τσεχίας αποτελείται από δύο σώματα, την Κάτω Βουλή (ΣτΑ - Συνέλευση 
των Αντιπροσώπων) και την Άνω Βουλή (Γερουσία). Για την ΣτΑ οι εκλογές διεξάγονται κάθε 
4 χρόνια, ενώ για τη Γερουσία κάθε 6. Στον παρόν, όταν αναφερόμαστε στις εθνικές εκλογές 
στην Τσεχία αναφερόμαστε στις εκλογές ανάδειξης της ΣτΑ, καθώς αποτελεί το σώμα που 
αναδεικνύει και την κυβέρνηση, βάσει του συσχετισμού δυνάμεων των κομμάτων που 
εκλέγονται σε αυτό. 
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είχε πραγματοποιηθεί στις ευρωεκλογές του 2004, τις πρώτες ευρωεκλογές στην 

Τσεχία, οι οποίες έφεραν το CSSD στην 5
η
 θέση, με μόλις 8,78% και το 

Κομμουνιστικό κόμμα (KSCM) στη 2
η
 με 20,26%. Η χαμηλή συμμετοχή από τη μία 

(28,32% συμμετοχή, έναντι συγκριτικά μίας μέσης συμμετοχής 69,5% στις εκλογές 

1996 – 2002 και 63% στις επόμενες 2006 – 2013) καθώς και η σταθεροποίηση της 

προηγούμενης εικόνας του κομματικού συστήματος στις εθνικές εκλογές του 2006, 

δεν τις ανέδειξαν ως ορόσημο αλλαγών. Οι εκλογές, όμως, του 2013 διεξήχθησαν 

στον απόηχο πολιτικής αναταραχής που προκλήθηκε από μία σειρά σημαντικών 

σκανδάλων. 

Εάν μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι εκλογές του 2013 στην Τσεχία αποτελούν 

ορόσημο αλλαγών και μίας νέας οριοθέτησης του κομματικού ανταγωνισμού, οι 

εκλογές του 2010 αποτελούν την πρώτη πράξη του έργου: το άθροισμα των 

πρώτων δύο κομμάτων ανέρχεται στο –έως το 2010- ιστορικό χαμηλό του 42,3%, 

δύο νέα κόμματα πραγματοποιούν την είσοδό τους στη βουλή συγκεντρώνοντας 

ποσοστά άνω του 10%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες –με 4,39%- δεν κατορθώνουν 

την είσοδό τους στη βουλή. Τα πρωτοεμφανιζόμενα TOP09 – συγκεντρώνοντας 

16,7%- με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών
69

 και πρώην μέλους του 

κόμματος ODA Karel Schwarzenberg και το Public Affairs με επικεφαλής το 

δημοφιλή δημοσιογράφο Radek John, έχοντας συγκεντρώσει 10,88%, σχηματίζουν 

κυβέρνηση συνεργασίας με το ODS με πρωθυπουργό τον Petr Necas. Η νέα 

κυβέρνηση ξεκινά τον πολιτικό της βίο με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς 

(με σύνθημα «Καθαρά Χέρια»
70

), αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη διαχείριση της 

οικονομικής κρίσης που σοβούσε στην Ευρώπη και τον ολοκληρώνει υπό τη σκιά 

μίας σειράς σκανδάλων που αγγίζουν τον ίδιο τον Necas, ωθώντας τον το 2013 σε 

παραίτηση.  

Η εμπλοκή σε σκάνδαλα επιφέρει πολιτική αναταραχή εντός της κυβέρνησης ήδη 

από το Δεκέμβριο του 2010 όταν με εμπλεκόμενους τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

τον επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Πόρων αναδύονται 

αλληλοκατηγορίες για την εμπλοκή συνεργατών του Υπουργού σε προσπάθεια 

«κατεύθυνσης» διαγωνιστικών διαδικασιών. Τον Μάρτιο του 2011 ο Πρέσβης των 

ΗΠΑ απευθύνει την κατηγορία προς τον Υπουργό Άμυνας για τη διεκδίκηση 

προμήθειας με αντάλλαγμα τη διευκόλυνση διεκδίκησης αμυντικών συμβολαίων 

                                                                    
69 της Κυβέρνησης συνεργασίας ODS, KDU-CSL και Πρασίνων με επικεφαλής τον Mirek 
Topolánek 
70 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/czech-pm-petr-necas-to-resign-mr-clean-
hands-to-quit-in-effort-to-end-political-turmoil-over-aide-8661418.html 
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ενώ τον Απρίλιο του 2011 o Υπουργός Μεταφορών και ηγέτης του κυβερνητικού 

εταίρου VV, Vit Barta, κατηγορείται για δωροδοκία από μέλη του ίδιου του του 

κόμματος -και ένα χρόνο μετά καταδικάζεται-. Το VV αποσύρει τη στήριξή του στην 

κυβέρνηση, αποχωρούν 8 βουλευτές του, που με επικεφαλής την Karolina Peake 

ιδρύουν το LIDEM (3 Μαΐου 2012) το οποίο παρείχε αρχικά την υποστήριξή στην 

κυβέρνηση Necas, ενώ τελικώς στις 10 Ιανουαρίου 2013 την αποσύρει. Τον Απρίλιο 

του 2012 με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων σχετικά με την 

παροχή υπέρ-κοστολογημένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τσεχικής Προεδρίας της 

Ε.Ε. Το αποκορύφωμα έρχεται το 2013, όταν συλλαμβάνεται –μαζί με 7 ακόμη 

κυβερνητικούς αξιωματούχους
71

- η Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του 

Πρωθυπουργού η οποία φέρεται να διέταξε τις Κρατικές υπηρεσίες να 

παρακολουθήσουν τρία πρόσωπα προσωπικού της ενδιαφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένης και της –τότε- συζύγου του Necas. 

Οι εκλογές του 2012 σηματοδοτούν για την Ελλάδα 38 χρόνια από τη μετάβαση στη 

δημοκρατία, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967 – 1974) 

όταν ο Στρατηγός Γκιζίκης όρκισε ως μεταβατικό πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή και τη συγκρότηση υπό τον ίδιο κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η χώρα, 

η οποία εντάσσεται το 1981 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνει το 2012 

τέσσερις δεκαετίες δημοκρατικής σταθερότητας και ομαλής εναλλαγής δύο 

κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στην εξουσία.  Η Τσεχία, το 2013, 

ολοκληρώνει με επιτυχία μία «διπλή» μετάβαση, τη μετάβαση στη δημοκρατία, 

μετά από την ομαλή μετάβαση της ενιαίας Τσεχοσλοβακίας στη δημοκρατία και 

έπειτα την ειρηνική διάσπαση της σε δύο κράτη (1993), τη Δημοκρατία της Τσεχίας 

και τη Σλοβακία. Εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, και βιώνει έως το 2013 

μία σταθερή δημοκρατία και ένα σταθερό πλαίσιο κομματικού ανταγωνισμού. Πως 

λοιπόν οδηγηθήκαμε στο 2012 και το 2013 ; Πως οδηγηθήκαμε από την εκλογική 

σταθερότητα σε ένα σκηνικό όπου το προηγούμενο πλαίσιο σταθερότητας φαίνεται 

να διαρρηγνύεται ; Ήταν αυτές οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις η ιστορική τομή στην 

κανονικότητα ή είχαν βιώσει παρόμοιες εναλλαγές και στο παρελθόν ; 

 

Πέραν από την ιστορική ανασκόπηση των εκλογικών αναμετρήσεων ας δούμε τα 

αποτελέσματα υπό την εξέταση συγκεκριμένων μεταβλητών / μεγεθών που 

προκύπτουν από αυτές. Ουσιαστικά συγκρίνοντας τις δύο δημοκρατίες σε δύο 
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 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/czech-pm-petr-necas-to-resign-mr-clean-

hands-to-quit-in-effort-to-end-political-turmoil-over-aide-8661418.html 
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επίπεδα, στο περιγραφικό επίπεδο, εξετάζοντας τα «προϊόντα» των εκλογικών 

αναμετρήσεων (συμμετοχή, νέα κόμματα κλπ.) μέσα από την παρατήρηση των 

αποτελεσμάτων των εκλογών και στο διερευνητικό επίπεδο, εξετάζοντας τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκλογέων σε ζητήματα εμπιστοσύνης και ποιότητας 

της δημοκρατίας, διαχρονικά, θέλουμε να δούμε και για τις δύο χώρες, συγκριτικά 

και διαχρονικά, μία αποτύπωση της στάσης των εκλογέων ως προς τα κόμματα και 

τη δημοκρατία γενικότερα. Ποιες είναι οι μεταβολές και ποια η γενικότερη 

ρευστότητα του κομματικού συστήματος ; Πόσα νέα κόμματα συμμετέχουν στο 

κομματικό σύστημα και πως ευθυγραμμίζονται οι ψηφοφόροι σε σχέση με το 

επίπεδο προσφοράς ; Και τι πιστεύουν οι εκλογείς για τη δημοκρατία και πόσο 

εμπιστεύονται τα κόμματα ;  

Αρχικά, στο περιγραφικό επίπεδο, ας εξετάσουμε στοιχεία συμμετοχής των 

πολιτών στις εκλογές. Από τη μία το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ως δείκτης 

δημοκρατικής σταθερότητας αλλά και αυξημένης ευθύνης των κυβερνώντων 

καθώς οι εκλογείς τους εξουσιοδοτούν, δημιουργώντας μία κάθετη μορφή ευθύνης 

(Schumpeter 2006) αλλά παράλληλα υπάρχει ένα ακόμη πλήθος στοιχείων που 

πρέπει να συνυπολογιστεί. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε: (α) τη συνολική 

συμμετοχή στις εκλογές και τις «χαμένες ψήφους», (β) το άθροισμα των δυο 

πρώτων κομμάτων και τον αριθμό κομμάτων εντός του κοινοβουλίου και τον 

αριθμό νέων κομμάτων εντός του κοινοβουλίου, (γ) τη συνολική εκλογική 

μεταβλητότητα. Ας τα δούμε πιο συγκεκριμένα. 

Οι μέσοι όροι του συνόλου των εκλογικών διαδικασιών και στα δύο κράτη είναι 

παρόμοιοι: 74,27% για την Ελλάδα και 71,98% για την Τσεχία. Η συμμετοχή στην 

Τσεχία ξεκινά από υψηλότερο επίπεδο από ότι στην Ελλάδα. Στις πρώτες εκλογές 

συμμετέχει σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός –με δικαίωμα ψήφου- (96,69%) ενώ 

στις εκλογές του Ιουνίου του 2002 σχεδόν ο μισός (57,95%), με την τάση μείωσης να 

παρατηρείται διαρκώς. Γενικά, η συμμετοχή στις εκλογές είναι φθίνουσα, με μόνη 

εξαίρεση τις εκλογές του 2006, τα δύο υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις 

εκλογές του 1990 (96,69%) και του 1992 (85%) ενώ τα δύο χαμηλότερα σημεία 

εμφανίζονται στις εκλογές του 2002 (57,95%) και 2013 (59,44%). Η Ελλάδα εμφανίζει 

μία περισσότερο σταθερή συμμετοχή από τις πρώτες εκλογές έως τις εκλογές του 

1993, με το ποσοστό να κινείται στα όρια του 80%. Από το 1974 έως το 1993 8 στους 

10 Έλληνες συμμετέχουν στις εκλογές σταθερά ενώ το 1996 το ποσοστό πέφτει 

κάτω από το 75%. Ουσιαστικά από το 1990 έως το 2000 η συμμετοχή να φθίνει 

διαρκώς, με εξαίρεση τις εκλογές του Μαρτίου του 2004 και του Ιανουάριο του 2015 

όπου παρουσιάζει άνοδο. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής εμφανίζονται στις 
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εκλογές του 1981 (81,%) και 1977 (81,11%), ενώ τα χαμηλότερα στις εκλογές του 

Ιουνίου 2012 (62,49%) και Σεπτεμβρίου 2015 (56,57%).   

Διάγραμμα 5. Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχής στις εθνικές εκλογές. Σύγκριση Ελλάδας - 

Τσεχίας. Πηγή: ΥΠΕΣ / CZSO.CZ 

 

 

Μία ακόμη μεταβλητή προς διερεύνηση είναι το άθροισμα των «χαμένων ψήφων» 

από εκλογική σε εκλογική αναμέτρηση. Η λογική της διερεύνησης των «χαμένων 

ψήφων» εδράζεται στη θεώρηση των εκλογών από τους Dawisha & Deets (2006), 

σύμφωνα με τους οποίους οι εκλογές προσφέρονται ως μία διαδικασία πολιτικής 

μάθησης (political learning) κατά την οποία οι εκλογείς επιλέγουν αφού 

διαμορφώσουν πολιτικές στρατηγικές αναγνωρίζοντας τις κομματικές επιλογές που 

μεγιστοποιούν τις επιδιώξεις τους υπό το πλαίσιο της κατανόησης των «ρυθμίσεων» 

των κανόνων των εκλογικών ρυθμίσεων. Επομένως η δημοκρατική σταθερότητα 

υποδηλώνεται και με το μειωμένο αριθμό των χαμένων ψήφων από εκλογική σε 

εκλογική αναμέτρηση, ενώ οι ίδιοι ορίζουν σε τρεις τις εκλογικές αναμετρήσεις κατά 

τις οποίες εκδηλώνεται η «ευθυγράμμιση» των ψηφοφόρων. Ως χαμένες ψήφους 

θα ορίσουμε το άθροισμα των  άκυρων / λευκών και των επιλογών που τελικά δεν 
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εισέρχονται στο κοινοβούλιο
72

. Ο μ.ο. των χαμένων ψήφων για την Ελλάδα και την 

Τσεχία είναι πολύ διαφορετικός, με την Τσεχία να παρουσιάζει παραπάνω από τον 

διπλάσιο: 13,68%, έναντι 6,61% για την Ελλάδα. Διαχρονικά, στην περίπτωση της 

Ελλάδας όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 1996, με εξαίρεση του 

Σεπτεμβρίου του 2007, είχαν μεγαλύτερο άθροισμα χαμένων ψήφων από τον μ.ο., 

με το υψηλότερο άθροισμα να εμφανίζεται στις εκλογές του Μαΐου 2012 και 

ακολουθούν οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Στην περίπτωση της Τσεχίας το 

υψηλότερο άθροισμα εμφανίζεται στις εκλογές του 1992 και ακολουθούν οι εκλογές 

του 2010. 

 

Διάγραμμα 6. Σύγκριση μεγεθών εκλογικής συμμετοχής και χαμένων ψήφων. Πηγή: ΥΠΕΣ - 

Επεξεργασία 

 

 

                                                                    
72

 Διαχρονικά στην περίπτωση της Ελλάδας από το 1974, καθώς είχαμε διαφορετικά εκλογικά 

συστήματα, αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση, στην περίπτωση της Τσεχίας είναι οι επιλογές 

που δε συγκεντρώνουν 5% καθώς το εκλογικό σύστημα παραμένει σταθερό. 
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Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα, τις πρώτες, μετά τη μετάβαση, και τις 

τελευταίες, οδεύοντας προς την κρίση εκλογές. Θεωρητικά οι πρώτες εκλογές, για 

παράδειγμα οι τρείς πρώτες όπως εκτιμούν οι Dawisha & Deets (2006) αποτελούν 

πεδίο ευθυγράμμισης ψηφοφόρων και κομμάτων, διαμορφώνοντας τις συνθήκες 

του κομματικού ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, μία σταθερή δημοκρατία με 

σταθερό πλαίσιο αντιπαράθεσης και ανταγωνισμού θα παρουσιάζει ένα σταθερό 

μοτίβο «χαμένων» ψήφων, ενώ αντίστροφα υπερβολικές αυξομειώσεις θα 

αποτελούν ένδειξη αστάθειας. Για την ελληνική περίπτωση παρατηρούμε πως στις 

πρώτες εκλογές δεν παρατηρήθηκε κάποιο ποσοστό χαμένων ψήφων μεγαλύτερο 

από το μέσο όρο, παρότι υπήρχαν συνεχείς αυξομειώσεις, αυτό κρατήθηκε σε 

χαμηλά ποσοστά.  

Στην περίπτωση της Τσεχίας, οι πρώτες δύο εκλογικές αναμετρήσεις επέδειξαν 

μεγαλύτερα από το μέσο όρο ποσοστά, ενώ η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη, 

μικρότερα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι αξιοπρόσεκτο πως καθώς 

απομακρυνόμαστε από τις πρώτες εκλογές και οδεύουμε προς τις εκλογές της 

«κρίσης», τόσο τα ποσοστά των χαμένων ψήφων αυξάνονται. Στην Ελλάδα το 

μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στις εκλογές του Μαΐου 2012 (20,91%), ενώ στην 

Τσεχία στις εκλογές του 2010 (19,46%). Βλέπουμε λοιπόν μία αναστάτωση στην 

περίπτωση της Ελλάδας που όμοια δεν είχε παρατηρηθεί στις εκλογές που 

ακολούθησαν τη μετάβαση στη δημοκρατία, ενώ στην περίπτωση της Τσεχίας μία 

παρόμοια συμπεριφορά όπως στις εκλογές μετά τη μετάβαση. 
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Διάγραμμα 7. Διαχρονική εξέλιξη αθροίσματος δύο πρώτων κομμάτων. Πηγή: ΥΠΕΣ / 

Επεξεργασία 

 

 

Παρατηρήσαμε ήδη πως μελετώντας τις εκλογικές αναμετρήσεις όσο οδεύουμε 

προς τα χρόνια στης κρίσης, παρατηρούμε μεταβολές στη συμμετοχή στις εκλογές. 

Ας δούμε τώρα κάποια στοιχεία σχετικά με τον κομματικό ανταγωνισμό και πιο 

συγκεκριμένα τις μεταβολές στο άθροισμα των δύο πρώτων κομμάτων και τον 

αριθμό των κομμάτων εντός του κοινοβουλίου. Τα κόμματα μεταφέρουν από και 

προς τους εκλογείς ένα σύνολο πληροφοριών και μηνυμάτων.  Το κομματικό 

σύστημα αποτελεί ένα διαρκές πεδίο εσωτερικών και εξωτερικών ισορροπιών 

(Lewis 2002); Sartori 1976) και τα κόμματα ως μηχανισμοί διπλής κατεύθυνσης 

μεταξύ των πολιτών και τη κυβέρνησης, εκπροσωπούν τη λαϊκή βούληση και 

υποβοηθούν στη διαμόρφωσή της (Krause and Loudín 1996). Θεωρούνται βασικά 

όργανα διακυβέρνησης σε μία δημοκρατία (Klima 1999), αναγκαία (McAllister and 

White 2007) καθώς και «πως είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής» (Schumpeter 

2006). Επίσης, τα «μεγάλα κόμματα» αποτελούν οργανισμούς στελέχωσης του 

δημοσίου, στρατολόγησης στελεχών και εκπαίδευσης πολιτών, διαμορφώνουν 

σταθερούς κανόνες αντιπαράθεσης, συνεργάζονται, διαφωνούν, εναλλάσσονται 
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στην εξουσία, πληροφορούν τους πολίτες, οργανώνουν τη διαφωνία, 

διαμεσολαβούν τα αιτήματά τους (Sitter 2002; McAllister and White 2007). 

Ο μέσος όρος του αθροίσματος των δύο πρώτων κομμάτων είναι διαφορετικός στις 

δύο χώρες. Η Ελλάδα με ένα δικομματικό σταθερό σύστημα έχει 75,51%, ενώ η 

Τσεχία παρότι δόμησε τον κομματικό ανταγωνισμό γύρω από τα δύο πρώτα 

κόμματα, έχει 53,30%. Η πορεία των μεγεθών εμφανίζει όμως ομοιότητες. Στις 

πρώτες εκλογές εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσοστό (74,8 για την Ελλάδα, 62,74 για την 

Τσεχία), όχι όμως το μεγαλύτερο ιστορικά. Στις επόμενες εκλογές το ποσοστό 

μειώνεται, ελαφρύτερα για την Ελλάδα καθώς πλέον τα δύο πρώτα συγκεντρώνουν 

67,1%, και πιο ραγδαία για την Τσεχία (43,78). Στις επόμενες αυξάνεται ξανά και στις 

έκτες εκλογές φτάνει στο ανώτατο σημείο. Στις εκλογές του Ιουνίου 2006 τα δύο 

πρώτα κόμματα στην Τσεχία συγκεντρώνουν μαζί άθροισμα 67,7%, ενώ στις 

εκλογές του Νοεμβρίου 1989 για την Ελλάδα 86,9%. Για την Τσεχία, οι επόμενες δύο 

εκλογές είναι οι εκλογές του 2010 και 2013, οπότε και το άθροισμα των δύο 

κομμάτων υφίσταται σημαντική μείωση, σημειώνοντας τα δύο χαμηλότερα 

ποσοστά από τη μετάβαση στη δημοκρατία: 39,12% στις εκλογές του 2013 και 42,3% 

στις εκλογές του 2010. Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό του αθροίσματος των 

δύο πρώτων κομμάτων διατηρείται περίπου 20 χρόνια, αλλά τον Μάιο του 2012 

καταγράφεται το χαμηλότερο σημείο (35,64%) και στις επόμενες εκλογές του 

Ιουνίου του 2012 το δεύτερο αμέσως χαμηλότερο (56,55%). Ουσιαστικά οι εκλογές 

στις οποίες σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά του αθροίσματος των δύο 

κομμάτων είναι και οι εκλογές που σηματοδοτούν την ανατροπή της υφιστάμενης 

ισορροπίας. Στην Ελλάδα στις εκλογές του 2012 η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη 

με 18,85 και ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με 16,79, με το άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ να 

περιορίζεται στην Τρίτη θέση με 13,18%. Στις εκλογές του 2013, στην Τσεχία, το 

CSSD έρχεται πρώτο με 20,46, ενώ το δεύτερο πρώτο-εμφανιζόμενο ΑΝΟ2011 με 

18,66% εκτοπίζει το άλλοτε κραταιό ODS στην 5
η
 θέση. 

 

Πίνακας 19. Ανάλυση μεγεθών Ελλάδας. Πηγή: ΥΠΕΣ / Επεξεργασία 

Ελλάδα Άθροισμα % δύο 

πρώτων 

κομμάτων 

Κόμματα στη Βουλή Νέα κόμματα στη 

Βουλή 

Pedersen Index 

1974 74,79 4 4  

1977 67,18 7 4 59,4 

1981 83,94 3 - 57,9 

1985 86,6 4 1 4,5 
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Ελλάδα Άθροισμα % δύο 

πρώτων 

κομμάτων 

Κόμματα στη Βουλή Νέα κόμματα στη 

Βουλή 

Pedersen Index 

Ιουν-1989 83,40 5 2 6,7  

Νοεμ-1989 86,90 6 1 3,4  

1990 85,5 6 1 2,7  

1993 86,2 4 1 8,2  

1996 79,61 5 1 4,0  

2000 86,53 4 - 6,1 

2004 85,91 4 - 4,8 

2007 79,94 5 1 6,9 

2009 77,39 5 - 10,1 

Μάι-2012 35,64 7 3 48,8 
Ιουν-2012 56,55 7 - 21,34 

Ιαν-2015 64,15 7 1 22,85 

Σεπτ-2015 63,55 8 1 9,9 

(Για τον υπολογισμό του Pedersen Index κατά 1989-1996 Ζαφειρόπουλος & Χατζηπαντελής 

(1999). 

 

Πίνακας 20. Σύγκριση μεγεθών Τσεχίας. Πηγή: ΥΠΕΣ / Επεξεργασία 

Τσεχία Άθροισμα % δύο 

πρώτων 

κομμάτων 

Κόμματα στη Βουλή Νέα κόμματα στη 

Βουλή 

Pedersen Index 

1990 62,74 4 4  
1992 43,78 8 2 76,78 
1996 

56,06 
6 - 18,08 

1998 60,05 5 1 12,93 
2002 54,67 4 - 23,63 
2006 67,70 5 1 22,79 
2010 42,30 5 2 39 
2013 39,12 7 2 37,46 

 

Ομοιότητες εμφανίζονται και στον αριθμό των κομμάτων εντός του κοινοβουλίου. 

Οι μέσοι όροι είναι παρόμοιοι: 5,4 για την Ελλάδα και 5,5 για την Τσεχία κόμματα 

κατά μέσο όρο συμμετέχουν στο κοινοβούλιο, ενώ 1,75 νέα κόμματα εισέρχονται 

στο Ελληνικό και 2 στο Τσέχικο κοινοβούλιο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Στην 

Ελλάδα η Βουλή με τα περισσότερα κόμματα προέκυψε από τις εκλογές του 2013 (8 

κόμματα), ενώ 7 κόμματα συμμετέχουν στη Βουλή από τις εκλογές του Μαΐου 2012, 

ενώ την προηγούμενη φορά 7 κόμματα είχαν εμφανιστεί και στις δεύτερες, μετά τη 

μετάβαση στη δημοκρατία εκλογές. Σε όμοια αντιστοίχιση, στην Τσεχία 7 κόμματα 
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εντός κοινοβουλίου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 1992 και έπειτα 

στις εκλογές του 2013.   

 

Διάγραμμα 8. Διαχρονική εξέλιξη δείκτη Pedersen 

 

 

Αυτή η κατάσταση ανατροπής της ισορροπίας του κομματικού συστήματος 

εμφανίζεται και στο συνολικό βαθμό της εκλογικής μεταβλητότητας, όπως 

αποτυπώνεται από τον δείκτη Pedersen (Pedersen 1979) ο οποίος μετρά της 

συνολική μεταβλητότητα στη βάση διαδοχικών εκλογών και μεταβολών στα 

εκλογικά ποσοστά των συμμετεχόντων κομμάτων.  Ο δείκτης Pedersen 

υπολογίζεται ως το πηλίκο !. #. = 	 &'(
)
* , όπου Δp είναι ο άθροισμα των διαφορών 

των ποσοστών των κομμάτων και λαμβάνει τιμές από 0	 ≤ !#	 ≤ 100, όπου το 0 

σηματοδοτεί μηδενική μεταβλητότητα και το 100 μέγιστη  μεταβλητότητα. 

Παρατηρούμε πως η φθίνουσα πορεία του δείκτη Pedersen, την οποία 

υπολογίζουμε ως το μέσο όρο του δείκτη διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, 

διακόπτεται για την Ελλάδα στις εκλογές του 2012 και για την Τσεχία στις εκλογές 

του 2010. Μάλιστα στην Ελλάδα βαίνει αυξανόμενη για τρεις διαδοχικές εκλογικές 

αναμετρήσεις (Μάιος και Ιούνιος 2012 και Ιανουάριος 2015), ενώ για την Τσεχία και 

στις εκλογές του 2010 και του 2013 παρατηρείται αύξηση. Η αύξηση προκαλείται από 
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το μέγεθος του δείκτη καθώς όταν είναι μεγαλύτερος από τη μέση μεταβλητότητα, 

προκαλεί την αύξησή του μ.ο. και αντίστροφα. 

Γενικά, παρατηρούμε από την περιγραφική προσέγγιση πως οι εκλογές που 

οριοθετήσαμε ως εκλογές «κρίσης» σε Ελλάδα και Τσεχία παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά μεταβλητότητας, ανατροπής της υφιστάμενης σταθερότητας του 

κομματικού συστήματος, μειωμένη συμμετοχή, μείωση της δυναμικής των δύο 

πρώτων κομμάτων, κομματικό πλουραλισμό εντός κοινοβουλίου καθώς  και την 

εμφάνιση νέων κομμάτων. Όμως τι ακριβώς αποτυπώνεται στις εκλογές της κρίσης 

; Η εμπιστοσύνη στα κόμματα, η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία ;  

Στο διερευνητικό επίπεδο θέλουμε να εξετάσουμε τις στάσεις των πολιτών ως προς 

τη δημοκρατία και τα κόμματα, αναζητώντας συσχετίσεις με τα προϊόντα των 

εκλογών της κρίσης. 

 

Διάγραμμα 9. Συγκριτική εξέλιξη δείκτη δυσαρέσκειας με τον τρόπο λειτουργίας της 

δημοκρατίας σε Ελλάδα και Τσεχία. Πηγή: Ευρωβαρόμετρο / Επεξεργασία 

 

 

Οι Έλληνες εκφράζουν –σταθερά- από το 1987 και έπειτα μία περισσότερο 

επιφυλακτική στάση προς τη δημοκρατία, συγκρινόμενοι με τον ευρωπαϊκό μέσο 
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όρο. Στο ερώτημα που τακτικά αποτυπώνεται από το Ευρωβαρόμετρο φαίνονται 

δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους, με την 

απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να λαμβάνει διαστάσεις από το 2010 και 

έπειτα, με το μεγαλύτερο σημείο της να εμφανίζεται το 2012 όταν 9/10 Έλληνες 

εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Οι Τσέχοι πολίτες εμφανίζουν και αυτοί πιο 

αρνητική στάση από τους υπόλοιπους ευρωπαίους, η οποία ομοίως κορυφώνεται το 

2012, όταν 7/10 εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Για την Ελλάδα, όπως και για την 

Τσεχία η στάση των πολιτών έναντι της δημοκρατίας το 2012 καταγράφει το 

μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρέσκειας διαχρονικά. Την ίδια χρονιά ο Ευρωπαϊκός 

μέσος όρος βρίσκεται σε επίπεδα (49,53%), χωρίς όμως να αγγίζει τα ιστορικά 

υψηλότερα επίπεδα του 1992 (55,72%). Μετά το 2012, και στις δύο χώρες, τα 

ποσοστά της δυσαρέσκειας φαίνεται να περιορίζονται:  στην Τσεχία το 69,79% του 

2012 γίνεται 51,14% το 2014 και 49,16% το 2015, ενώ στην Ελλάδα το 89,11% του 2012 

γίνεται 80,22% το 2014 και 73,15% το 2015, αλλά στην Τσεχία, μετά το 2012 τα 

ποσοστά δυσαρέσκειας περιορίζονται σε συνήθεις μέσους όρους, ενώ στην Ελλάδα 

παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

 

Διάγραμμα 10. Διαχρονική εξέλιξη δείκτη εμπιστοσύνης στα κόμματα. Πηγή: Ευρωβαρόμετρο / 

Επεξεργασία 
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Όμοια κορύφωση εμφανίζουν και τα ποσοστά δυσαρέσκειας απέναντι στα 

κόμματα. Στην Ελλάδα, όπως και στην Τσεχία η δυσαρέσκεια κορυφώνεται το 2012 

όταν το 94% της Ελληνικής κοινής γνώμης και το 90,22% της Τσέχικης δηλώνει πως 

δεν εμπιστεύεται τα κόμματα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να παραμένει υψηλός 

αλλά να κορυφώνεται ένα χρόνο αργότερα, όταν το 2013 αγγίζει το 82%. Η Τσεχική 

κοινή γνώμη εμφανίζεται από το 2005 περισσότερο αρνητική απέναντι στα 

κόμματα, όταν έως το 2007 η Ελληνική κοινή γνώμη με υψηλά και πάνω από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο ήταν λιγότερο αρνητική από την Τσέχικη. Από το 2010 όμως 

και έπειτα η δυσαρέσκεια σταθεροποιείται σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, άνω του 

90%. Αντίθετα, στην Τσεχία η δυσαρέσκεια εκφράζεται σε υψηλά ποσοστά μεν, με 

πτωτική τάση δε, από το 90,22% του 2012, στο 81,85% του 2015. 

Όμοια πτώση παρατηρείται και στο βαθμό αποδοχής της δημοκρατίας. 

Συγκρίνοντας της διαδοχικές μετρήσεις, από τη μετάβαση έως και σήμερα, 

παρατηρούμε για την Τσεχία πως ο σταθερός υψηλός μ.ο. αποδοχής της 

δημοκρατίας που καταγραφόταν έως το 1995, με πάνω από 7/10 να αποδέχονται τη 

δημοκρατία ως μορφή διακυβέρνησης, να πέφτει σημαντικά μετά το 1998 και να 

σημειώνει το χαμηλότερο ποσοστό της το 2012. Συγκεκριμένα στο ερώτημα της 

δημοκρατίας ως η «καλύτερη μορφή διακυβέρνησης» το 2012 εντοπίζονται 4/10 να 

απαντούν καταφατικά, ενώ το 2014 σημαντική άνοδο καταγράφει η απόκριση πως 

«Κάποιες φορές ένα αυταρχικότερο καθεστώς θα ήταν προτιμότερο» (πηγές: 

Diamond 2001 και CVVM
73

 – ανάλυση χρονοσειρών). Και στην περίπτωση της 

Ελλάδας τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αποδοχής της δημοκρατίας ως «την 

καλύτερη μορφή διακυβέρνησης» της δεκαετίας του 80-90 με 9/10 πολίτες να 

εκφράζονται θετικά, διαδέχεται ένας εξαιρετικά υψηλός σκεπτικισμός. Στην έρευνα 

της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς για λογαριασμό του Dukakis 

Center for Public and Humanitarian Service τον Μάρτιο του 2016 η επιλογή της 

«δημοκρατίας ως η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης παρά τα προβλήματά της» 

ήρθε δεύτερη με 33%, με την πλειονότητα των αποκρινόμενων (47%) να εκτιμούν 

πως «Έχουμε δημοκρατία μόνο κατ’ όνομα και όχι στην ουσία» και ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο 18% να προτιμά λιγότερη δημοκρατία και περισσότερη ευημερία. 

Σε ένα παρόμοιο ερώτημα, μετρώντας το βαθμό της αποστασιοποίησης των 

πολιτών από τις εκλογές, το Νοέμβριο του 2015, όπως και το Μάρτιο του 2016 

λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εκτίμησαν τις εκλογές ως «σημαντικές», 

                                                                    
73

 http://cvvm.soc.cas.cz/  



143 

 

ενώ το ποσοστό όσων εκτίμησαν τις εκλογές ως «αδιάφορες» καθώς επί της ουσίας 

οι εξελίξεις είναι προαποφασισμένες, αυξήθηκε. 

 

Διάγραμμα 11. Συγκριτικές αποτυπώσεις για τη δημοκρατία . Πηγή: Diamond 2001/ CVVM / 

Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς - ΕΠΙ ΠαΜακ 
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Διάγραμμα 12. Αποτυπώσεις για τη δημοκρατική συμμετοχή στην Ελλάδα. Πηγή: Μονάδα 

Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ΕΠΙ - ΠαΜακ 

 

 

Παρατηρούμε επομένως πως η συνολική μεταβολή που παρατηρείται το 2012 στην 

Ελλάδα και το 2013 στην Τσεχία συμβαδίζουν με το γενικότερο συναίσθημα 

απογοήτευσης που εκφράζεται από τους πολίτες στη λειτουργία της δημοκρατίας 

και την εμπιστοσύνη στα κόμματα. Το ευρωβαρόμετρο παρουσιάζει την κορύφωση 

αρνητικών συναισθημάτων το 2012, έτος εκλογικό για την Ελλάδα και προεκλογικό 

για την Τσεχία, και όπως είδαμε, ως προϊόντα των εκλογών που πραγματοποιούνται 

επέρχεται μία συνολική μεταβολή στο κομματικό σύστημα. Είναι όμως όλα τα 

προϊόντα των μεταβολών ίδια; Επιχειρήσαμε στην παρούσα ενότητα μία συνολική 

περιγραφική ανάλυση των εκλογών μετά τη μετάβαση στη δημοκρατία, 

αναλύοντας τους επί μέρους κομματικούς παίκτες, συνοψίζοντας έπειτα τα 

προϊόντα των αλλαγών. Η συνολική μεταβλητότητα, η συμμετοχή στις εκλογές και 

τα νέα κόμματα εμφανίζονται αυξημένα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 

πρώτες μετά τη μετάβαση εκλογές, δηλωτικό μίας συνολικής αναδόμησης του 

πολιτικού συστήματος.
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Συμπεράσματα: από την μετάβαση στην κρίση 

 

Η σταθερότητα μίας δημοκρατίας αποτελεί θεωρητικά το τελικό στάδιο της 

μετάβασης στη δημοκρατία όμως επί της ουσίας αποτελεί μία εξ’ ολοκλήρου νέα 

διεργασία, αρχής γενομένης από τη δόμηση θεσμών, όπως το πλαίσιο της εκλογικής 

και πολιτικής αντιπαράθεσης και το είδος της εκτελεστικής εξουσίας, έως την 

καλλιέργεια δημοκρατικής κουλτούρας και δημοκρατικής συμπεριφοράς από 

μέρους πολιτών και των πολιτικών δυνάμεων. Η δημοκρατική σταθερότητα δεν 

είναι μία μονόδρομη, ούτε σταθερή εξελικτική πορεία με τις εκφάνσεις της, τόσο σε 

επίπεδο εκλογικών αποτυπώσεων, όσο και σε επίπεδο πεποιθήσεων και στάσης της 

κοινής γνώμης να εμφανίζουν διακυμάνσεις. Από τη μία ο αριθμός κομμάτων, η 

συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, η εκλογική μεταβλητότητα αποτυπώνουν 

στοιχεία δημοκρατικής σταθερότητας και από την άλλη η εμπιστοσύνη στους 

θεσμούς, η πεποίθηση της ορθής τους λειτουργίας και η λοξή ματιά σε λιγότερο 

δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης υπό την θεωρητική προϋπόθεση 

μεγαλύτερης ευημερίας είναι ενδεικτικά μίας υποβόσκουσας κρίσης. 

Η Ελλάδα και η Δημοκρατία της Τσεχίας βίωσαν τη δημοκρατική σταθερότητα μετά 

τη μετάβαση στη δημοκρατία, με σταθερό πλαίσιο εναλλαγής κομμάτων στην 

εξουσία για την πρώτη και δόμησης κυβερνητικών συνασπισμών γύρω από τα δύο 

πρώτα κόμματα για τη δεύτερη. Το 2012 και το 2013 όμως βλέπουν αυτήν τη 

σταθερότητα να διαρρηγνύεται, ως αποτέλεσμα της μείζονος δημοσιονομικής 

κρίσης για την Ελλάδα και ως απόρροια των σκανδάλων που ταλάνισαν την πολιτική 

ζωή της Τσεχίας, με τις δύο χώρες να βιώνουν  την κρίση απονομιμοποίησης του 

κομματικού συστήματος. Με διαφορετικές αιτίες, όμως με παρόμοια συμπτώματα. 

Η Ελλάδα στις εκλογές του Μαΐου του 2012 βιώνει τα χαμηλότερα ποσοστά των δύο 

πρώτων κομμάτων (35.64%), με έναν μάλιστα εκ των δύο πρώτων ιστορικών 

κομματικών πρωταγωνιστών να βρίσκεται στην 3
η
 θέση, ενώ στη βουλή 

εισέρχονται 7 κόμματα, με το μέσο όρο κομμάτων στη βουλή από το 1974 έως το 

2012 να βρίσκεται στο 4.8, ενώ εισέρχονται 3 νέα κόμματα, διπλάσιος αριθμός από 

το μ.ο. νέων κομμάτων από το 1974. Μία παρόμοια αποτύπωση παρατηρείται και 

στην Τσεχία, όπου το 2013 και αυτή παρατηρεί το ιστορικό ναδίρ του αθροίσματος 

των δύο πρώτων κομμάτων (39.12%), 7 νέα κόμματα στο κοινοβούλιο, σε σύγκριση 

με το μ.ο. των 5.3 ανά εκλογική αναμέτρηση, με τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2013 
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να επαναλαμβάνουν τα επίπεδα της εκλογικής μεταβλητότητας που 

παρατηρήθηκαν στις εκλογές του 2010. 

Όμοια εικόνα παρατηρείται στο επίπεδο της διερεύνησης των στάσεων και των 

πεποιθήσεων των πολιτών. Στην Ελλάδα, ενώ έως το 1990 9 στους 10 ερωτώμενους 

εξέφραζαν την πεποίθησή τους πως η δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή 

διακυβέρνησης, το ποσοστό αυτό εμφανίζει ραγδαία πτώση το 2016, με τους μισούς 

πολίτες να εκφράζουν την άποψη πως η δημοκρατία υπάρχει μόνο «κατ’ όνομα». Οι 

επί μέρους τοποθετήσεις των πολιτών περί της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και 

στα κόμματα εμφανίζ0νται ιδιαίτερα αρνητικές το 2012, διαμορφώνοντας έτσι το 

υπόβαθρο το οποίο φαίνεται πως εκφράστηκε και στις εκλογικές διαδικασίες που 

προηγήθηκαν και ακολούθησαν. Πως λοιπόν εκφράστηκε αυτή η δυσαρέσκεια υπό 

τη μορφή της ζήτησης για αλλαγές ; Τα νέα κόμματα αλλά και η μεταβολή της 

εκλογικής επιρροής των εδραιωμένων αποτέλεσαν προϊόντα αυτής της ζήτησης. 

Όμως η ζήτηση από μόνη της δε συνιστά μία αποστροφή στη δημοκρατία, ούτε 

εκφράζει ένα αίτημα κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρότι 

αντισυστημικοί κομματικοί εκφραστές μπορούν να το εκλάβουν ως τέτοιο. 

Πως λοιπόν σε ένα τέτοιο πεδίο νέου είδους κόμματα, τα οποία ως απόρροια 

μεταβολών του κομματικού συστήματος και ανασύνθεσης του πλαισίου του 

κομματικού ανταγωνισμού μπορούν να εκφράσουν το αίτημα αναδόμησης και 

ανασυγκρότησης της δημοκρατίας, αρνούμενα την κατάλυσή της. Τα νέα αυτά 

κόμματα, τα αντί-κατεστημένα κόμματα, επιδιώκουν την ένταξή τους στο 

κομματικό σύστημα, αποδεχόμενα τη φιλελεύθερη δημοκρατία, αρνούμενα την 

ένταξή τους στο παραδοσιακό πλαίσιο αριστερού και δεξιού ανταγωνισμού, 

απευθύνοντας μία ξεκάθαρη κατηγορία στα εδραιωμένα και τις ελίτ για ανεπάρκεια, 

αναποτελεσματικότητα και αδιαφορία. Μπορούν να αποτελέσουν φορείς αλλαγών, 

με θετικό για τη δημοκρατία πρόσημο, αντιμαχόμενα παρόμοια αιτήματα αλλαγών, 

με λιγότερο όμως φιλικό προς τη δημοκρατία τρόπο, όπως για παράδειγμα 

εκφράζεται από τα αντισυστημικά ; 
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Μέρος Γ. Το Ποτάμι και το ΑΝΟ2011 σε 
συγκριτική ανάλυση. 

 

Στα δύο προηγούμενα μέρη της διατριβής επιχειρήθηκε η προσέγγιση του 

φαινομένου του αντί-κατεστημένου κόμματος σε δύο επίπεδα. Αφενός, στο επίπεδο 

της ζήτησης με τη διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν ένα εύφορο 

πεδίο εμφάνισής τους και την εξέταση των στοιχείων της κρίσης νομιμοποίησης του 

υφιστάμενου κομματικού συστήματος, και αφετέρου, στο επίπεδο της προσφοράς, 

με την ανάλυση των στοιχείων της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας του αντί-

κατεστημένου κόμματος.  

Το αντί-κατεστημένο κόμμα αποτελεί ένα νέο κομματικό φαινόμενο, προϊόν της 

κρίσης, το οποίο επιτίθεται στο κατεστημένο, κρατώντας όμως αποστάσεις από μία 

ευθεία και αδιάκριτη επίθεση στο οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν 

επιδιώκει τη διάλυση του συστήματος, αλλά επιζητά πλήρεις και δομικές αλλαγές, 

κυρίως προβάλλοντας την αντίθεση με το υφιστάμενο πλαίσιο κομματικού 

ανταγωνισμού, τοποθετώντας χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, 

λογοδοσίας, κατάργησης των αυθαιρεσιών των ελίτ. Τα αντί-κατεστημένα κόμματα 

με μία έντονη ρητορική κατά του «κατεστημένου» εισέρχονται στο κομματικό 

σύστημα, διαχωρίζοντας όμως τη θέση τους από τα υπόλοιπα κόμματα, καθώς σε 

επίπεδο πολιτικής αποτελεσματικότητας «μπορούν καλύτερα» και σε επίπεδο 

νοοτροπίας «είναι καταλύτες αλλαγών και φορείς του διαφορετικού».  

Η τακτική εισόδου τους περνά μέσα από μία έντονη αντίθεση: είναι κατά του 

κατεστημένου, αλλά υπέρ του συστήματος. Δε θέλουν να γκρεμίσουν το σύστημα 

και αποδέχονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Δε θέλουν την κατάταξή τους δεξιά ή 

αριστερά, όμως επιθυμούν την εφαρμογή «δεξιών» και «αριστερών» προτάσεων 

υπό την προϋπόθεση πως αυτές φέρνουν αποτέλεσμα. Καταδικάζουν το λαϊκισμό, 

όμως απευθύνουν προσκλητήριο σε ολόκληρη την κοινωνία, επιζητούν τη 

συμμετοχή των πολιτών και προτείνουν θεσμούς άμεσης δημοκρατικής 

συμμετοχής. Εκφράζουν με έντονο τρόπο την αντίθεσή τους στη διαφθορά, 

καταδικάζουν την αδιαφάνεια και τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος, όμως είναι 

έτοιμα να συζητήσουν με μετριοπάθεια λύσεις και πολιτικές ακόμη και με τα 

«παλιά» πολιτικά κόμματα. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία της στρατηγικής των αντί-
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κατεστημένων κομμάτων και σε ποιο βαθμό ο πολιτικός τους λόγος ομοιάζει με τα 

πολιτικά προτάγματα των υπολοίπων κομμάτων;  

Με τη θεωρητική αποτύπωση του μοντέλου του αντί-κατεστημένου κόμματος, 

ορίσαμε τα στοιχεία της φυσιογνωμίας, του προγράμματος, της οργανωτικής 

διάρθρωσης και της τοποθέτησής εντός του κομματικού συστήματος σε μία 

θεωρητική βάση. Παρατηρήσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές, τα διακριτικά 

τους χαρακτηριστικά αλλά και τα στοιχεία ομοιότητας, με τους βασικούς δρώντες: 

τα εδραιωμένα κόμματα και τα αντισυστημικά. Θεωρητικά, τα αντί-κατεστημένα 

κινούνται σε όμορους χώρους με τα εδραιωμένα, παρά με τα αντισυστημικά. 

Αποτελούν, όμως, τα αντί-κατεστημένα κόμματα βασικές εναλλακτικές επιλογές 

έναντι των εδραιωμένων; Θα επιχειρήσουμε την περαιτέρω διερεύνηση της 

ταυτότητας των αντί-κατεστημένων κομμάτων, συγκρίνοντας ειδικότερα δύο 

περιπτώσεις κομμάτων που εμφανίζουν όμοια χαρακτηριστικά με το εννοιολογικό 

περίγραμμα του αντί-κατεστημένου κόμματος: Το Ποτάμι, το κόμμα που ίδρυσε ο 

δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης το 2014 στην Ελλάδα και το ΑΝΟ2011, το 

κόμμα που ίδρυσε ο επιχειρηματίας Andrej Babis το 2012 στην Τσεχία. Είναι κόμματα 

που αναδύονται ακριβώς μέσα στην κρίση και μετά την ίδρυσή τους συμμετέχουν 

και ενσωματώνονται στα κομματικά συστήματα των χωρών τους. Όπως είδαμε, 

συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά της Τσεχίας και της Ελλάδας, το 2012, και για την 

Ελλάδα και για την Τσεχία, αποτέλεσε το χρονικό σημείο κορύφωσης αισθημάτων 

δυσαρέσκειας για τη λειτουργία της δημοκρατίας και το αποκορύφωμα της 

έλλειψης εμπιστοσύνης ως προς τα κόμματα. Επίσης, για την Ελλάδα αποτέλεσε 

εκλογικό έτος (εκλογές του Μαΐου 2012) αποτύπωσης σημαντικών αλλαγών στο 

κομματικό σύστημα, αλλαγές που στην Τσεχία θα συμβούν ένα έτος αργότερα, στις 

εκλογές του 2013.  

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτές τις δύο περιπτώσεις κομμάτων. 

 

Το Ποτάμι.  Το Φεβρουάριο του 2014 ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής της 

δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Πρωταγωνιστές» και ιδιοκτήτης του 

ειδησεογραφικού site “Protagon” ανακοινώνει τη μετάβασή του στην πολιτική μέσω 

της ίδρυσης του πολιτικού φορέα «Το Ποτάμι». Με έντονα στοιχεία αντιπαράθεσης 

στο υφιστάμενο κομματικό σύστημα αιτιολογεί την ανάμιξή του ως κινητοποίηση 

για να «..υπάρξει πολιτική χωρίς κομματικό παρελθόν», καθώς «… [οι πολιτικοί] 

ενδιαφέρονται  «μόνο για  την εξουσία, έχουν πάρει διαζύγιο από τη λογική», και 

επομένως μπορούμε «.. να βγούμε πολλοί, [να] γίνουμε ένα Ποτάμι που θα αλλάξει 
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την Ελλάδα..». Τοποθετεί έτσι στην πρώτη του ανοικτή επιστολή (Το Ποτάμι, Πως 

ξεκινήσαμε 2014) αιτιολογώντας τη συμμετοχή του στη δημόσια πολιτική ζωή ως 

απότοκη της αδιαφορίας και της ανικανότητας των πολιτικών, ενώ διαχωρίζει τη 

θέση του από το πολιτικό οικοδόμημα και το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το Ποτάμι 

συμμετέχει στις ευρωεκλογές του 2014 συγκεντρώνοντας ποσοστό 6,60% 

κατακτώντας την 5
η
 θέση, ενώ στις ερχόμενες εθνικές εκλογές του 2015 εισέρχεται 

στη βουλή με ποσοστό, καταλαμβάνοντας την 4
Η

 θέση. 

Τοποθετείται κατά του πολιτικού κατεστημένου σε κάθε ευκαιρία και με κάθε 

αφορμή. Για παράδειγμα, με αφορμή το ζήτημα της αναδιοργάνωσης των 

στρατοπέδων της χώρας
74

 τοποθετείται ισχυριζόμενο πως η πληθώρα 

στρατοπέδων είχε μία λογική εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων («…Στο 

λεκανοπέδιο αττικής έχουμε είκοσι στρατόπεδα, γιατί ; Πέρα από το να υπηρετούν 

τα παιδιά των υπουργών και των υποστηρικτών τους..»), ενώ και με αφορμή τις 

απεργίες, υιοθετεί τη στάση πως η μορφή αντίδρασης είναι εξαιρετικά ατελέσφορη 

καθώς η πολιτική ηγεσία δεν αντιλαμβάνεται την πίεση ( «Κλείνουν οι 

συγκοινωνίες.. για να πιέσουν ποιον ; Τον υπουργό που τους βλέπει πίσω από τα 

φιμέ τζάμια..»).  

Για το Ποτάμι το «πολιτικό προσωπικό» είναι ο κύριος υπεύθυνος της κρίσης στη 

χώρα με χαρακτηριστικά του, τον προστατευτισμό και την έλλειψη λογοδοσίας των 

πολιτικών. Τάσσεται υπέρ της αναγκαίας «κατάργησης προστατευτικών διατάξεων 

που είχαν οδηγήσει στο ακαταδίωκτο των πολιτικών», ενώ προβάλει ως παράγοντα 

της κρίσης τη διαιωνιζόμενη σύμπλευση κυβερνώντων και αντιπολιτευομένων 

μέσω της εναλλαγής τους στην κυβέρνηση, κάτι που καθιστά ουσιαστικά τους 

πολίτες όμηρους των ίδιων συμφερόντων καθώς το πολιτικό προσωπικό «δεν 

τολμά», «δε θέλει την αλλαγή».  

Κατά το Ποτάμι, η εμφάνισή του λειτουργεί ως καταλύτης άρσης της μοιρολατρικής 

προσέγγισης της υφιστάμενης πολιτικής δομής (« πολιτικοί αρκούμενοι στους 

τίτλους και στην εξουσία δεν κάνουν αυτό που απλά χρειάζεται: «Δουλειά»). 

Προβάλει το επιχείρημα πως το «παλιό» με την πλήρη ευθύνη της οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης δε μπορεί να οδηγήσει τη χώρα «μπροστά», ενώ αντίθετα αυτοί 

που μπορούν πλέον να προσφέρουν «λύσεις», είναι «άνθρωποι» που δεν έχουν 

σχέση με την πολιτική, αλλά προέρχονται από επαγγελματικές ομάδες, 

επιστήμονες, καλλιτέχνες, γενικά έχουν επιδείξει έργο στον τομέα τους. Αυτοί κατά 

το Ποτάμι αποτελούν τα μέλη της ομάδας που θέλει να συγκροτήσει, ώστε με το 
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κάλεσμά τους να γίνουν όλοι μαζί «καταλύτης της αλλαγής». Όντως, από την 

ιδρυτική του περίοδο το αγκάλιασαν προσωπικότητες τέχνης, συγγραφείς, αθλητές, 

καθηγητές ΑΕΙ, ενώ στο ψηφοδέλτιο των ευρωπαϊκών εκλογών δε συμμετείχαν 

ενεργοί πολιτικοί ή προερχόμενοι από άλλα κόμματα, ενώ ο ιδρυτής του, Σταύρος 

Θεοδωράκης, δεν ήταν υποψήφιος αιτιολογώντας το στη βάση της έλλειψης των 

απαιτούμενων ικανοτήτων από μέρους του
75

. 

Το πολιτικό του περίγραμμα κινείται σε δύο επίπεδα: στο γενικό, ως ένα επίπεδο 

συνολικής πολιτικής οπτικής και στο ειδικό, με μία περισσότερο εξειδικευμένη 

προσέγγιση. Από τη μία προκρίνει ως αναγκαία την αλλαγή στη φυσιογνωμία της 

πολιτικής καθώς επιχειρεί με φράσεις όπως «οι πολιτικοί δεν μπορούν, δε θέλουν», 

θεωρώντας τους ως μέρος ενός συνολικού κατεστημένου που οδήγησε στην Ελλάδα 

της αναποτελεσματικότητας, της αδικίας της αδιαφορίας, ενώ αντίθετα «μία νέα 

ομάδα, ενός νέου πολιτικού φορέα μπορεί να δώσει τη λύση». Σε δεύτερο επίπεδο, 

στο πιο ειδικό προσφέρει μία σειρά επί μέρους πολιτικών σε ζητήματα της 

επικαιρότητας, καταθέτοντας σε κάθε εκλογική διαδικασία λεπτομερή 

προγράμματα σε τομείς πολιτικής (κράτος – συνταγματική αναθεώρηση – 

εξωτερική πολιτική – τομείς της οικονομίας – ΜΜΕ – περιβάλλον) αλλά και σε 

θεματικές που θεωρούνται μη-πολιτικές όπως για παράδειγμα η Οδική Ασφάλεια ή 

το Σωφρονιστικό σύστημα. Τα κείμενά του, γενικά, δίνουν έμφαση στο ζητούμενο 

της «αποτελεσματικότητας της πολιτικής», παρά στη διάκριση ανάμεσα στο δεξιά 

και αριστερά («Οι συντηρητικές δυνάμεις υπάρχουν και στη δεξιά και στην 

αριστερά»
76

, απορρίπτοντας ως παρωχημένη τη διάκριση, επιζητώντας το 

χαρακτηρισμό ως «προοδευτικό»
77

 παρά την ένταξή του σε κάποια τοποθέτηση 

στον άξονα. Σε περισσότερο πολιτικές τοποθετήσεις, επιζητά τις αλλαγές 

(«ανανέωσης θεσμών») και μάχη με το κομματικό κράτος και την ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, δίνοντας το «λόγο στους πολίτες».  

Αξιακά, καταγράφει τη υπηρέτηση της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, 

στην κατεύθυνση ένας «νέου πατριωτισμού» και της συνεργασίας με στόχο της 

διαμόρφωση μίας «συνωμοσία του καλού». Αποδέχεται τους όρους της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας (αναγκαία η «τήρηση της νομιμότητας») αλλά και ο 
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 http://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/46488  
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http://www.naftemporiki.gr/story/1021040/st-theodorakis-oi-suntiritikes-dunameis-

kuriarxoun-kai-stin-aristera-kai-stin-deksia  
77
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σεβασμός στο διαφορετικό με υπευθυνότητα των πολιτών και  λογοδοσία
78

,
79

. Ο 

επικεφαλής, εκφράζει ένα διαφορετικό στυλ, χωρίς όμως λεκτικές οξύτητες, σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς:  Είναι ο «Σταύρος», έχει 

διαφορετική εμφάνιση (σακίδιο στον ώμο), διακρίνεται από την επιμονή του στην 

αναφορά στο «επικεφαλής» και όχι «αρχηγός», στο Ποτάμι ως «κίνημα» και όχι 

«κόμμα».  

Τέλος, εκφράζοντας την υπηρέτηση της διακηρυγμένης λογοδοσίας πραγματοποιεί 

συχνή αναφορά στα κόστη των προεκλογικών του συγκεντρώσεων όπως και 

λειτουργικά των διοργανώσεων (συνέδριο κλπ), στο δικτυακό του τόπο λειτουργεί 

φόρουμ διαλόγου και παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας των μελών, ενώ 

φιλοξενούνται και άρθρα επικριτικά προς το κόμμα. Ως καινοτομίες καταγράφονται 

επίσης η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής εγγραφής μελών
80

, εσωτερικό 

δημοψήφισμα για μία σειρά ζητημάτων πολιτικής και οργανωτικής κατεύθυνσης. 

 

Πίνακας 21. Εκλογικές επιδόσεις Ποταμιού. 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

(t-1) 

2012 (Ιουν) 56,55 - - 7 Όχι 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2015 (Ιαν) 64,15 4 6,05 7 Όχι 

t + 2 2015 (Σεπτ) 63,56 6 4,09 8 Όχι 

 

 

ΑΝΟ 2011. To 2011 o πολύ-εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Andrej Babis μετά από 

δημόσιες παρεμβάσεις του κατά της διαφθοράς ιδρύει την Κίνηση απογοητευμένων 

πολιτών (Action of dissatisfied citizens) ή ΑΝΟ (το οποίο στα Τσέχικα σημαίνει «ΝΑΙ») 
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 http://topotami.gr/i-omilia-tou-stavrou-i-machi-me-to-kommatiko-kratos/ 
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 http://topotami.gr/oi-theseis-mas/ 
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 http://topotami.gr/wp-content/uploads/2015/09/DiaTayta.pdf 
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η οποία το 2012 μετεξελίσσεται σε κόμμα
81

. Το 2013, στην πρώτη του συμμετοχή σε 

εθνικές εκλογές κατακτά τη δεύτερη θέση με 18,65%, συμμετέχοντας έπειτα στην 

κυβέρνηση συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες (CSSD), ενώ στις ευρωεκλογές 

του 2014 αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 16,13%. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του 

Babis από το 2011, προδιαγράφουν το περίγραμμα του πολιτικού πλαισίου του 

κόμματος. Το ΑΝΟ ως καταστατική επιδίωξη στοχεύει στη διεκδίκηση «. …μίας 

κοινωνίας σταθερότητας και ευημερίας..», στην οποία «… η λειτουργία της 

δημοκρατίας θα λειτουργεί σε όφελος των πολιτών..». Προσανατολίζεται στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των πολιτών, χωρίς περιττές 

«πολιτικολογίες», στοχοποιώντας έντονα και επαναλαμβανόμενα την πολιτική 

διαφθορά (Καταστατικό ΑΝΟ 2011
82

). Το προεκλογικό του πρόγραμμα (Εκλογικό 

Πρόγραμμα 2013) είναι εξαιρετικά λεπτομερές, περιγράφοντας ως προτεραιότητες 

τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της 

απάλειψης της διαφθοράς και της αύξησης της απασχόλησης.  

Με καθαρά τα σημεία αντίθεσης στο υφιστάμενο πολιτικό οικοδόμημα και τα λοιπά 

πολιτικά κόμματα, δίνεται έμφαση στον «πολιτικό ρεαλισμό», την αναζήτηση 

«πραγματικών λύσεων», τόσο ως αξιακό περίγραμμα και πολιτικό προσανατολισμό, 

«… επιζητώντας πραγματιστικές λύσεις..» αλλά και ως επιχειρούμενη 

αποστασιοποίηση από το πολιτικό περιβάλλον και το υφιστάμενο κομματικό 

σύστημα. Αναπτύσσει μία αντι-κατεστημένη συνθηματολογία «… δεν είμαστε σαν 

τους πολιτικούς, εμείς δουλεύουμε», επιδιώκοντας την προσέλκυση στις τάξεις του 

ανθρώπους «επιτυχημένους στον τομέα, επιστήμονες και στελέχη που μπορούν να 

προσφέρουν» με δημοφιλείς προσωπικότητες της Τσεχίας
83

 να ανταποκρίνονται 

στην πρόσκλησή του.  

Ως προς τις επιδιώκεις του κόμματος, το όραμά του για το μέλλον περιγράφεται από 

την αναζήτησή τους στις διαστάσεις της λειτουργία του κράτους δικαίου, στην 

επιδίωξή του για μία κοινωνία χωρίς τα βάρη του παρελθόντος, για ένα μέλλον 

χωρίς διαφθορά, για μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, για ένα καλύτερο 

μέλλον για τα παιδιά [μας]. Αποδέχεται τη φιλελεύθερη δημοκρατία και οικονομία, 

θέτοντας ως άξονες
84

 την «Ελευθερία» την «Ευθύνη», την «Αλληλεγγύη», την 
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 http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/historie/ 
82

 http://www.anobudelip.cz 
83

 Για παράδειγμα στις εκλογές του 2013 ο δημοφιλής δημοσιογράφος Martin Komarek ,του 

σκηνοθέτη και ηθοποιού Martin Stropnický πλαισιώνουν τον επικεφαλής του κόμματος, αλλά και 

του επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου (2014) πρώην διπλωμάτη και υπευθύνου των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ, Pavel Telicka. 
84

 (http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/par-slov-o-ano/) : 
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«Κοινή Λογική», τη «διαγενεακή συνέχεια». Το αξιακό του πλαίσιο , ως «πυρήνας 

αρχών» που διέπουν τη λειτουργία και τις επιδιώκεις του, καταγράφει την 

ελευθερία επιλογής ως βασική αρχή, ως στοιχείο προόδου της κοινωνίας και 

επομένως ως βασική επιδίωξη του κόμματος τη δόμηση συνθηκών που ευνοούν την 

ανεμπόδιστη επιλογή, σημειώνοντας όμως πως η ευθύνη είναι βασικό στοιχείο της 

κάθε επιλογής. Τάσσεται κατά της «δημιουργία ενός κράτους που επιβαρύνει τους 

πολίτες», αλλά τοποθετείται υπέρ ενεργειών αλληλεγγύης «σε όσους έχουν την 

έχουν ανάγκη», χωρίς όμως η αλληλεγγύη να αποβαίνει εις βάρους των πολιτών που 

επιθυμούν να πετύχουν (ANO - Προγραμματική διακήρυξη 2012).  

Η κοινή λογική αποτελεί επίσης, βασικό χαρακτηριστικό, με την επιδίωξη στόχων 

και επίλυση ζητημάτων να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ πολιτικών φορέων στη 

βάση λύσεων και όχι ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, ενώ παράλληλα να επιτελείται 

με οικονομική αποδοτικότητα, περιορίζοντας τη σπατάλη δημόσιων πόρων. Τέλος, 

προκρίνει τη σπουδαιότητα του προβλήματος γήρανσης του πληθυσμού και των 

αναγκαίων ρυθμίσεων ενίσχυσης των οικογενειών ως βασικό κύτταρο της 

κοινωνίας. 

Η συμπεριφορά του κόμματος σε επίπεδο ρητορικής, πέραν από τις πολιτικές του 

επιδιώξεις, εκφράζει έναν έντονο διαχωρισμό της θέσης του από τα υπόλοιπα 

κόμματα και τις ασκούμενες πολιτικές. Με βασικό σύνθημα «Ναι, θα είναι 

καλύτερα»
85

, εκφράζει ένα μίγμα πολιτικών «δεξιάς στροφής, με αριστερή 

συνείδηση»
86

 όπως το περιγράφει ο ίδιος ο επικεφαλής (Babis Oct 2014). Για 

παράδειγμα, από την άσκηση κριτικής σε θεσμούς δημόσιας περίθαλψης ως προς το 

παραγόμενο υπέρογκο κόστος
87

 , στην αύξηση των μισθών των δασκάλων του 

εκπαιδευτικού τομέα με 2,5% έναντι της προωθούμενης ρύθμισης του 1%
88

, και 

ομοίως αντίρροπα, από την πρόταση περικοπής φοροαπαλλαγών στους 

αυτοαπασχολούμενους και την αύξηση των απαλλαγών σε συνταξιούχους, αλλά την 

προώθηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και την υπογραφή του συμφώνου 

σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σε περισσότερο θεσμικές αλλαγές 

με την υποστήριξη της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας. Ακόμη, αναφορικά με 

τη θέση της χώρας διεθνώς, εκφράζει τοποθετήσεις «ευρωκριτικού» 
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 όπως παραπάνω αα 43 
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 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Andrej-Babis-vesti-budoucnost-Budou-tu-dve-

strany-ANO-a-CSSD-339352  
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 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/269385-babis-chce-pojistovnam-vzit-penize-na-
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20140518.html  
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προσανατολισμού διεκδικώντας περισσότερη ενοποίηση σε όφελος της Τσεχίας
89

, 

ασκώντας κριτική παράλληλα τους θεσμούς της ΕΕ για περιττή γραφειοκρατία και 

αναποτελεσματικότητα
90

, ενώ στο επίπεδο της άσκησης εξωτερικής πολιτικής 

εμφανίζεται η διάθεση ενεργούς και ισότιμης εθνικής συμμετοχής στο σχεδιασμό 

της, υποστηρίζοντας όμως με θέρμη τις βασικές αρχές ανάπτυξης και συνεργασίας 

της ένωσης. 

Ο ίδιος ο ηγέτης σε πλήρη συμβατότητα με τις διακηρύξεις του κόμματος 

εκφράζεται υπερβατικά, δηλώνει πως δεν τον αγγίζουν ζητήματα διαφθοράς 

«..τόσο πλούσιος, που δεν [τον] ενδιαφέρει η διαφθορά..»
91

, επιδιώκει μία άμεση 

επαφή με τους πολίτες, όπως για παράδειγμα η θεσμοθέτηση μίας εκπομπής «Καφέ 

με τον Babis»
92

 με άμεση συζήτηση με τους πολίτες, τη λειτουργία ιστολογίου εντός 

της επίσημης ιστοσελίδας του κόμματος με την προβολή απαντήσεων και 

τοποθετήσεις σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, προβάλλοντας την 

επιχειρηματική του επιτυχία ως αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλε ως ένα 

παράδειγμα της δυνατότητας όλων να επιτύχουν
93

. 

  

Πίνακας 22. Εκλογικές επιδόσεις ΑΝΟ. 

Εκλογές Έτος Αθρ. % δύο 

πρώτων 

κομμάτων  

Κατάταξη 

κόμματος 

% κόμματος στις 

εκλογές  

Κόμματα εντός 

Βουλής 

Συμμετοχή στην 

κυβέρνηση 

Πριν την 

εμφάνιση του 

(t-1) 

2010 42,30 - - 5 - 

Οι πρώτες 

εκλογές με την 

εμφάνιση του (t 

+ 1) 

2013 39,1 2 18,65% 7 Ναι 

 

                                                                    
89

 https://drseansdiary.wordpress.com/2014/03/22/czech-republic-scepticism-without-euro-
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Είναι τα δύο αυτά κόμματα αντί-κατεστημένα ; Ποια είναι τα στοιχεία του 

προγραμματικού τους λόγου, πως συμμετέχουν στο κομματικό σύστημα και πόσο 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα κόμματα ; Και, επίσης, πως προσλαμβάνονται τα 

στοιχεία του προγραμματικού τους λόγου από τους ψηφοφόρους ; Ποια είναι 

επομένως τα στοιχεία της προσφοράς, της ζήτησης και σε ποιο βαθμό οι ψηφοφόροι 

ευθυγραμμίζονται με τα νέα αυτά κόμματα ;   

Θα επιχειρήσουμε λοιπόν αφενός την ανάλυση του Ποταμιού και του ΑΝΟ υπό το 

πρίσμα  των τυπολογικών χαρακτηριστικών των αντί-κατεστημένων κομμάτων, 

όπως αυτά θεωρητικά δομήθηκαν, να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά 

φυσιογνωμίας, προγραμματικού λόγου και οργάνωσης, ενώ έπειτα θα εξετάσουμε 

την τοποθέτησή τους στο κομματικό σύστημα, διερευνώντας τα χαρακτηριστικά 

του προγραμματικού τους λόγου σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης. Τι προτείνουν 

σε μία σειρά ζητημάτων ευρωπαϊκού, οικονομικού, κοινωνικού προσανατολισμού 

και πόσο ομοιάζει η προγραμματική τους τοποθέτηση αφενός με την τοποθέτηση 

των υπολοίπων κομμάτων, αφετέρου με τις απόψεις των ψηφοφόρων τόσο των 

δικών τους όσο και των υπολοίπων κομμάτων, ενώ, τέλος, πως τοποθετούνται στον 

άξονα αριστερά – δεξιά ; 
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Κεφάλαιο 7. Έξι υποθέσεις για το ΑΝΟ και το 
Ποτάμι. 

 

Είναι το ΑΝΟ 2011 και το Ποτάμι αντί-κατεστημένα κόμματα ; Το πρώτο κεφάλαιο 

του τελευταίου μέρους της διατριβής θα επιχειρήσει τη συγκριτική ανάλυση της 

φυσιογνωμίας των δύο κομμάτων, στη βάση των διακριτών χαρακτηριστικών του 

θεωρητικού περιγράμματος του αντί-κατεστημένου κόμματος. Σε ένα αντί-

κατεστημένο κόμμα εντοπίζονται διακριτά στοιχεία (α) φυσιογνωμίας, (β) 

οργάνωσής και (γ) τοποθέτησής στο κομματικό σύστημα, καθιστώντας έτσι τον 

ορισμό του κόμματος συνεκτικό και διακριτό, προσφέροντας τα χαρακτηριστικά της 

ταυτότητας αλλά και των ομοιοτήτων και διαφορών με τα υπόλοιπα κόμματα.  

Για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους ως αντί-κατεστημένα κόμματα, 

αποτυπώνουμε τις παρακάτω υποθέσεις προς έλεγχο: 

 

Πίνακας 23. Υποθέσεις προς έλεγχο για το Ποτάμι και το ΑΝΟ. 

Υ1. Πλήρης αποδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 

Υ2. Απουσία ισχυρής ιδεολογικής φόρτισης. 

Υ3. Το βασικό μήνυμα τους αναπαράγει την ισχυρή αντίθεση στο κατεστημένο. 

Υ4. Στόχος η ενσωμάτωση στο κομματικό σύστημα. 

Υ5. Η οργάνωσή βασίζεται σε χαλαρές δομές. 

Υ6. Παρά την προγραμματική τοποθέτηση κατά του κατεστημένου, παρουσιάζεται η 

δυνατότητα δόμησης συνεργασιών με τα υπόλοιπα κόμματα. 

 

Για τη μελέτη του ΑΝΟ και του Ποταμιού βασιστήκαμε στα προγραμματικά τους 

κείμενα, τις εκλογικές διακηρύξεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις των ηγετών τους,  

και τοποθετήσεις ηγετικών στελεχών τους σε θεματικές ειδικών επεξεργασιών. Ας 

προχωρήσουμε πιο συγκεκριμένα στην εξέταση των παραπάνω υποθέσεων. 
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Υ1. Πλήρης αποδοχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 

Και το Ποτάμι και το ΑΝΟ 2011 αποδέχονται τους κανόνες και τις αξίες της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας τόσο ρητά, ως πολιτική τοποθέτηση,  που εντοπίζεται 

στα καταστατικά τους κείμενα και τις δημόσιες τοποθετήσεις των επικεφαλής τους, 

όσο και με την αποδοχή βασικών αρχών
94

 της, όπως είναι η ισχύς του κράτους 

δικαίου, ο σεβασμός των μειοψηφιών, οι τακτικές εκλογές, η λογοδοσία. Το βασικό 

πολιτικό περίγραμμα, ως προς τη λογική ίδρυσης των κομμάτων μπορεί να 

αποδοθεί από το τρίπτυχο: φιλελεύθερη δημοκρατία, αποδοχή της οικονομίας της 

αγοράς, υπέρβαση της προηγούμενης κατάστασης. Τα μηνύματα «υπέρβασης» 

έχουν μία διττή λογική. Αφορμώμενα από τον κύριο στόχο, να ξεπεραστεί η 

παρούσα κατάσταση, δεν προβάλλουν μόνο λύσεις στη βάση επεξεργασμένων 

προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά και μία δέσμη ιδεών που 

προκρίνοντας μακροπρόθεσμες λογικές, δε θα αντιμετωπιστεί μόνο το πρόβλημα 

αλλά κατά βάση η γενεσιουργός αιτία του. Γενικά, η υπερβατική λογική είναι μέρος 

της συνολικής θεώρησης της κατάστασης, την οποία επιχειρούν τα αντί-

                                                                    
94

 Η φιλελεύθερη δημοκρατία βασίζεται σε μία σχέση ισορροπίας σχέση δύο πυλώνων, του 

δημοκρατικού και του φιλελεύθερου (Canovan 1999; Meny and Surel 2001). Ο δημοκρατικός 

πυλώνας (democratic pillar) να υπαγορεύει τη συμμετοχή και τη λαϊκή κυριαρχία (Mouffe 2007), 

ενώ ο φιλελεύθερος (liberal pillar) προστατεύει τα  δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Η 

συνταγματική τάξη και η εφαρμογή του κανόνα του δικαίου (rule of law) (Abts and Rummens 

2007) είναι μέρος του φιλελεύθερου πυλώνα. Μία σύγχρονη, συνταγματική, δημοκρατία, 

λειτουργεί στη βάση του κανόνα της πλειοψηφίας, σεβόμενη ατομικά δικαιώματα και 

μειοψηφίες, θέτοντας τους κανόνες συνύπαρξης διαφορετικών φωνών, λειτουργίας 

διαφορετικών απόψεων, και συνεργασίας διαφορετικών αντιλήψεων, συνδυάζοντας τις 

εγγυήσεις για την μειοψηφία, στο πλαίσιο δράσης που ορίζει η πλειοψηφία.  Θεωρητικά, ο 

ορισμός μπορεί να μην περιλαμβάνει το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μίας 

σύγχρονης δημοκρατίας, όμως ενσωματώνει τις ειδοποιούς διαφορές από τα ανταγωνιστικά σε 

αυτήν καθεστώτα (μονοκομματικές κυβερνήσεις, προσωπικές δικτατορίες κλπ), όπως η 

συμμετοχή, το δικαίωμα του εκλέγειν, ο έντονος –με θεσμικούς περιορισμούς- πολιτικός 

ανταγωνισμός και οι κατοχυρωμένες ελευθερίες και φυσικά τη διακρίνει από παρελκυστικά 

χρησιμοποιούμενους όρους με στόχο την απόκρυψη της αληθινής φύσης μη-δημοκρατικών 

καθεστώτων. 
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κατεστημένα κόμματα
95

. Έτσι, για παράδειγμα, η υπερβατική λογική των αντί-

κατεστημένων κομμάτων, στο θέμα της ανεργίας, δεν προκρίνει μόνο 

συγκεκριμένες λύσεις, όπως η μείωση των εισφορών ή η κατάργηση εμποδίων στην 

αγορά, αλλά και τη «δόμηση κοινωνική συνεργιών» επιτυγχάνοντας μέσω των 

στοχευμένων ενεργειών από μέρους κοινωνίας, πολιτικών δυνάμεων και λοιπών 

φορέων τη μόνιμη αποτροπή και επομένως επιτυχή αντιμετώπιση. 

Ο σεβασμός στη δημοκρατία είναι διάχυτος, εμπλουτιζόμενος όμως διαρκώς από 

μία λογική υπέρβασης, με τη συμμετοχή των κομμάτων στο κομματικό σύστημα. 

Όπως χαρακτηριστικά προβλήθηκε στις 10 Ερωτήσεις και Απαντήσεις, στην έντυπη 

έκδοση που κυκλοφόρησε το Ποτάμι αμέσως μετά την ίδρυσή τους, στο ερώτημα 

«Θέλετε να γκρεμίσετε το παλιό πολιτικό σύστημα», η απάντηση είναι «Θέλουμε να 

το αλλάξουμε» (Το Ποτάμι 2014 - 10 Ερωτήσεις / Απαντήσεις)). Το ΑΝΟ στην 

καταστατική του διακήρυξη οριοθετεί ως στόχο μία «ευημερούσα κοινωνία στην 

οποία η δημοκρατική πολιτική αντιπροσώπευση λειτουργεί σε όφελος όλων των 

πολιτών και ο δημόσιος διάλογος να επικεντρώνεται στις ανάγκες και το συμφέρον 

όλων των πολιτών. (Προοίμιο ΑΝΟ – Λίγα λόγια για εμάς), εκφράζοντας την 

ισονομία και την ισηγορία ως βασικές επιδιώξεις του κόμματος (ΑΝΟ – 2013). Το 

Ποτάμι σε όμοια λογική προβάλλει στο καταστατικό του ως θεμελιώδεις αρχές «η 

δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση 

των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 

διαβίωσης για όλους τους πολίτες ..» (Ποτάμι – Καταστατικό). 

Ακόμη, και το Ποτάμι και το ΑΝΟ προβάλλουν το στοιχείο της συμμετοχής των 

πολιτών στη λήψη αποφάσεων ως αποφασιστικής σημασίας για την 

επιδιωκόμενη υπέρβαση. Το ΑΝΟ αποτυπώνει την θέση πως «η συμμετοχή των 

πολιτών στις εκλογές είναι σημαντική καθώς εξαρτά το επίπεδο αντιπροσώπευσης 

τους», ενώ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ευρωεκλογών του 2014, καλεί τους πολίτες 

να συμμετέχουν στην εκλογή αντιπροσώπων καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία «πως η 

χώρα θα εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ώστε να σηματοδοτηθεί η 

ίδια ποιότητα αλλαγής που επήλθε και στο εθνικό κοινοβούλιο στις προηγούμενες 

εκλογές». (ΑΝΟ - Ευρωεκλογές 2014). Το Ποτάμι, καταγράφει ως επιδιωκόμενο 

στόχο έναν «νέο πατριωτισμό», συνδέοντας τον με την «… προσήλωση στην εθνική 

ανεξαρτησία δηλώνει τη βούληση του λαού μας να είναι ελεύθερος να ορίζει αυτός 
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 Για μία πιο αναλυτική περιγραφή του θεωρητικού οικοδομήματος του αντί-κατεστημένου 

κόμματος, βλ. Μέρος Α και συγκεκριμένα Κεφάλαιο 1 και Κεφάλαιο 2. 
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την πολιτική και κοινωνική ζωή του σε αρμονία με τους άλλους λαούς της περιοχής 

του και της Ευρώπης.» (99 Θέσεις).  

Και τα δύο κόμματα συνδέουν την έννοια της ελευθερίας που πολλαπλώς 

προβάλουν με την έννοια της ευθύνης. Το Ποτάμι «Υποστηρίζει νέες τομές, 

βασιζόμενες στην «ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη» και αναφέρει πιο 

συγκεκριμένα σχετικά με τη δημοκρατία πως «Η θέσπιση και τήρηση κανόνων είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την ευδαιμονία κάθε ανθρώπινης κοινωνίας», «η τήρηση 

των νόμων είναι επιβεβλημένη» ακόμη πως «Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του 

αυτοπεριορισμού» καθώς και ότι « Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές και 

τις πράξεις τους. Είναι υπεύθυνοι για την ψήφο τους». (99 Θέσεις). Σε όμοια λογική 

και το ΑΝΟ 2011 το οποίο παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές του κόμματος, 

αναφέρεται στους τέσσερις πυλώνες την «Ελευθερία» την «Ευθύνη», την 

«Αλληλεγγύη», την «Κοινή Λογική», τη «διαγενεακή συνέχεια». Ακόμη, στο 

σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας που υπέγραψε με τη συμμετοχή του στην 

κυβέρνηση συνεργασίας της Τσεχίας, μετά τις εκλογές του 2013, με 

σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες πραγματοποιείται ιδιαίτερη μνεία στο 

σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προστασία που απολαμβάνει ο 

κάθε πολίτης στην Τσεχία και τη δέσμευση της κυβέρνησης για την προστασία των 

μειονοτήτων και κάθε είδους πρόσωπο που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, 

προωθώντας «οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά» δικαιώματα. (ΑΝΟ - 

Σύμφωνο κυβερνητικής συνεργασίας 2013) στο οποίο επίσης εντάσσονται 

διακηρύξεις για την ισότητα των δύο φύλων και την κατεύθυνση προσπαθειών για 

τη δημιουργία μίας «κοινωνίας ανεκτικότητας». 

Η υποστήριξη στη φιλελεύθερη οικονομία είναι επίσης προγραμματικά 

αποτυπωμένη. Για το Ποτάμι, ο « κοινωνικός πλούτος και η απασχόληση θα 

παραχθούν κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ο ρόλος του κράτους δεν 

είναι να υποκαταστήσει την ιδιωτική οικονομία αλλά να δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην επιχειρηματικότητα να ανθίσει, χωρίς 

στρεβλώσεις» ενώ και το ΑΝΟ (Διακήρυξη ΕΕ 2014) καταγράφει πως τάσσεται 

«Υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας, του ανοίγματος της αγοράς σε ξένες 

επενδύσεις, της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ως στοιχείο ευημερίας, του 

ανοίγματος της αγοράς και κατάργησης εμποδίων εισόδου – εξόδου στην ενέργεια 

(ΑΝΟ 14) και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, e-

commerce». Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «Οι φραγμοί στην ελεύθεροι αγορά 

είναι εμπόδια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας» (ως αα).  
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Η υποστήριξη της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως και της οικονομίας της 

αγοράς, τέλος, εμπλουτίζονται από επί μέρους –συγκεκριμένες- προτάσεις με στόχο 

τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Για το ΑΝΟ, «το σύνολο των θεσμών όπως 

είναι το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να ενισχύσουν το 

μεταξύ τους διάλογο, ώστε να διαμορφώνονται οι περισσότερο συμφέρουσες 

προτάσεις για τη χώρα και για τους πολίτες» (ΑΝΟ - Ευρωεκλογές 2014), ενώ για το 

Ποτάμι προβάλλεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε τομείς της δημόσιας ζωής 

(αστυνομία, δικαστικό , δημόσια διοίκηση) ώστε το κράτος «να υπηρετεί τους 

πολίτες, αυτονομία και ανεξαρτησία θεσμών και λειτουργιών του κράτους». 

Παράλληλα, εκφράζεται η υποστήριξη σε «θεσμούς λογοδοσίας θα μπορέσουμε να 

απαλλαγούμε οριστικά από το κοτσαμπάσικο πολιτικό σύστημα και τις νοοτροπίες 

που μας έσπρωξαν στα μνημόνια» (99 Θέσεις) αλλά και ο εμπλουτισμός της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας «με αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς. Τα εθνικά και 

τοπικά δημοψηφίσματα, η ανακλητότητα και τo όριo στον αριθμό των θητειών 

όσων ασκούν εκτελεστική εξουσία, αποτελούν προτάσεις που θα μπορούσαν κατά 

περίπτωση να αξιοποιηθούν παράλληλα με θεσμούς ευρείας διαβούλευσης και 

λογοδοσίας», όμως «Θέματα δικαιωμάτων της πλειοψηφίας ή οποιασδήποτε 

μειοψηφίας ή μειονότητας, είναι αυτονόητο ότι δε τίθενται σε δημοψήφισμα.» 

 

Υ2. Απουσία ισχυρής ιδεολογικής φόρτισης. 

Σύμφωνα με το θεωρητικό περίγραμμα των αντί-κατεστημένων κομμάτων, αυτά 

απεκδύονται ιδεολογικών φορτίσεων, τασσόμενα κατά των κλασικών 

διαχωρισμών, δεξιάς – αριστεράς, της συμμετοχής σε κομματικές οικογένειες, όπως 

για παράδειγμα των κλασικών διαιρέσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η 

λογική που διέπει τη λειτουργία τους είναι η εξεύρεση λύσεων σε «πραγματικά» 

προβλήματα, παρά η προσπάθεια παραμετροποίησης μίας συνολικής ιδεολογικής 

θεώρησης. Το τελευταίο, εξάλλου, αποτελεί και ένα στοιχείο διάκρισής τους από τα 

«παλιά» κόμματα.  Βέβαια, εδώ συναντάται μία ομοιότητα με τα εδραιωμένα καθώς 

και αυτά επιχειρούν, σε ένα βαθμό, την προσέλκυση ψηφοφόρων μέσω της 

ενσωμάτωσής στο πρόγραμμά τους προτάσεων που δεν είναι απόλυτα 

συνυφασμένες με την ιδεολογική τους ταυτότητα, μία προσαρμογή που οδήγησε 

τον Kirchheimer (1966) να τα ονομάσει πανσυλλεκτικά κόμματα (catch-all-parties). 
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Αυτά, για λόγους εκλογικής τακτικής διευρύνουν, μετακινούμενα προς τα δεξιά ή 

αριστερά, τη πολιτική τους στόχευση, με τη διαφορά, όμως, με τα αντί-

κατεστημένα, βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο της συγκρότησής τους. Τα εδραιωμένα 

γεννιούνται από τις κλασικές διαιρέσεις, και επομένως η ταυτότητά τους είναι και 

φορέας εκλογικού ακροατηρίου, ενώ τα αντί-κατεστημένα επιχειρούν χωρίς 

ξεκάθαρη, δεξιά ή αριστερή, στόχευση να προσελκύσουν εκλογικό ακροατήριο. Ας 

δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τι ισχύει στις δύο περιπτώσεις, του Ποταμιού και του 

ΑΝΟ2011. 

Και το ΑΝΟ και το Ποτάμι παρουσιάζουν λεπτομερή επεξεργασμένα προγράμματα 

περιλαμβάνοντας ένα ευρύ σύνολο θεματικών που εκτείνεται από την οικονομία, το 

περιβάλλον, την κοινωνική πρόνοια, τη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, την 

προβολή ζητημάτων με κοινωνικό ενδιαφέρον όπως η ασφάλεια ή η δικαιοσύνη. 

Επιχειρούν να διαχωρίζουν τη θέση τους από το υπόλοιπο κομματικό σύστημα 

«εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς, μπορούμε» (ΑΝΟ 2011) και δύο αρνούνται τη λογική 

εφαρμογής «δεξιών ή αριστερών» προτάσεων, προκρίνοντας ως βάση του 

προγράμματος τους τις «λύσεις», τις «αναγκαίες προτάσεις για την κοινωνία», «…Το 

Ποτάμι είναι ένα κίνημα που κλέβει ιδέες και από την Αριστερά και από τις 

φιλελεύθερες δυνάμεις. Γιατί σήμερα απαιτούνται λύσεις»
96

 (Θεοδωράκης 2014), « 

[το ΑΝΟ] δε συμμετέχει στην πολιτική για να αναλωθεί σε πολιτικολογίες, αλλά 

επιθυμεί πραγματικές λύσεις» (Καταστατικό ΑΝΟ), «δεξιάς λογικής με αριστερή 

συνείδηση» (Babis 2013).  

Η υπερβατική τους λογική συμπληρώνεται από το εγχείρημα τοποθέτησης μίας 

«νέας πολιτικής διάκρισης». Το ΑΝΟ επιδιώκει «να μη χωριζόμαστε σε «πλούσιους 

και φτωχούς», ο κάθε ένας έχει ισότιμο δικαίωμα στην επιτυχία» (Προγραμματική 

διακήρυξη). Μίγμα πολιτικών προτεραιοτήτων, ενώ το Ποτάμι διαβεβαιώνει πως 

«Οι προτάσεις μας θέλουμε να πηγάζουν από αρχές και αξίες, να έχουν βγει με 

διάλογο και με μπόλιασμα διαφορετικών, θετικών ιδεών.» (Λαύριο 2014), ενώ 

επιχειρεί να καταρρίψει τις παλιές διαιρέσεις προβάλλοντάς τις ως παρωχημένες και 

άνευ ουσίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «[δεν έχει] σημασία έχει λοιπόν αν 

δηλώνεις «δεξιός» ή «αριστερός», αν τάζεις κοινωνία «φιλελεύθερη» ή 

«σοσιαλιστική», όταν μέσα σου κυριαρχεί ο πολιτικός κοτζαμπάσης και όλους τους 

βλέπεις ως πελάτες ή ως εχθρούς;» καθώς και « Όταν η βάση της πολιτικής πράξης 

είναι το «ψήφισέ με και εγώ θα σου κάνω τα ρουσφέτια», είτε προσωπικά είτε 
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συντεχνιακά, πώς να φτιάξεις σωστή πολιτεία;» (Λαύριο 2014). Σε αυτό το πλαίσιο, 

στην προγραμματική του διακήρυξη, το ΑΝΟ δηλώνει πως «Ο κάθε ένας να έχει 

δυνατότητες να επιτύχει, κάνοντας τις δικές του επιλογές, αναλαμβάνοντας την 

ευθύνη των επιλογών του, όμως να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ φτωχών και 

πλουσίων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση φόρων» (ΑΝΟ 2013).  

Το Ποτάμι επιθυμεί το χαρακτηρισμό ως «κίνημα του κέντρου» -στο πλαίσιο 

παρουσίασης των 21 θέσεών του (21 Λύσεις - διάλογος με Το Ποτάμι -2014) 

προβάλλοντας ως προτεραιότητες «Ένα κράτος που είναι ανοιχτό στον έλεγχο από 

τους πολίτες, με διαφάνεια, ισονομία, και αποτελεσματικές διαδικασίες», 

«οικονομία που παράγει και εξάγει, με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που θα 

προσλάβουν εκατοντάδες χιλιάδες νέους εργαζόμενους.», την προώθηση ενός 

«κοινωνικού κράτους που καλύπτει βασικές ανάγκες ισότιμα για όλους, με ιδιαίτερη 

φροντίδα για τους πολύ αδύναμους, και χωρίς προνόμια για τις συντεχνίες». Εκτός 

βέβαια της υπερβατικής λογικής (αλλαγή, αξιοκρατία, διαφάνεια κλπ) που 

παρουσιάζονται ως παράγοντες κινητροδότησης των δύο κομμάτων, σε πιο 

συγκεκριμένα ζητήματα εκφράζουν φιλελεύθερες οικονομικές τοποθετήσεις, 

τάσσονται υπέρ της οικονομίας της αγοράς, υποστηρίζοντας όμως και επί μέρους 

προτάσεις συντηρητικότερου προσανατολισμού. 

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τις προγραμματικές διακηρύξεις των κομμάτων. Το 

ΑΝΟ αναπτύσσει λεπτομερή προγράμματα αναλύοντας τις προτεραιότητες 

πολιτικής σε όλες τις εκλογές που έχει συμμετάσχει, σε εθνικό (2013), ευρωπαϊκό 

(2014) αλλά και περιφερειακό επίπεδο (2016). Προβάλλει φυσικά, στο πλαίσιο της 

προγραμματικής του διακήρυξης τη βασική λογική πίσω από τις προτάσεις του και 

συνάμα τη φιλοσοφία του προγράμματός του. Προβάλλει, επίσης, το επιχείρημα 

πως η εξεύρεση της λύσης είναι πολύ σημαντικότερη από ιδεολογικές τοποθετήσεις 

(Βασικές Αξίες κόμματος). Η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η κοινή 

λογική, η διαγενεακή αρμονία καταγράφονται ως βασικές αξίες και εντοπίζονται 

επίσης και τις λεπτομερώς επεξεργασμένες προτάσεις του σε ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών προτεραιοτήτων, όπου εκτός από την υποστήριξη κάποιων γενικών 

προτάσεων, υπάρχει και συγκεκριμένη επεξεργασία σε λύσεις «υπερβατικού» 

χαρακτήρα «λύσεις που δεν κοστίζουν», αλλά «απαιτούν την καλύτερη συνεργασία 

φορέων» ή τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και την ενεργό δράση 

τους σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Γενικά, το ΑΝΟ εμφανίζεται στην 

οικονομία φιλελεύθερο, στην ασφάλεια συντηρητικό, σε ζητήματα μετανάστευσης 

επίσης, υπέρ της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων από το κέντρο στην 

περιφέρεια. 



163 

 

Το Ποτάμι συμμετείχε από την ίδρυσή του (2014) σε περιφερειακές και τοπικές 

εκλογές, στις  ευρωεκλογές που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με τις πρώτες 

(2014) καθώς και σε δύο εκλογικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο (Ιανουάριου και 

Σεπτεμβρίου 2015).  Από το 2014 δίνει στη δημοσιότητα δέσμη προτάσεων, με 

προγραμματικά κείμενα και πολλές συνεντεύξεις του ιδρυτή του και ηγετικών 

στελεχών του από τις οποίες καταγράφονται σε πρώτο πλάνο προτεραιότητες 

εθνικών και υπερεθνικών χαρακτηριστικών, καθώς για τις τοπικές και 

περιφερειακές εκλογές δήλωσε εξ αρχής πως δε θα συμμετέχει με κομματικούς 

υποψηφίου, αλλά θα υποστηρίξει επιλεκτικά, όπως και έπραξε για παράδειγμα 

στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Γενικά οι πολιτικές του προτεραιότητες 

διακρίνονται από την αποδοχή της φιλελεύθερης οικονομίας, όμως με τακτικές 

προσπάθειες εισαγωγής εξισωτικών λογικών. Το Ποτάμι λέει «Όχι στη θεοποίηση 

της αγοράς», αλλά και τάσσεται κατά της «κρατικοδίαιτης οικονομίας» (Λαύριο 

2014) και χαρακτηριστικά περιγράφει την ανάλυσή του πως «Το Ποτάμι λέει ναι 

στην οικονομία της αγοράς, αλλά λέει όχι στην κοινωνία της αγοράς», ενώ 

επιζητώντας την υπέρβαση «… επιτέλους τα αγκυλωμένα σύνδρομα που θεωρούν 

την επιχειρηματικότητα συνώνυμη της κερδοσκοπίας». Πιστεύει στο ρόλο του 

κράτους καθώς «το κράτος έχει τις βασικές υπηρεσίες δικαιοσύνης, παιδείας, υγείας 

και ασφάλειας. Με τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις φροντίζει την ισόρροπη 

ανάπτυξη της χώρας οδηγώντας την κοινωνία στην εξέλιξη», ενώ «Ο κοινωνικός 

πλούτος και η απασχόληση θα παραχθούν κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας». Επιδιώκει το «νοικοκύρεμα» του κράτος, χωρίς όμως περιστολή του 

κράτους πρόνοιας, προβάλλοντας την αξιοκρατία και τον εξορθολογισμό των 

δαπανώ ως τη βασική αρχή άσκησης πολιτικής, ενώ τάσσεται υπέρ της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, με εξαίρεση δράσεων «κοινωνικής ανάγκης», όπως η 

παιδική φτώχια ή υψηλή ανεργία, για το θέμα των στεγαστικών δανείων προβάλει 

την τοποθέτηση «κανένας δεν χάνει το σπίτι που μένει, αλλά και σε κανέναν δεν 

χαρίζεται το σπίτι που χρωστάει». 

Σε πιο χαρακτηριστικά σημεία, αναφορικά με την οικονομία, επιλέγουν την 

υποστήριξη ενός συνδυαστικού μίγματος μείωσης φορολογίας και παράλληλα 

διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την κατάρτιση και την απασχόληση. Το ΑΝΟ 

προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ, καθιστώντας πιο δίκαιο των καταμερισμό της 

φορολογίας  -με την αύξηση των άμεσων φόρων-, επιζητώντας την καταπολέμηση 

της εισφοροδιαφυγής και της φορό-αποφυγής, προβάλλοντας την ανάγκη για την 

ύπαρξη καθαρών, σταθερών, απλών κανόνων για την επιχειρηματικότητα (ANO - 

Προγραμματική διακήρυξη 2012), ενώ στην εκπαίδευση, προτείνεται η διασύνδεση 
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με την επαγγελματική κατάρτιση, τάσσεται κατά της συγχώνευσης σχολείων, 

ενίσχυσης της εφαρμοσμένης έρευνας. (Πρόγραμμα Περιφερειακών Εκλογών 

2016). Σε πιο τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των εκλογών στην Πράγα (Διακήρυξη για 

τις εκλογές της Πράγας 2016), τοποθετείται ως θέση αρχής ενάντια στην αύξηση 

φόρων – διατηρώντας όμως την ίδια ποιότητα υπηρεσιών, ενώ προβάλει την 

ανάγκη πλήρους ποιότητας στις υπηρεσίες, προτάσσοντας πως εάν το ισοζύγιο 

οικονομίας και ποιότητας δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις -

«έξυπνες» λύσεις- χωρίς αναγκαία περικοπές. Προβάλει, γενικά, έντονα την 

περιστολή δαπανών ως αναγκαία –« να βρεθούν τρόποι να περικοπούν περιττά 

έξοδα» και την υποστήριξη λύσεων όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Το Ποτάμι 

για τα ζητήματα φορολογίας προτείνει ενιαία φορολογική κλίμακα, μείωση της 

φορολογίας, τη συνεπή ανταπόκριση του δημοσίου στις υποχρεώσεις του έναντι 

των οφειλών του και την εισαγωγή της λογικής της αναγνώρισης του συνεπούς 

φορολογούμενου (99 Θέσει(99 Προτάσεις Το Ποτάμι 2014)ς – Προγραμματική 

διακήρυξη). Το Ποτάμι για τα ζητήματα της απασχόλησης προτείνει τη μείωση 

εισφορών των εργαζομένων,  (99Θ), την προστασία τους όμως με την ενιαία 

συλλογή σύμβαση εργασίας, όμως με δυνατότητα επιχειρησιακών συμβάσεων από 

«πραγματικά αντιπροσωπευτικά» σωματεία και «καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας». Το ΑΝΟ θέτει σε αντιδιαστολή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

υποστηρίζοντας τις μικρό-μεσαίες επιχειρήσεων, παρά την υποστήριξη ανέγερσης 

κτηρίων για εμπορικά κέντρα (Πράγας 16), ενώ το Ποτάμι προκρίνει ένα «Εθνικό 

Σχέδιο για τον τουρισμό, επέκταση τουριστικής περιόδου, ανάδειξη θεματικών 

τουριστικών πακέτων που θα περιλαμβάνουν τον «πλούτο της χώρας» με 

ειδικότερη ανάπτυξη στον πολιτιστικό, θρησκευτικό, αθλητικός τουρισμό (99 

Θέσεις – Το Ποτάμι). 

Το ΑΝΟ αφιερώνει μεγάλο μέρος της προγραμματικής του διακήρυξης γύρω από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποστέλλει ένα μήνυμα βελτίωσης οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών μεγεθών της Ένωσης, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής των πολιτών της, «χωρίς όμως να σπαταλά πολύτιμο χρόνο σε ιδεολογικές 

συζητήσεις όπως είναι το Ευρωσύνταγμα» (ΑΝΟ - Πρόγραμμα Ευρωεκλογών 2014). 

Να μπορούν επίσης οι «ειδικοί» της Τσεχίας να απασχοληθούν σε θεσμούς της Ε.Ε 

ενώ σημαντική πρέπει να είναι και η διευκόλυνση μετακίνησης νέων επιστημόνων. 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής διακήρυξης για την ΕΕ ένα λεπτομερές σχέδιο στη 

δημοσιότητα το οποίο περιλάμβανε ρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα, τη 

μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της κινητικότητας, ειδικά των νέων 

επιστημόνων, και ρυθμίσεις για την χρηματοοικονομική σταθερότητα, το 
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περιβάλλον και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία στην κλιματική αλλαγή, για τα ζητήματα της οικονομικής 

ενοποίησης «δεν είναι ακόμη καιρός» για τη συζήτηση της αποδοχής του ευρώ, 

παρότι φαίνεται ότι οι χώρες εκτός της ΟΝΕ έχουν μειωμένη επιρροή στις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις, ασφάλεια, συνεργασία σε σημαντικά ζητήματα των κρατών 

όπως η μετανάστευση, ελεύθερη μετακίνηση και κατάργηση των εσωτερικών 

συνόρων, άνοιγμα και ενδυνάμωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον διεθνές 

σύστημα. Ακόμη, εντοπίζονται στοιχεία του για την αναγκαία προσπελασιμότητα 

και τη βελτίωση των οδικών δικτύων ως βασικά στοιχεία βελτίωσης των 

μετακινήσεων των πολιτών, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων. (ΕΕ 14), αλλά 

τάσσεται υπέρ των δημόσιων μέσων μεταφοράς στο πρόγραμμα για την Πράγα 

(2016).  

Ας δούμε και τις τοποθετήσεις τους σε ζητήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Γενικά, παρά τις γενικές διακηρύξεις υπερ της οικονομίας της αγοράς, στις 

συγκεκριμένες θεματικές υιοθετούν περισσότερο «προστατευτικές» τοποθετήσεις, 

υπέρ του κρατικού ελέγχου στις δομές υγείας και εξασφάλισης ενός πλέγματος 

κοινωνικής προστασίας, εμφανίζοντας και την ιδιωτική πρωτοβουλία ως 

χαρακτηριστικό θετικής παρέμβασης, με διακριτική όμως παρουσία στο 

προγραμματικό τους πλαίσιο. Συνολικά, στη θεματική αυτή η ιδιωτική 

πρωτοβουλία έχει διακριτική παρουσία. Πιο συγκεκριμένα, για το Ποτάμι στη 

θεματική της υγείας πέραν των διακηρύξεων περί εξορθολογισμού των δαπανών 

και την ανάγκη σύνταξης ενός «επιστημονικού χάρτη που αποδίδει τις υγειονομικές 

ανάγκες της χώρας» και «καθολικής κάλυψης των αναγκών των πολιτών από ένα 

δημόσιο σύστημα φροντίδας υγείας», προκρίνει το συνδυασμό παρόχων υγείας, με 

ιδιωτικό και δημόσιο χαρακτήρα, ώστε να επιτευχθεί η πληρέστερη κάλυψη των 

αναγκών των πολιτών, με ευρεία γεωγραφική διασπορά και εξοικονόμηση πόρων 

(99 Θέσεις).  

Το ΑΝΟ, στην λεπτομερή καταγραφή της Διακήρυξης του στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Εκλογών του 2016, τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης των 

βασικών δομών νοσοκομείων και πολυκλινικών, προτείνει τη διατήρηση του 

δημοσίου ελέγχου με πρόβλεψη στον περιορισμό της σπατάλης, χωρίς να 

αντιτίθεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία δημιουργίας δομών υγείας. Μάλιστα, 

εξειδικεύοντας τις προτάσεις στα ζητήματα υγείας αναφέρεται ειδικότερα στη 

σπατάλη, προτείνοντας ένα στρατηγικό σχέδιο κεντρικού σχεδιασμού το οποίο θα 

περιλαμβάνει τη συνεργασία ασφαλιστικών με δομές του κράτους αλλά και την 

κεντρική μέριμνα προκήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την επίτευξη 
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οικονομιών κλίμακας, κάνοντας παράλληλα μία έκκληση για τη συνεργασία μεταξύ 

φορέων εξεύρεσης λύσης που δεν επιβαρύνουν οικονομικά. 

Το ΑΝΟ, στον κοινωνικό τομέα, προβάλει την υποχρέωση κοινωνικής μέριμνας για 

ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως οι νέες οικογένειες, οι μονογονεακές 

οικογένειες και η τρίτη ηλικία. Προβάλει την ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων 

απασχόλησης, ενισχύοντας ουσιαστικά την «ενεργό γήρανση» με προγράμματα 

κοινωνικής ανάπτυξης, ασφάλειας και ένα δίκτυ ενεργούς κοινωνικοποίησης ή την 

εφαρμογή δωρεάν εισιτηρίου στα μέσα μεταφοράς για τους κάτω των 15 και άνω 

των 65 (Πρόγραμμα Πράγας 2016). Αφιερώνει επίσης σημεία του προγράμματος 

στους άστεγους, με έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ως αποτροπή (Π 16) 

ή με προτάσεις υπερβατικού χαρακτήρα, πχ συμμετοχή των αστέγων σε δημόσια 

έργα (Πράγα 16). Το Ποτάμι προτείνει την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, 

εισαγωγή επιδόματος κατοικίας, παροχή γευμάτων στα σχολεία, παροχή άτοκων 

φοιτητικών δανείων και προβολή υπερβατικών προτάσεων, συνδέοντας την 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα με συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία των 

Ελλήνων, καθιστώντας έτσι τη θέσπιση ενός «στρατηγικού σχεδίου» πρόληψης ως 

θεμελιώδη προτεραιότητα. (99 Θέσεις) καθώς επίσης προτείνει και τη μέριμνα της 

πολιτείας για την παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο 

συμπυκνώνεται στην πρόταση που αποτυπώθηκε στο Πρώτο του συνέδριο (Λαύριο 

2014) «Κανείς χωρίς σπίτι, χωρίς τροφή, χωρίς εκπαίδευση και περίθαλψη» 

Το Ποτάμι υιοθετεί μία περισσότερο μετριοπαθή στάση για τη μετανάστευση, σε 

σύγκριση με το ΑΝΟ. Για το Ποτάμι η μετανάστευση αποτελεί «παγκόσμιο 

φαινόμενο», «Δεν είναι πρόβλημα με αυτόματη και οριστική λύση», ενώ «οι απόψεις 

είτε μηδενικής μετανάστευσης είτε αθρόας αποδοχής μεταναστών κινούνται εκτός 

πραγματικότητας και αποδομούν τόσο τις χώρες προέλευσης, όσο και τις χώρες 

διέλευσης και τελικού προορισμού». Στο πλαίσιο λύσεων προτείνεται ο 

αποτελεσματικότερος συντονισμός και η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία 

εκφράζοντας ανεκτικές τοποθετήσεις στο σύνολο, «ο μετανάστης να προσφέρει 

εργασία», «να είναι μέλος της κοινωνίας μας». (Θ99).  Το ΑΝΟ, στο ίδιο θέμα για 

παράδειγμα, στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία εν όψει των περιφερειακών 

εκλογών του πρόγραμμα του κόμματος (ANO Regional Elections 2016) συνδέει το 

ζήτημα της μετανάστευσης με την ασφάλεια, εκφράζοντας μία περισσότερο 

«αντιμεταναστευτική» στάση καθώς προβάλει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των 

πολιτών «η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών της Τσεχίας … δε 

θέλουμε η χώρα μας να αποδεχθεί μετανάστες». Η λύση τοποθετείται περισσότερο 

υπερβατικά, παρά στη λογική επεξεργασίας με άμεσα αποτελέσματα, καθώς το 
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«πρόβλημα πρέπει να λυθεί στις χώρες προέλευσης εν ανάγκη και με στρατιωτική 

επέμβαση» (ΑΝΟ 2016). Ακόμη, στο ζήτημα της ασφάλειας το ΑΝΟ προβάλει ως 

λύση για την εσωτερική έννομη τάξη την εισαγωγή κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης, την αυτονομία της αστυνομίας περιφερειακά. 

Εντοπίζεται όμως και η επεξεργασία προτάσεων που ξεφεύγουν από τα συνήθη 

περιεχόμενα εκλογικών διακηρύξεων. Για παράδειγμα τόσο το ΑΝΟ όσο και το 

Ποτάμι προτείνουν την εκπαίδευση των πολιτών σε ζητήματα οδικής ασφάλειας 

(ΑΝΟ Περιφ. 2016 & Ποτάμι στις 99 Θέσεις), ενώ το Ποτάμι, ως ενισχυτικό της 

τοποθέτησής τους για ζητήματα οδικής ασφάλειας προβάλει την επιτακτικότητα 

αντιμετώπισης καθώς αποτελεί «πρώτη αιτία θανάτου των νέων 15 – 29 ετών», 

απαιτεί άμεση αντίδραση, σχεδιασμό στρατηγικής, επιμόρφωση, εκπαίδευση και 

βελτίωση του οδικού δικτύου. Ακόμη, το Ποτάμι, στο επίπεδο της οικονομίας 

επιζητά την «αυτοδιαχείριση των επιχειρήσεων που κλείνουν», την υποστήριξη 

«νέων μορφών κοινωνικών επιχειρήσεων», «εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδοτήσεων», τη δημιουργία θέσεων για το περιβάλλον, υποστηρίζοντας 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τοποθέτηση που και το πρόγραμμα του ΑΝΟ 

περιέχει, προτείνοντας για το περιβάλλον, τη μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, 

απορριμμάτων, ενίσχυση ανακύκλωσης, αξιοποίηση τεχνολογιών (υβριδικά 

οχήματα, ηλεκτρικά οχήματα Π 2016), και προτάσεις ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 

πολιτών (ηλεκτρονικό ραντεβού) (Πράγας 16). Το Ποτάμι, σε πιο υπερβατική 

τοποθέτηση ασχολείται και με το σωφρονιστικό σύστημα, προτείνει οι «αγροτικές 

φυλακές να γίνουν ολοκληρωμένα αγροκτήματα». 

Τέλος, το Ποτάμι υποστηρίζει την ίδρυση των Μη-Κρατικών Πανεπιστημίων και της 

αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, το διαχωρισμός κράτους και 

εκκλησίας (99 Θέσεις), ενώ το πρόγραμμά του χαρακτηρίζεται από προτάσεις για 

μεταρρυθμίσεις, όπως μεταρρυθμίσεις στη νομοπαρασκευαστική λειτουργία του 

κράτους με τη θέσπιση του «τελικού κειμένου» (99 Θέσεις) ενώ επίσης για τη 

δικαιοσύνη προβάλει την ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της, για τα δικαιώματα 

των ομόφυλων ζευγαριών, την υιοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης. Για τα 

κοινωνικά ζητήματα, γενικότερα προκρίνει τον «ηθικό πλουραλισμό» με την 

κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων και τον εκσυγχρονισμό σε ζητήματα 

ευθανασίας ή καύσης των νεκρών, συμβαδίζοντας με την ευρωπαϊκή πρακτική (99 

Θέσεις).  
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Υ3. Το βασικό μήνυμα τους αναπαράγει την ισχυρή αντίθεση 
στο κατεστημένο. 

Και τα δύο κόμματα προβάλουν ως μήνυμα κατά του κατεστημένου την εξής 

τριπλέτα: το παλιό πολιτικό προσωπικό και τα παλιά κόμματα απέτυχαν, οι βασικοί 

λόγοι της αποτυχίας τους και η πολιτική κληρονομιά τους βρίσκονται στην 

παρακαταθήκη διαφθοράς και αδιαφάνειας που κληρονόμησαν στο κράτος, ενώ με 

την παρουσία τους πλέον, μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις τόσο σε ζητήματα 

καθημερινής πολιτικής, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, όσο και δομικά, 

ανασυγκροτώντας το κράτος, εισάγοντας θεσμούς διαφάνειας και λογοδοσίας, σε 

επίπεδο νοοτροπίας. Και τα δύο με λεπτομερή κείμενα, πολιτικές δηλώσεις αλλά και 

πιο συγκεκριμένες εκδηλώσεις (φόρουμ διαβούλευσης, συμμετοχή πολιτών, 

ίδρυση πολιτικής ακαδημίας ή σεμινάρια επιμόρφωσης και εκπαίδευσης) 

επιχειρούν την προβολή του μηνύματός τους. Από τη μία το «υπερβατικού» 

χαρακτήρα μήνυμα, από την άλλη η ενσωμάτωση με συστημικά χαρακτηριστικά 

στο πολιτικό σύστημα, καθώς δεν προβαίνουν ούτε σε ακρότητες που μπορεί να 

απειλούν τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ούτε μέσω εκφράσεων, ούτε με δημόσιες 

γραπτές ή προφορικές τοποθετήσεις, αποτελούν τα βασικά εκπεμπόμενα 

χαρακτηριστικά του μηνύματος του ΑΝΟ και του Ποταμιού. Ας τα δούμε πιο 

συγκεκριμένα.  

Το ΑΝΟ προβάλει την αντί-κατεστημένη λογική από το προοίμιο του 

προγραμματικού του πλαισίου (Προγραμματική διακήρυξη) δηλώνοντας πως «η 

χώρα που μπορεί να είναι πρωταθλήτρια σε πολλούς τομείς..», ήταν έρμαιο των 

«πολιτικών» που πολλοί από αυτούς «την κατέκλεβαν» και πάντως «η παρουσία 

τους δεν ήταν προς το συμφέρον των πολιτών, αλλά ικανοποιούσαν τα δικά τους 

συμφέροντα». Διαχωρίζοντας τη θέση του από το παρελθόν, περιλαμβάνει 

ξεχωριστή ενότητα στην προγραμματική διακήρυξη με τίτλο «ΝΑΙ, για τους 

πολίτες», ουσιαστικά σκιαγραφεί τον αντί-κατεστημένο προσανατολισμό του. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «Οι πολιτικοί ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους 

συμφέροντα» και όχι για τους πολίτες, «δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο» και 

«δίχασαν το λαό». Η παρουσία του ΑΝΟ, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, 

επιδιώκει μία διαφορετική «ποιότητα στην πολιτική», από «ανθρώπους που έχουν 

αποδείξει πως μπορούν να τα καταφέρουν και επιθυμούν να προσφέρουν στο 

κοινωνικό σύνολο». 
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Για το Ποτάμι (Το Ποτάμι, Καταστατικό 2014) προβάλλεται ως θεμελιώδης επιδίωξη 

«η ισότιμη πρόσβασή [των πολιτών] στη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, η 

αξιοπιστία του κράτους έναντι όλων, η αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη, η ανανέωση 

του πολιτικού προσωπικού, ο διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία, η ρήξη με 

το πελατειακό κράτος». Για το Ποτάμι, το παλιό πολιτικό προσωπικό είναι συνένοχο 

«Τα χρόνια της κακοδιαχείρισης είναι λίγοι οι παλιοί πολιτικοί που είπαν την 

αλήθεια. Οι περισσότεροι δεν μίλησαν ενώ ήξεραν ή όφειλαν να ξέρουν. Όσοι δεν 

ήξεραν, δεν έπρεπε να βρίσκονται στην πολιτική λόγω ανεπάρκειας. Και όσοι ήξεραν 

έχουν τις ευθύνες του συνεργού» (Λαύριο 2014), ενώ πλέον τονίζει τη δυνατότητα 

του λαού να αποφασίσει για την αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν «…Και ο λαός θα 

πρέπει να αποφασίσει. Θέλει να αφήσει μόνα τους τα δύο κόμματα εξουσίας; Θέλει 

να τους προσφέρει δεκανίκια ή θέλει κάποιος να τους συνεφέρει;» (Λαύριο 2014). 

Αποστρέφεται το παρελθόν, χρεώνοντάς του τη «ηθική κατάπτωση του σήμερα» 

αναφέροντας συγκεκριμένα πως στην αλλαγή πρέπει να «… συμμετέχουν όλοι όσοι 

αποστρέφονται τη μιζέρια του παρελθόντος, θέλουν να τελειώνουν με τη 

φαυλοκρατία, την κλεπτοκρατία, τη διαφθορά. Αυτοί που οραματίζονται μία 

Ελλάδα παραγωγική, εξωστρεφή, προοδευτική, ισότιμη στην Ευρώπη». (99 

Θέσεις), ενώ τονίζει πως «Για να φύγουμε όμως μπροστά πρέπει να γκρεμίσουμε το 

γραφειοκρατικό σύστημα που θρέφει τα κόμματα». Επίσης, «Αυτοί που οδήγησαν 

τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο δεν μπορούν – φάνηκε!- να της δώσουν νέα ορμή. 

Ποιος να τους εμπιστευθεί; Μέχρι χθες ζούσαν μόνο για το ρουσφέτι. Οι μίζες έγιναν 

συνώνυμο της πολιτικής. Κάποιοι συμμετείχαν, κάποιοι δεν αντέδρασαν. Ας κάνουν 

λοιπόν στην άκρη.» (Το Ποτάμι, Πως ξεκινήσαμε 2014). 

Το αντί-κατεστημένο μήνυμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της 

προγραμματικής διακήρυξης, επιχειρώντας το διαχωρισμό της θέσης του από τα 

υπόλοιπα «παλιά» κόμματα και στο επίπεδο των επί μέρους προτάσεων, 

προκρίνοντας λύσεις που εκτείνονται από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου έως 

την εισαγωγή ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής που στοχεύουν στην οριζόμενη ως 

παρακαταθήκη των «παλιών» κομμάτων: εισαγωγή θεσμών λογοδοσίας της 

εξουσίας και παρακολούθησης δαπανών, για να χτυπηθεί η αδιαφάνεια, περιστολή 

δαπανών και αποτελεσματικότερη εποπτεία με την εισαγωγή ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης ή αυστηροποίηση του πλαισίου, για να αντιμετωπιστεί η 

διαφθορά. 

Το ΑΝΟ, πιο συγκεκριμένα, προτείνει την εισαγωγή ρήτρας σύγκρουσης 

συμφερόντων με ηλεκτρονική εποπτεία (Ιδρυτική διακήρυξη  2012). 

Υποστηρίζοντας το μήνυμά του, επίσης, στο πλαίσιο των ευρωεκλογών του 2014 
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διακηρύττει «πως το κράτος κατά το παρελθόν επιδόθηκε σε αναποτελεσματική 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων κάτι που συνιστά μία χαμένη ευκαιρία», ενώ 

ακόμη «οι κυβερνήσεις στερούνταν «αυτοπεποίθησης» και είχαν άγνοια των 

πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας, χάνοντας έτσι ευκαιρίες εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» ενώ και οι «εκπρόσωποι της χώρας στα Ευρωπαϊκά όργανα, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν προωθούσαν τα συμφέροντα της χώρας 

απουσιάζοντας από σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες» (Πρόγραμμα 

ευρωεκλογών 2014). Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος προσκαλεί 

για την απόρριψη της άποψης του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας V. Klaus περί της 

κατάρρευσης της Ε.Ε., οπτικής που παράλληλα μοιράζονται και «άλλοι πολιτικοι» 

ζητώντας από τους πολίτες «να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους». Προβάλει την 

ανάγκη για τη θεσμοθέτηση «απλών κανόνων – σταθερότητα» ενώ προβάλει και την 

ανάγκη κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας και για τα δύο σώματα του 

κοινοβουλίου (Προγραμματική διακήρυξη 2012).  

Σε όμοια λογική, ως προς το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται και το Ποτάμι με την 

επιχειρούμενη οριοθέτηση από τα «παλιά κόμματα» να εμφανίζεται στην ομιλία του 

ιδρυτή του στο Συνέδριο του Λαυρίου (2014) δηλώνοντας πως «Αυτή είναι η μεγάλη 

διαφορά μας από το παλιό σύστημα: Δεν θέλουμε ένα νόμο για τις αυξήσεις, 

θέλουμε αυξήσεις. Δεν θέλουμε ένα νόμο για την απασχόληση, θέλουμε 

απασχόληση. Δεν θέλουμε κενές περιεχομένου διακηρύξεις, θέλουμε 

ριζοσπαστικές, αποτελεσματικές πολιτικές. Για να μιλήσουμε όμως για λύσεις, 

πρέπει πρώτα να δούμε τα αληθινά προβλήματα. Και στην περίπτωσή μας πρέπει να 

πάμε πολύ παλιά», προβάλλοντας από τη μία το χαρακτήρα της υπέρβασης, από την 

άλλη το στοιχείο της αποτελεσματικότητας, αποτυπώνοντας, ακόμη και ένα 

γενικότερο μήνυμα παράκαμψης των κομμάτων « … πρέπει να έχουν λόγο όλοι οι 

πολίτες. Όχι μόνο τα παλιά κόμματα, όπως ιεραρχικά γινόταν έως τώρα, όχι μόνο το 

Ποτάμι, επειδή αυτό ίσως συνέφερε εμάς, αλλά όλοι όσοι αποτελούν την ελληνική 

κοινωνία (99 Θέσεις), 

Η στάση απέναντι στο κατεστημένο καταγράφεται και σε λεπτομερείς τοποθετήσεις 

για συγκεκριμένα ζητήματα. Το ΑΝΟ περιγράφοντας την τοποθέτησή του στο 

πλαίσιο των ευρωεκλογών περιγράφει πως «Στα ζητήματα διαφάνειας και 

λογοδοσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της (ΑΝΟ 

ΕΕ 2014), ενώ και βασικοί θεσμοί της θα πρέπει να είναι υπόλογοι ή να επιλέγονται 

από τους πολίτες και όχι κατόπιν συμφωνίας των μεγάλων κρατών». Επίσης, στις 

Περιφερειακές εκλογές (Διακήρυξη Περιφερειακών Εκλογών 2016) προβάλει ένα 

μήνυμα υπέρ της διαφάνειας, της λελογισμένης σπατάλης δημόσιων πόρων και της 
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λογοδοσίας στους πολίτες με έντονη την τοποθέτηση κατά της διαφθοράς, 

ζητώντας αλλαγή συστήματος κατανομής πόρων, αποκέντρωση και αποδυνάμωση 

του κρατικού ελέγχου στους πόρους των περιφερειών. 

Και στις περιφερειακές εκλογές (Διακήρυξη για τις εκλογές της Πράγας 2016) 

διεκδικεί «πλήρη διαφάνεια», «ορθολογική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων», 

«ποιότητα υπηρεσιών», «έξυπνες λύσεις» και μία άλλη κατανομή πόρων. Επίσης, 

στην προγραμματική του διακήρυξη (2012) καταγράφεται η διεκδίκηση για την 

απλοποίηση των λειτουργιών του κράτους, τη μείωση των γραφειοκρατικών 

εμποδίων, «απλούστερες διαδικασίες». Η μείωση της διαφθοράς, επίσης 

προβάλλεται έντονα, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της καμπάνιας για τις 

εκλογές στην Πράγα η αλλαγή στο διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης. (Πράγα 16). Συνολικά, πέραν των μηνυμάτων κατά του 

κατεστημένου και της διαφθοράς προβάλλεται σε πρώτο πλάνο και η συμμετοχή 

των πολιτών καθώς «βασικός στόχος του κόμματος είναι η ικανοποίηση τους από 

τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες (Πράγας 16), το οποίο θα επιτευχθεί με τη 

συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, τη συνεχή εκπαίδευση, την  έρευνα 

και την επιστημονική κατάρτιση». 

Το Ποτάμι, σε παρόμοια κατεύθυνση επιζητά τον εξορθολογισμός της ασυλίας των 

βουλευτών και της κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών, την 

αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης. (99 Θέσεις), την αξιολόγηση, 

ένα «δημόσιο με όραμα», ο δημοσιονομικός εξορθολογισμός (99 Θέσεις), την 

αποκέντρωση εξουσιών και την τοπική αυτοδιοίκηση με πόρους (99 Θέσεις), την 

ορθολογική διαχείριση δημόσιων δαπανών προς όφελος της κοινωνίας, όπως για 

παράδειγμα στην τοποθέτηση του κόμματος για τον αθλητισμό, υποστηρίζοντας 

πως «Κάθε ευρώ που πηγαίνει στον αθλητισμό πρέπει να πιάνει τόπο και όχι να 

καταλήγει σε σωματεία σφραγίδες, άχρηστες εγκαταστάσεις ή «φουσκωμένα» 

διοικητικά έξοδα. Κάθε ευρώ που δίνουμε στον αθλητισμό είναι μια 

μακροπρόθεσμη επένδυση κι όχι έξοδο». 

 

Υ4. Στόχος η ενσωμάτωση στο κομματικό σύστημα. 

Για τα αντί-κατεστημένα κόμματα η συμμετοχή στο κομματικό σύστημα στοχεύει 

στην ένταξη τους και περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, η οποία πραγματοποιετάι με τη 

συμμετοχή στις εκλογές και τους θεσμούς και την αποδοχή των όρων της 
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φιλελεύθερης δημοκρατίας, με διαφοροποίηση όμως ως προς το μήνυμα και τις 

πολιτικές επιλογές από τα παλιά κόμματα. Αυτό-χαρακτηρίζονται ως «δύναμη 

ασυμβίβαστη» με την καθυστικία τάξη και ως φορείς αλλαγών, το οποίο υπηρετείται 

από τα εκπεμπόμενα μηνύματα, αποκωδικοποιείται από το προγραμματικό τους 

πλαίσιο και εφαρμόζεται με τις πολιτικές προτάσεις και τις επιλογές της ηγεσίας.  

Το ΑΝΟ, στην προγραμματική τους διακήρυξη επιζητεί μία υπέρβαση στην πολιτική 

κατάσταση με έμφαση στην απασχόληση, στην έρευνα, στην επιστημονική 

κατάρτιση, με σεβασμό στο κράτος δικαίου και την ισονομία (Προγραμματική 

Διακήρυξη) και τη δυνατότητα των πολιτών να βλέπουν πως μπορούν να πετύχουν 

καταλήγοντας πως «Το μέλλον των παιδιών μας χρειάζεται το ΑΝΟ» 

Για το ΑΝΟ, όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα των Ευρωεκλογών 2014, η 

συμμετοχή του στοχεύει στην «ποιοτικότερη αντιπροσώπευσης» των πολιτών, 

«παρουσιάζοντας τις ποιοτικές διαφορές με το προηγούμενο καθεστώς» που γίνεται 

εμφανή –κατά τη δήλωσή του- στη λειτουργία των αντιπροσώπων του. Για 

παράδειγμα, ως ποιοτική διαφορά προβάλει την ενίσχυση της διαβούλευσης και 

συνεργιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών 

του σε σημαντικές διεργασίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αποτελούν προοίμιο 

διακυβευμάτων για τη χώρα. Οριοθετεί το στόχο του για τις ευρωεκλογές 

μετατρέποντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΝΟ σε ένα πολιτικό πόλο εντός 

του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου». Στο μήνυμα των περιφερειακών εκλογών (2016) 

επιθυμεί «αλλαγές με συνεργασία», με παράλληλη την επιδίωξη ποιότητας 

δημόσιων υπηρεσιών, λογοδοσία, διαφάνεια, μείωση της σπατάλης, εξοικονόμηση 

πόρων  (Περιφ. Εκλογές) 

Το Ποτάμι κατά τη φάση ίδρυσής του περιγράφει με μηνύματα υπέρβασης την 

επιδίωξή του «να αλλάξουν οι άνθρωποι τον κόσμο» και όχι τα κόμματα, ενώ 

οριοθετεί ως στόχο του εξαρχής την παρουσία του στην πολιτική σκηνή της χώρας 

και αναλόγως τις προτάσεις της κυβέρνησης θα διαμορφώνει τη στάση του, θετική 

ή αρνητική
97

. Στο κείμενο «Ξεκινάμε» ο Θεοδωράκης (2014) Μπορεί να υπάρξει 

πολιτική χωρίς κομματικό παρελθόν; Να βγω εγώ, να βγεις εσύ, να βγούμε πολλοί, 

να γίνουμε ένα ΠΟΤΑΜΙ που θα αλλάξει την Ελλάδα; Παράλληλα, εκφράζει το 

σύνθημα συμμετοχής «Πολιτική για όλους» (10 ερωταπαντήσεις για το Ποτάμι 

2014), εκφράζοντας από τη μία περισσότερο προσγειωμένες τοποθετήσεις, «Το 

Ποτάμι δεν φαντάζεται ότι θα αλλάξει τον κόσμο, θέλει να γίνει ο καταλύτης για να 

                                                                    
97

 http://www.naftemporiki.gr/story/906480/st-theodorakis-tha-eimaste-parontes-gia-na-poume-

eite-nai-eite-oxi 
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αλλάξουν οι άνθρωποι τον κόσμο». (Οι θέσεις μας – Το Ποτάμι). Θέτοντας επίσης 

στόχους αλλαγών, αυτό-χαρακτηρίζεται το «Κίνημα των αλλαγών», «Το κίνημα του 

Κέντρου». (Παρουσίαση 21 θέσεων), «καταλύτης» συγκροτησης μίας «συνωμοσίας 

του καλού». 

 

Υ5. Η οργάνωσή βασίζεται σε χαλαρές δομές. 

Στα ζητήματα οργάνωσης αναμένεται μία περισσότερη χαλαρή οριζόντια 

δισύνδεση λόγω της «νεαρής» ηλικίας των κομμάτων αλλά και της λογικής 

διάρθρωσής τους : ένας ισχυρός ηγέτης δημιουργεί το κόμμα, απευθύνει ο ίδιος το 

κάλεσμα συγκρότησης και αναμένει την ανταπόκριση προσωπικοτήτων. Ως 

χαρακτηριστικό διάκρισης από τα «παλιά» κόμματα παρουσιάζεται και μία ιδιότυπη 

εξαίρεση: ο ηγέτης προσκαλεί την κοινωνία, εξαιρεί όμως –τουλάχιστον σε πρώτη 

φάση- κομματικές προσωπικότητες, πχ «πολιτική χωρίς κομματικό παρελθόν» 

όπως περιγράφει το Ποτάμι ή «δεν είμαστε σαν τους πολικούς, εμείς μπορούμε», 

όπως περιγράφει το ΑΝΟ 2011. Ποια είναι λοιπόν τα οργανωτικά χαρακτηριστικά 

των δύο κομμάτων και συγκεκριμένα, ποια είναι η δομή, η έκτασή της, οι δεσμοί με 

τις ομάδες συμφερόντων καθώς και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και της ηγετικής 

ομάδας ;  

Ως προς την (α) δομή και  (β) την έκταση, και τα δύο κόμματα διαρθρώνονται σε 

πλήρη ανάπτυξη, τόσο οριζόντια, με οργανώσεις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 

όσο και κάθετα με όργανα πολλαπλών βαθμών (πρωτοβάθμια σε κεντρικό επίπεδο, 

δευτεροβάθμια σε περιφεριακό κ.ο.κ.  

Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση του ΑΝΟ καταγράφεται λεπτομερώς από το 

καταστατικό του. Σύμφωνα με αυτό (Άρθρο 7), διαρθρώνεται σε 4 επίπεδα, εθνικό, 

περιφερειακό, περιφερειακό σε επίπεδο δήμου και σε τοπικό, με αντίστοιχα όργανα 

σε κάθε επίπεδο (συνέλευση, γραφείο – επιτροπή, ελεγκτική ή ισοδύναμο όργαν0). 

Σε εθνικό επίπεδο, το ανώτατο όργανο είναι η εθνική συνέλευση (Συνέδριο), η 

εθνική επιτροπή (Κεντρική Επιτροπή), το πολιτικό γραφείο, η εποπτική επιτροπή 

και η επιτροπή δεοντολογίας. Η Εθνική Συνέλευση (Συνέδριο) εκλέγει τον Πρόεδρο, 

τους Αντιπροέδρους και το Πολιτικό Γραφείο. Η Εθνική επιτροπή αποτελείται από 

το Προεδρείο και τους προέδρους των Περιφερειακών γραφείων. Σημειώνεται πως 

διεξάγονται ανταγωνιστικές εκλογές για όλα τα εσώ-κομματικά αξιώματα, ενώ ο 

Πρόεδρος εκλέγεται από κάθε συνέδριο (Κείμενα 3
ου

 Συνεδρίου – 2015). Ως προς τα 
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κλασικά στάδια συγκρότησης ενός κόμματος, δηλαδή τη διεξαγωγή συνεδρίων, ως 

τα αποφασιστικά όργανα ανταλλαγής απόψεων και δόμησης της πολιτικής 

πλατφόρμας. Το ΑΝΟ πραγματοποιεί το πρώτο του συνέδριο τον Αύγουστο του 

2012, το δεύτερο το Μάρτιο του 2013 και τέλος το τρίτο τον Φεβρουάριο – Μάρτιο 

του 2015. Μέχρι το τελευταίο συνέδριο (2015) επανεκλέγεται διαρκώς ο Babis, χωρίς 

αντίπαλο. 

Ομοίως, και το Ποτάμι συγκροτείται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

Τα όργανά του σε κεντρικό επίπεδο είναι το Συνέδριο, η Μεγάλη Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων (Κεντρική Επιτροπή), το Πολιτικό συμβούλιο και το συμβούλιο 

αξιολόγησης και αξιοποίησης στελεχών. Το συνέδριο εκλέγει τον Πρόεδρο καθώς 

και το Πολιτικό Συμβούλιο. Σε τοπικό επίπεδο συγκροτούνται «κοινότητες». Το 

ιδρυτικό του Συνέδριο πραγματοποιείται το 2014 στο Λαύριο, ενώ το δεύτερο στο 

Περιστέρι. 

Ως προς την έκταση, και τα δύο κόμματα παρουσιάζουν μία δομή εθνικής έκτασης 

με συμμετοχή σε όλες τις εθνικές εκλογές (βουλευτικές και ευρωεκλογές) μετά την 

ίδρυσή τους. Το ΑΝΟ συμμετέχει σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλογές (Εθνικές το 2013, 

Ευρωεκλογές του 2014, Περιφερειακές και Δημοτικές το 2016), ενώ με διαφορετική 

προσέγγιση, το Ποτάμι, έχοντας μεν εθνική έκταση συμμετέχει σε όλες, χωρίς όμως 

να κατεβάσει ξεχωριστούς υποψήφιους στις δημοτικές εκλογές, επιλέγοντας την 

επιλεκτική στήριξη ορισμένων υποψηφίων. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα 

«Υποψηφίους θα έχετε στις τοπικές εκλογές», σημειώνει ως απάντηση «Ούτε έναν», 

καθώς «δεν είναι ο ρόλος των κομμάτων να αποφασίζουν ποιος θα είναι 

Δήμαρχος…» (21 Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με το Ποτάμι). 

Αναφορικά με τα στοιχεία διασύνδεσης με ομάδες συμφερόντων, δεν εμφανίζεται 

κάποια ιδιαίτερη σχέση, όπως για παράδειγμα θα σηματοδοτούσε κάποια 

προνομιακή σχέση με Επιμελητήρια, Ενώσεις Εργαζομένων κλπ. Εντούτοις, 

παρατηρείται και για τα δύο κόμματα η διάθεση αποκόλλησης από το προηγούμενο 

καθεστώς διαμεσολάβησης των πολιτικών και η παρότρυνσης των πολιτών για την 

απευθείας επικοινωνία τους με θεσμούς της πολιτεία.  

Ως προς το γενικότερο πλαίσιο αντιπροσώπευσης των πολιτών αλλά και πολιτικής 

επεξεργασίας επί μέρους θέσεων, το ΑΝΟ προτείνει την απευθείας επικοινωνία των 

πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, για παράδειγμα με τη χρήση της τεχνολογίας, 

θέτοντας ζητήματα προς διαβούλευσης, προωθώντας λύσεις σε επί μέρους 

ζητήματα (Διακήρυξη Πράγας 16). Σε όμοια λογική και το Ποτάμι διαθέτει 

ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης, δηλώνει πως «Δεν είναι στατικό κόμμα» 
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και καλεί τους φίλους και τους εθελοντές του να συμμετέχουν στην πολιτική 

συζήτηση και τη διαμόρφωση προτάσεων (Ποτάμι – Οι θέσεις μας). Ακόμη, το 

Ποτάμι τοποθετεί στο κάδρο της ανάλυσής του περί της ευθύνης των κομμάτων και 

το συνδικαλισμό, καθώς οι συνδικαλιστικές ενώσεις «Δεν εκφράζουν γνήσια τους 

εργαζόμενους, αλλά τα κόμματα» και πρέπει να σπάσει αυτός ο εναγκαλισμός, με 

διαφάνεια, κίνητρα και αντικίνητρα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τη 

συμμετοχή τους, περικοπή των συνδικαλιστικών προνομίων της κορυφής. (Θ 99)  

Και στις δύο περιπτώσεις ο ηγέτης είναι προεξέχουσα μορφή του κόμματος. Είναι ο 

ιδρυτής, η πιο προβεβλημένη προσωπικότητα, ενώ πολλά προγραμματικά κείμενα 

βασίζονται στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Συγκεκριμένα, για το ΑΝΟ ο ηγέτης, 

είναι ένα πετυχημένος επιχειρηματίας ο οποίος αποφάσισε να συνεισφέρει στην 

πολιτική ζωή της χώρας. Η παρουσία του είναι πλήρως συμβατή με το θεωρητικό 

περίγραμμα του ηγέτη ενός αντί-κατεστημένου κόμματος: Ένας παίκτης εκτός 

πολιτικού συστήματος, ο οποιος –όπως δηλώνει σε συνεντεύξεις του- «βαρέθηκε τη 

συναναστροφή με τους πολιτικούς και σταμάτησε τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που 

παρίσταντο και πολιτικοί». Με ιδιαίτερη λυρικότητα διηγείται και καταγράφει την 

προσωπική ζωή του με εξαιρετική λεπτομέρεια στο διδικτυακό τόπο του κόμματος, 

ουσιαστικά παράγοντας το μήνυμα της επιτυχίας μέσω της προσπάθειας, στοιχείο 

που ενσαρκώνει ο Babis καθώς με ιδιαίτερες στερήσεις και προσπάθεια, 

κουβαλώντας μία προσωπική ιστορία δυστυχίας, χάνοντας και τους δύο γονείς του 

πολύ μικρός, οδηγήθηκε στην επιτυχία.  

Διατηρεί προσωπικό blog, εντός του διαδικτυακού τόπου του κόμματος, με συχνές 

απευθείας αναφορές στους πολίτες, μετά τη συμμετοχή στην κυβέρνηση αλλά και 

πριν τις εκλογές του 2013 ως πεδίο παράθεσης πολιτικών προτεραιοτήτων 

επεξήγησης προτάσεων ή και πολιτικής στάσης καθώς και σχολιασμού της 

επικαιρότητας. Προβάλλει τον εαυτό του ως σύμβολο επιτυχίας ενώ με συχνές 

δημόσιες παρουσίες (πχ διανομή φαγητού στο πλαίσιο της προεκλογικής 

εκστρατείας) ή με δηλώσεις πως «η διαφθορά δεν το αγγίζει καθώς είναι ήδη πολύ 

πλούσιος». Σε όμοια κατεύθυνση και ο ηγέτης του Ποταμιού, προερχόμενος από το 

χώρο της δημοσιογραφίας Σταύρος Θεοδωράκης,  ο οποίος αποφάσισε να «ενώσει 

τη φωνή του» με το γενικότερο αίτημα αλλαγών και δημιούργησε το «Ποτάμι». 

Υιοθετεί ένα αντισυμβατικό στυλ πολιτικής προσέγγισης, από τον τόνο της ομιλίας 

του και την αυτό-παρουσίαση στον «ενικό», σε ένα πιο φιλικό – χαλαρό στυλ, στον 

τρόπο ένδυσης και δημόσιας παρουσίας, με εναλλαγές αντισυμβατικής προσέγγισης 

(σακίδιο στον ώμο) αλλά και την επίσημη ένδυση όταν οι περιστάσεις το απαιτούν 

(πχ γραβάτα στα συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών).  
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Και στις δύο περιπτώσεις, ο επικεφαλής αποτελεί έναν εξωτερικό παίκτη που 

εισέρχεται για πρώτη φορά στην πολιτική σκηνή και πάντως χωρίς ενεργό 

κομματική δράση του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος, ούτε «πρώτο 

ρόλο» στην πολιτική σε οποιαδήποτε στιγμή της κοινωνικής και επαγγελματικής του 

ζωής. Ένα, τελευταίο, στοιχείο σχετικά με τον ηγέτη που αξίζει τη σημείωση είναι η 

δεσπόζουσα φυσιογνωμία του εντός του κόμματος. Προφανώς, είναι ο ιδρυτής και 

ως εκ τούτου ο «προσκαλών» στην πολιτική δράση και εντός μικρού χρονικού 

διαστήματος κατορθώνει να μετασχηματίσει την πολιτική του πρωτοβουλία σε έναν 

φορέα που προσελκύει υποστηρικτές και μέσω των εκλογών επιτυγχάνει και λαϊκής 

νομιμοποίησης. Και στα δύο κόμματα πολιτικά κείμενα, συνθήματα και 

επεξεργασίες βασίζονται στις δημόσιες παρεμβάσεις των ηγετών τους. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που συμπληρώνει την οργανωτική διάρθρωση του 

κόμματος είναι η στελέχωση της ηγετικής του ομάδας. Η λογική των αντί-

κατεστημένων κομμάτων, τασσόμενα απέναντι από τα εδραιωμένα είναι η 

πρόσκληση συμμετοχής στους πολίτες «Να γίνουμε ένα Ποτάμι» όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και το Ποτάμι (Κείμενο Ξεκινάμε) χωρίς προηγούμενη 

κομματική ενασχόληση, προερχόμενοι από διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής 

ζωής, τον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματίες, επιστήμονες, τον χώρου του θεάματος. 

Συχνά ανάμεσα στους ανταποκρινόμενους στην πρόσκληση εντοπίζονται 

προβεβλημένα στελέχη προερχόμενα από τον καλλιτεχνικό χώρο, ηθοποιοί, 

τεχνοκράτες, δημοσιογράφοι κ.α. 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τη στελέχωση των δύο κομμάτων, το ΑΝΟ «επιθυμεί 

την προσέλκυση στην πολιτική προσωπικοτήτων που έχουν πετύχει, έχουν 

επιδείξει έργο και μπορούν να προσφέρουν και στη δημόσια ζωή» (Προγραμματικό 

πλαίσιο). Ακόμη, στο πλαίσιο των ευρωεκλογών του 2014 επιζητεί τη συμμετοχή 

«ειδικών» που μπορούν να εργαστούν για το συμφέρον της χώρας προωθώντας την 

ατζέντα των ζητημάτων της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις ευρωεκλογές του 2014 

επικεφαλής της εκστρατείας του κόμματος ήταν ο Pavel Telicka, πρώην επικεφαλής 

των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

πρώην επίτροπος.   

Τα μέλη του πολιτικού γραφείου του ΑΝΟ προέρχονται από επαγγελματικούς 

χώρους, τον ιδιωτικό τομέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ δεν είχαν εκλεγεί ξανά 

βουλευτές στο παρελθόν. Ένα εξ’ αυτών προέρχεται από το ODS και ένα από το 

CSSD. Ας δούμε πιο αναλυτικά τα μέλη του πολιτικού του γραφείου του κόμματος, 

εκτός του επικεφαλής Babis. Ο αντιπρόεδρος Faltynek προέρχεται από το χώρο της 
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τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλέγεται πρώτη φορά βουλευτής του 2013. Πριν την 

ενασχόλησή του με το ΑΝΟ 2011 υπήρξε ενεργό στέλεχος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης με τους σοσιαλδημοκράτες. Ο αντιπρόεδρος Petr Vokřál προέρχεται 

από τον ιδιωτικό τομέα, συμμετέχει στο κόμμα από το 2012 και το 2014 συμμετέχει 

στις δημοτικές εκλογές. Το 2014 εκλέγεται Δήμαρχος του Brno. H Jaroslava 

Jermanová προέρχεται και αυτή από την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς εκλέγεται 

Δήμαρχος Kranice το 2002 έως το 2006. Υπήρξε μέλος του ODS έως το 2011 οπότε 

και εντάσσεται στο ANO. Ο Jan Volný προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και 

είναι πρώην δήμαρχος (2006 – 2010) του Khodova. Η Margita Balaštíková προέρχεται 

από τον ιδιωτικό τομέα, εκλέγεται βουλευτής για πρώτη φορά του 2013, χωρίς 

προηγούμενη πολιτική ενασχόληση. Ο Richard Brabec έχει να επιδείξει πλούσια 

κομματική ενασχόληση κατά το παρελθόν, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς 

έχει υπάρχξει ιδρυτικό μέλος του Civic Forum, μέλος του ODS αλλά και υποψήφιος 

της Δημοκρατικής Ένωσης (Freedom Union). Εκλέγεται για πρώτη φορά όμως 

βουλευτής το 2013, προσχωρώντας ήδη από το 2012 στο ANO 2011, ενώ διορίζεται 

Υπουργός Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση συνεργασίας (2013 – σήμερα). Ο Martin 

Stropnický είναι πρώην διπλωμάτης, προερχόμενος κατά βάση από τον 

καλλιτεχνικό χώρο περισσότερο γνωστός ως συγγραφέας, σκηνοθέτης και 

σεναριογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής μίας από τις πιο γνωστές θεατρικές 

σκηνές της Πράγας (Divadlo na Vinohradech). Εκλέγεται βουλευτής το 2013 και 

διορίζεται Υπουργός Άμυνας το 2014.  Ο Martin Komárek είναι πρώην 

δημοσιογράφος και υιός του Επίτιμου Προέδρου του CSSD Valtr Komárek. Εκλέγεται 

για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές του 2013.  O Jan Řehounek προέρχεται από 

τον ιδιωτικό τομέα είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Pardubice. Ο Radek Hloušek 

προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενος ως υπεύθυνος πωλήσεων σε 

πολυεθνική εταιρία. Τέλος, ο επιχειρηματίας Radek Popelka. Το 2014 στις 

περιφερειακές εκλογές Δήμαρχος της Πράγας εκλέγεται η Adriana Krnáčová, πρώην 

επικεφαλής του γραφείου της Τσεχίας της Διεθνούς Διαφάνειας, με την υποστήριξη 

του ΑΝΟ. 

Το Ποτάμι, κατά τη φάση δημιουργίας του, υποστηρίχθηκε από προσωπικότητες με 

κοινωνική δράση, προερχόμενες από τους χώρους της τέχνης, της επιστήμης και της 

κοινωνίας. Προσωπικότητες όπως δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίου, 

ιατροί, επιχειρηματίες –νέοι και καταρτισμένοι-, αθλητές, μουσικοί υποστηρίζουν 

το εγχείρημα, όπως ανακοινώνεται σε συνέντευξη τύπου το Μάρτιο του 2014
98

.  

                                                                    
98

 http://www.iefimerida.gr/news/145655 
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Το «κάλεσμα» του Ποταμιού, από τον ηγέτη του «Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να 

κάνουμε «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ». Ποιοι το αποφασίσαμε; Άνθρωποι με τα ίδια ερωτήματα. 

Επαγγελματίες της ζωής – νέοι στην πολιτική. Κανείς από εμάς δεν έχει υπηρετήσει 

σε υπουργεία, υφυπουργεία ή γραφεία αρχηγών. Φοιτητές, διανοούμενοι, 

οικονομολόγοι, εργάτες, καλλιτέχνες, άνεργοι, έμποροι, γιατροί, αρχιτέκτονες. Μια 

ομάδα που έχει μυαλό και δύναμη – τη δύναμη της λογικής και του δίκιου. Τις 

επόμενες ώρες θα βγάλετε και εσείς μόνοι σας τα συμπεράσματά σας.» (Ξεκινάμε) 

Το πολιτικό συμβούλιο, όπως προέκυψε μετά τη συγκρότησή του από το 2
ο
 

Συνέδριο αποτελείται από τους : Δημήτρη Αβραμίδη, προερχόμενο από το χώρο της 

δημοσιογραφίας, Ζωή Αποστολοπούλου, δικηγόρο, Παναγιώτη Βλάχο, ιδρυτή της 

πρωτοβουλίας παρακολούθησης του κοινοβουλευτικού έργου VouliWatch, 

προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ καθώς από το 2008 έως το 2009 διατέλεσε μέλος του 

Τομέα Επικοινωνίας, Μαργαρίτα Γερούκη, προερχόμενης από το χώρο της 

εκπαίδευσης υπηρετώντας ως σχολική σύμβουλος, Αντιγόνη Λυμπεράκη, 

Καθηγήτριας ΑΕΙ, προερχόμενης τη Δράση διατελώντας Αντιπρόεδρός της με 

προηγούμενη θητεία ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας 

Παπανδρέου» Γιώργος Μαυρωτάς, προερχόμενος από το χώρο του αθλητισμού 

αλλά και της ακαδημαϊκής έρευνας, ως Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, Κώστας 

Μπαργιώτας, προερχόμενος από το χώρο της Ιατρικής, Σπύρος Πέγκας, 

προερχόμενος από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, διατελώντας Αντιδήμαρχος 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τσιόδρας, προερχόμενος από το χώρο της 

δημοσιογραφίας, Τάκης Φραγκούλης, προερχόμενος από το χώρο των έντυπων 

εκδόσεων βιβλίων, ο Ιάσων Φωτήλας, δικηγόρος, υιός του Ασημάκη Φωτήλα, 

υπουργού των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου, Γρηγόρης Ψαριανός, 

ραδιοφωνικός παραγωγός με έντονη κοινωνική δραστηριότητα και -πολιτική-, 

ιδρυτικό στέλεχος της ΕΑΡ, του ενιαίου Συνασπισμού και μετέπειτα της 

Δημοκρατικής Αριστεράς, εκλεγμένος βουλευτής υπό τη σημαία της, από την οποία 

αποχώρησε τον Ιούνιο του 2014. Από τα πολιτικά στελέχη – μέλη του πολιτικού 

συμβουλίου οι περισσότεροι δεν είχαν προηγούμενη κομματική δραστηριοποίηση 

ή εάν είχαν αυτή δεν ήταν σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Από τους πιο 

έντονα κομματικοποιημένους, ξεχωρίζει η Α. Λυμπεράκη και ο Γρ. Ψαριανός. 

Εντός του κόμματος διεξάγονται ανταγωνιστικές εκλογές, ακόμη και για τη θέση του 

Προέδρου. Στο 2
ο
 συνέδριο του (Φεβρ-16) για τη θέση του Προέδρου (επικεφαλής) 

εκτός του Σ. Θεοδωράκη ήταν και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
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Παύλος Ελευθεριάδης
99

, ενώ τέλος εντοπίζονται και περιπτώσεις διαγραφών και 

αποχωρήσεις και στο ΑΝΟ και στο Ποτάμι
100

. 

  

Υ6. Παρά την προγραμματική τοποθέτηση κατά του 
κατεστημένου, παρουσιάζεται η δυνατότητα δόμησης 
συνεργασιών με τα υπόλοιπα κόμματα. 

Και τα δύο κόμματα εντάσσονται ομαλά στο κομματικό σύστημα, εκφράζοντας τη 

δυνατότητα δόμησης συνεργασιών με τα υπόλοιπα κόμματα. Για παράδειγμα το 

ΑΝΟ συμμετέχει από τις εκλογές του 2013 και έπειτα στην κυβέρνηση, ενώ το 

Ποτάμι ήδη από την ίδρυσή του το 2014 εκφράζει τη στήριξη υποψηφίων στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές που προέρχονται από άλλα κόμματα. Συγκεκριμένα, τo 

ANO υπογράφει μαζί με το CSDD & KDU-CSL το σύμφωνο κυβερνητικής 

συνεργασίας βασιζόμενο «στην προώθηση της οικονομίας της αγοράς με κοινωνική 

και περιβαλλοντική ευαισθησία, επιζητώντας την κοινωνική συνοχή», 

καταγράφοντας λεπτομερώς τις προτεραιότητες ανά πολιτική θεματική και 

υπουργείο. Καταγράφεται η επιδίωξη και προγραμματικά καθώς το «ΑΝΟ θα 

επιζητήσει συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις», σημειώνοντας παράλληλα 

πως αυτό πρέπει να γίνει στη βάση της «περιστολής δημόσιων δαπανών και της 

εξεύρεσης αποδοτικών λύσεων». Το ΑΝΟ συμμετέχει από τον Νοέμβριο του 2014 

στην ευρω-ομάδα των φιλελευθέρων (ALDE)
101

. 

Το Ποτάμι επίσης διακηρύττει την ανάγκη συνεργασιών, αποτυπώνοντας 

προγραμματικά «Η βούληση για συνεργασία δηλώνει την αποδοχή του άλλου ως 

συνομιλητή. Η συνεργασία δεν υποκρύπτει αδυναμία, υποταγή ή κάποιου είδους 

κρυφή συναλλαγή», ενώ «συνεργασία δε σημαίνει άνευ όρων συμβιβασμός. Δεν θα 

συμπράξουμε με τον οποιονδήποτε με οποιουσδήποτε όρους» και γενικότερο στόχο 

αποτελεί «… η σύνθεση και ο πολλαπλασιασμός των δυνάμεων προς μια κοινή 

κατεύθυνση.». (Θέσεις 99). Καθώς και στο κείμενο «Ξεκινάμε» τονίζεται η ανάγκη 

συνεργασιών, καθώς «Πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο και ένα 50% που θα 

                                                                    
99

 http://www.huffingtonpost.gr/2016/02/28/theodorakis-potami_n_9341110.html  
100

 Για παράδειγμα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Δ. Κουρέτας διεγράφη, ενώ ο πρώην 

εκπρόσωπος τύπου Κ. Αργυρός αποχώρησε, όπως αποχώρησε και ο πρώην Βουλευτής Ν. 

Ορφανός . 
101

 https://www.aldeparty.eu/en/news/ano-meet-congress-re-elect-czech-dpm-babis-leader 
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κάνει και τους άλλους Ευρωπαίους να αισθανθούν ότι «αυτή τη φορά οι Έλληνες 

είναι αποφασισμένοι». Πώς θα προκύψει αυτό το 50%; Με συνεργασίες βέβαια. Όχι 

με την ενότητα των δικών μας, αλλά με την ενότητα των διαφορετικών.». 

 

Παρατηρούμε λοιπόν πως το Ποτάμι όπως και το ΑΝΟ 2011 εμφανίζουν 

χαρακτηριστικά φυσιογνωμίας, οργάνωσης και τοποθέτησης στο κομματικό 

σύστημα , όμοια με το θεωρητικό περίγραμμα ενός αντί-κατεστημένου κόμματος. 

Ως προς τα φυσιογνωμικά τους γνωρίσματα, αποδέχονται τη φιλελεύθερη 

δημοκρατία, εκφράζοντας μάλιστα –ιδιαίτερα το ΑΝΟ- τοποθετήσεις υπέρ της 

φιλελεύθερης οικονομίας, επιζητώντας μεταρρυθμίσεις και κατάργηση εμποδίων 

ομαλής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ενώ τα προγραμματικά τους κείμενα 

συνοδεύονται από λεπτομερή επεξεργασία προτάσεων σε ένα μεγάλο εύρος 

θεματικών, συχνά με υπερβολική εξειδίκευση. Το στοιχείο της υπέρβασης είναι 

επίσης έντονο, επιζητώντας προτάσεις που είτε ξεφεύγουν από τις συνήθεις 

θεματικές που πραγματεύονται τα κόμματα, όπως για παράδειγμα η ένθεση του 

ζητήματος της οδικής παιδείας, και από τα δύο κόμματα, ή το θέμα της 

αναμόρφωσης του σωφρονιστικού συστήματος που θέτει το Ποτάμι, αλλά και την 

αλλαγή σε επίπεδο «νοοτροπίας» της πολιτικής ζωής. Στοχεύουν στη συμμετοχή 

στην πολιτική ζωή και στο κομματικό σύστημα, ενώ η ανάδειξη των ευθυνών του 

υφιστάμενο πολιτικού και ιδίως κομματικού προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο 

ατζέντας και παραγόμενων μηνυμάτων.  

Ακόμη, ως προς τα στοιχεία οργανωτικής τους διάρθρωσης, παρότι η παρουσία του 

ηγέτη είναι εξαιρετικά έντονη, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο δομών εσωτερικής 

γραφειοκρατίας, , διεξάγουν συνέδρια  οργανωτικού και πολιτικού χαρακτήρα, ενώ 

προσελκύουν και επιζητούν την ένταξη στα κόμματα προσωπικότητων με 

κοινωνική δράση. Καταδικάζουν τις επιλεκτικές σχέσεις με ιδιαίτερες ομάδες 

συμφερόντων που επιδείκνυαν τα εδραιωμένα κόμματα, αλλά επιδιώκουν εθνική 

διάρθρωση και επομένως μία ευρεία οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση του 

μηχανισμού τους, το ΑΝΟ με μεγαλύτερη επιτυχία, το Ποτάμι με πιο χαλαρή δομή 

σε εθνικό επίπεδο. Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής τους αντλούν στελέχη από την 

τοπική αυτοδιοίκηση και επαγγελματικούς χώρους, ενώ τα προερχόμενα από τα 

εδραιωμένα κόμματα στελέχη ήταν μάλλον περιφερειακά και πάντως όχι ιδιαίτερα 

προβεβλημένα. Τέλος, από τη μία ο ήπιος λόγος και η αποφυγή ακροτήτων τα 

καθιστά εν δυνάμει πολιτικούς «συνεργάτες» και κυβερνητικούς εταίρους, όπως 
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στην περίπτωση του ΑΝΟ, ενώ ο προγραμματικός τους λόγος επιτρέπει τη δόμηση 

συνεργιών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών.
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Κεφάλαιο 8. Συγκρίνοντας το Ποτάμι και το ΑΝΟ 
στο επίπεδο της Προσφοράς. 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αποδώσαμε στο Ποτάμι και το ΑΝΟ το χαρακτήρα του 

αντί-κατεστημένου κόμματος εξετάζοντας υποθέσεις αναφορικά με τη 

φυσιογνωμία, τις δομές οργάνωσης και της τοποθέτησής τους στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου κομματικού ανταγωνισμού. Ποια όμως είναι πιο συγκεκριμένα η 

προγραμματική τοποθέτηση των δύο κομμάτων εντός του υφιστάμενου 

κομματικού συστήματος ; Τι προτείνουν τα κόμματα σε μία σειρά πολιτικών 

θεματικών και ποια είναι η στάση των ψηφοφόρων τους ; Στο παρόν, όπως και στο 

επόμενο κεφάλαιο, θα επιχειρήσουμε τη διερεύνηση των αντί-κατεστημένων 

κομμάτων ως προς τα χαρακτηριστικά της προσφοράς, της προγραμματικής 

τοποθέτησης, και της ζήτησης, των χαρακτηριστικών των ψηφοφόρων τους. 

Όμως, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, ποια ακριβώς όμως είναι τα υπόλοιπα 

κόμματα του κομματικού ανταγωνισμού σε Ελλάδα και Τσεχία;  

Στις εκλογές του 2012 και 2015 για την Ελλάδα παρατηρούμε την είσοδο στο 

κοινοβούλιο των εδραιωμένων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΚΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ, την εμφάνιση της 

ΔΗΜΑΡ, της ΧΑ και των ΑΝΕΛ στις εκλογές του 2012 και του Ποταμιού στις εκλογές 

του Ιανουαρίου 2015. Πέραν των βασικών πρωταγωνιστών της μεταπολιτευτικής 

ζωής της χώρας (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ), τα οποία είναι τα εδραιωμένα κόμματα δεξιού ή 

κεντροδεξιού και αριστερού και κεντροαριστερού φάσματος, το ΚΚΕ αποτελεί ένα 

αντισυστημικό κόμμα, με υπόρρητη άρνηση του «συστήματος», παρά με έντονη 

ακτιβιστική αντισυστημική δράση και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις αντισυστημικές ρητορικές 

εξάρσεις, προ των εκλογών του Μαΐου και Ιουνίου 2012 θεωρείται ένα αριστερό-

στροφο εδραιωμένο κόμμα (Χατζηπαντελής 2008; Χατζηπαντελής, Τεπέρογλου, 

and Ανδρεάδης 2010; Lyrintzis 1984; Βούλγαρης 2013; Βούλγαρης et al. 2011; 

Μαραντζίδης 2015; Ζαφειρόπουλος and Μαραντζίδης 2001; Dinas and Rori 2013).  

Από τα πρωτό-εμφανιζόμενα, η ΔΗΜΑΡ όπως και οι ΑΝΕΛ, με στελέχη και ιδρυτές 

προερχόμενους από το κομματικό σύστημα, θεωρούμε οπορτουνίστικα κόμματα
102

, 

                                                                    
102

 Για μια αναλυτική τυπολογική κατάταξη των κομμάτων, βλ. το Μέρος Α και συγκεκριμένα το 

Κεφάλαιο 2. 
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προερχόμενα από διαιρέσεις εδραιωμένων, ενώ η Χρυσή Αυγή αποτελεί ένα τυπικό 

αντισυστημικό κόμμα της εξτρεμιστικής δεξιάς (Ellinas 2013).  

Στην περίπτωση της Τσεχίας, αφήνοντας επί μέρους το Public Affairs το οποίο ναι 

μεν πραγματοποίησε εμφατική εμφάνιση στις εκλογές του 2010, χωρίς όμως 

αντίστοιχη επιτυχία στις εκλογές του 2013, διακρίνουμε τα εδραιωμένα CSSD – ODS, 

το διάδοχο του κομμουνιστικού κόμματος KSCM, ως αντισυστημικό (Vlachová 1997; 

Stegmaier and Linek 2014; Stegmaier and Vlachová 2011; Hloušek and Sedo 2007; 

Charvat 2014; Havlik 2013) και το TOP 09 ως οπορτουνίστικό κόμμα. Το Usvit (Αυγή 

άμεσης δημοκρατίας) που συγκέντρωσε 6.89% στις εκλογές του 2013, συγκεντρώνει 

κάποια από τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων κομμάτων, 

όμως δεν εντάσσεται στην ανάλυση καθώς στις ευρωεκλογές του 2014 δεν 

κατόρθωσε την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. 

 

Διερευνώντας, αρχικά, το επίπεδο της «προσφοράς» των κομμάτων σε Ελλάδα και 

Τσεχία, θα επιχειρήσουμε την αποτύπωση του προγραμματικού τους λόγου, με τη 

βοήθεια των δεδομένων του EUVox. Το EUVox  (EU Vox 2014) επιχειρεί σε μία σειρά 

σημαντικών πολιτικών θεματικών να αποτυπώσει τις τοποθετήσεις των κομμάτων 

και έπειτα να υπολογίσει την απόσταση μεταξύ των τοποθετήσεων των κομμάτων 

και των απόψεων των εκλογέων. Η τοποθέτηση των κομμάτων επιλέγεται από την 

κωδικοποίησή τους από ειδικούς μετά τη μελέτη των προγραμματικών κειμένων, 

των δημόσιων τοποθετήσεων και παρεμβάσεων των κομμάτων και εκδηλώνεται 

ως μία τοποθέτηση στον άξονα «Συμφωνώ Απόλυτα» έως «Διαφωνώ απόλυτα», 

παρέχοντας και τη δυνατότητα αδυναμίας αποτύπωσης πρότασης. Σε όμοιο άξονα 

εκδηλώνεται και η μεμονωμένη τοποθέτηση του ψηφοφόρου, ο οποίος καλείται 

στην ίδια κλίματα «Συμφωνώ απόλυτα - Διαφωνώ απόλυτα» να τοποθετηθεί στις 

ίδιες θεματικές και ερωτήματα. Κατά συνέπεια, από τη μία η κωδικοποίηση των 

κομματικών τοποθετήσεων και από την άλλη η εισαγωγή των προτιμήσεων των 

εκλογέων προσφέρει τη δυνατότητα αποτύπωσης της τοποθέτησης των κομμάτων 

και της συγκριτικής τους αξιολόγησης σε σχέση με τον υπόλοιπο κομματικό 

ανταγωνισμό. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα κόμμα 

αναφορικά με το πόσο «οικονομικά φιλελεύθερο ή συντηρητικό είναι» ή και να 

συγκρίνουμε το πόσο «κοινωνικά φιλελεύθερο ή συντηρητικό» είναι σε σχέση με τα 

υπόλοιπα κόμματα του κομματικού συστήματος
103

. 
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 Σημειώνεται πως το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2014 υπό το συνασπισμό της 

Ελιάς. Το EUVox κωδικοποίησε τις τοποθετήσεις της Ελιάς, αντλώντας πολλές πηγές από τις 



184 

 

Να δούμε πιο συγκεκριμένα όμως τις θεματικές και τα ερωτήματα στη βάση των 

οποίων κωδικοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις των κομμάτων στο EUVox, σχετικά με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και απόψεις περί της ευρωπαϊκής προοπτικής, ζητήματα 

οικονομίας και ανάπτυξης καθώς και ζητήματα αξιών και κοινωνικών σχέσεων. 

Ουσιαστικά οι περισσότερες ερωτήσεις είναι κοινές για κάθε χώρα, με τις ερωτήσεις 

που διαφέρουν να τοποθετούνται σε ξεχωριστό κελί εντός του πίνακα, ο οποίος 

παρουσιάζει τα ερωτήματα εντός των συγκεκριμένων θεματικών. Στη θεματική 

σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα οι θέσεις των κομμάτων σκιαγραφούνται 

σχετικά με την τοποθέτησή τους περί του ευρώ, το βαθμό πολιτικής και 

δημοσιονομικής ενοποίησης της ευρωπαϊκής ένωσης, τη δυνατότητα ελεύθερης 

μετακίνησης των πολιτών, την αναδιανεμητική λειτουργία της Ένωσης και 

γενικότερες τοποθετήσεις σχετικά με την υποστήριξη του εγχειρήματος της Ε.Ε. 

 

Πίνακας 24. Δόμηση χαρακτηριστικών της προγραμματικής αποτύπωσης των κομμάτων. 

Θεματική: Ευρωπαϊκά ζητήματα. Πηγή: EU Vox 2014 

Θεματική  Ελλάδα Τσεχία 

Ευρωπαϊκά 
Ζητήματα 

 Η Ελλάδα θα πρέπει να εγκαταλείψει το ευρώ Η Τσεχία δεν πρέπει πότε να υιοθετήσει το ευρώ 

  Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δανείζεται 

χρήματα όπως κάνουν και τα κράτη 

  Ένα κράτος μέλος να μπορεί να μπλοκάρει τις συνθήκες ακόμη και εάν τα άλλα συμφωνούν 

  Το δικαίωμα πολιτών που εργάζονται στην 

Ελλάδα πρέπει να περιοριστεί 

Το δικαίωμα πολιτών που εργάζονται στην Τσεχία 

πρέπει να περιοριστεί 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία 

κοινή εξωτερική πολιτική ακόμη και εάν αυτό 

περιορίζει τη δυνατότητα της Ελλάδας να δρα 

ανεξάρτητα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία κοινή 

εξωτερική πολιτική ακόμη και εάν αυτό περιορίζει 

τη δυνατότητα της Τσεχίας να δρα ανεξάρτητα 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακατανέμει τους πόρους από τις πλουσιότερες στις φτωχότερες 

χώρες 

  Συνολικά, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι επιζήμια για την Ελλάδα 

Συνολικά, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι επιζήμια για την Τσεχία 

  Οι Ευρωπαϊκές συνθήκες θα πρέπει να αποφασίζονται από το κοινοβούλιο και όχι με δημοψήφισμα 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει σε κυρώσεις έναντι της Ρωσίας ακόμη και εάν αυτό 

έχει συνέπειες στην προμήθεια φυσικού αερίου 

  Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έχει ήδη προχωρήσει πάρα πολύ 

 

                                                                    
τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ, καθώς αποτελούσε και το βασικό –κυρίαρχο- κόμμα του εκλογικού 

συνασπισμού. 



185 

 

Πίνακας 25.  Δόμηση χαρακτηριστικών της προγραμματικής αποτύπωσης των κομμάτων. 

Θεματική: Οικονομία και ανάπυξη. Πηγή: EU Vox 2014 

Θεματική  Ελλάδα Τσεχία 

Οικονομία και 
ανάπτυξη 

 Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην παροχή υπηρεσιών υγειάς συμβάλει στην πιο αποτελεσματική 

λειτουργία του συστήματος υγείας 

  Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να μειωθεί 

  Το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία όσο το δυνατόν λιγότερο 

  Ο πλούτος θα πρέπει να διανέμεται από τους πλούσιους προς τους φτωχότερους ανθρώπους 

  Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο σημαντική από την οικονομική ανάπτυξη 

  Ο περιορισμός των κρατικών δαπανών είναι η καλύτερη λύση για να αντιμετωπιστεί η οικονομική 

κρίση 

  Όταν ένα κράτος σώζει μία τράπεζα από τη χρεοκοπία θα πρέπει να την εθνικοποιεί 

  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ευχέρεια να απολύουν προσωπικό 

  Ο εξωτερικός δανεισμός από θεσμούς όπως το ΔΝΤ είναι μία καλή λύση στο πρόβλημα της κρίσης 

  Θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία των 

μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να 

αποτραπεί η μεταφορά τους σε γειτονικές 

χώρες 

Το κράτος θα πρέπει να υποστηρίζει την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ακόμη και εάν 

αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές ενέργειας 

  Η δημόσια περιουσία που παραμένει 

ανεκμετάλλευτη θα πρέπει να πωληθεί 

Οι αμοιβές στους ιατρούς στα νοσοκομεία θα 

πρέπει να καταργηθούν 

  Είναι εφικτή η αναδιοργάνωση του δημοσίου 

τομέα χωρίς την απόλυση δημοσίων 

υπαλλήλων. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να πληρώνουν για τις 

πανεπιστημιακές σπουδές τους 

  Για την καταπολέμηση της ανεργίας, οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδεχτούν την 

υπογραφή ατομικών συμβάσεων. 

 

  Η εξόρυξη και εκμετάλλευση του ορυκτού 

πλούτου της χώρας θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη και γι’ αυτό θα πρέπει να 

συντελεστεί. 

 

 

Πίνακας 26. Δόμηση χαρακτηριστικών της προγραμματικής αποτύπωσης των κομμάτων. 

Θεματική: Κοινωνία και πολιτισμός. Πηγή: EU Vox 2014 

Θεματική  Ελλάδα Τσεχία 

Κοινωνία και 

πολιτισμός 

 Οι μετανάστες θα πρέπει να προσαρμόζονται 

στην κουλτούρα και τις αξίες της Ελλάδας 

Οι μετανάστες θα πρέπει να προσαρμόζονται στην 

κουλτούρα και τις αξίες της Τσεχίας 

  Περιορισμοί στην ιδιωτικότητα των πολιτών είναι θεμιτοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

εγκληματικότητα 

  Για λόγους δημόσιας τάξης οι κυβερνήσεις να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τις 

διαδηλώσεις 

  Οι λιγότερο αξιόποινες πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται με κοινωνική εργασία και όχι με φυλάκιση 

  Το δικαίωμα του γάμου μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται όπως συμβαίνει και 

με τα ζευγάρια διαφορετικού φύλου 

  Οι γυναίκες να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν οι ίδιες για τα ζητήματα των αμβλώσεων 

  Η χρήση της ινδικής κάνναβης θα πρέπει να είναι νόμιμη 
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  Το Ισλάμ αποτελεί απειλή για τις αξίες των 

Ελλήνων 

Το Ισλάμ αποτελεί απειλή για τις αξίες της Τσεχίας 

  Πρέπει να επιτρέπεται για ιδιωτική χρήση το κατέβασμα προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας από το 

διαδίκτυο 

  Τα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην 

Ελλάδα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

πάρουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Οι Ρομά κάνουν κατάχρηση του κοινωνικού 

συστήματος 

  Κόμματα που αποδεδειγμένα επιδιώκουν την 

ανατροπή της δημοκρατίας θα πρέπει να 

αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε 

εκλογές. 

Η κυβέρνηση να σταματήσει την αποκατάσταση της 

εκκλησιαστικής περιουσίας 

  Οι πιστοί θρησκειών, διαφορετικών από τη 

χριστιανική, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

φτιάξουν τους δικούς τους χώρους λατρείας 

στην Ελλάδα. 

Όσοι είχαν τοποθετηθεί σε υψηλές θέσεις επί 

κομουνισμού δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

κατέχουν δημόσια αξιώματα 

 

 

Αναφορικά με την οικονομική διάσταση, τοποθετούνται ερωτήματα που 

διερευνούν το βαθμό οικονομικού φιλελευθερισμού, σχετικά με το μέγεθος και 

βαθμό παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, την αναδιανεμητική του 

λειτουργία, θέματα περιστολής κρατικών δαπανών αλλά και ειδικότερες θεματικές 

για κάθε χώρα, όπως τα τότε ζητήματα επικαιρότητας για την Ελλάδα περί 

αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και της δημόσιας περιουσίας της ή η δυνατότητα 

επιχειρήσεων να προχωρούν στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με τους 

εργαζόμενους αλλά και για την Τσεχία το ζήτημα των αμοιβών των νοσοκομειακών 

ιατρών, των διδάκτρων των φοιτητών στα Πανεπιστήμια καθώς και της 

αξιοποίησης της ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές. Στα ζητήματα κοινωνικών 

αξιών διερευνάται ο βαθμός ανεκτικότητας, με συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά 

με την αποδοχή των μεταναστών και το κατά πόσο αποτελούν απειλή στις εθνικές 

αξίες, ζητήματα περί του ισλάμ καθώς και την αποδοχή των γάμων των ομόφυλων 

ζευγαριών. Διερευνώνται επίσης ζητήματα ασφάλειας και δυνητικού περιορισμού 

των ατομικών δικαιωμάτων, ενώ παρατίθενται ειδικότερα ερωτήματα για την 

Τσεχία αναφορικά με ζητήματα επικαιρότητας όπως η αποκατάσταση της 

εκκλησιαστικής περιουσίας και της δυνατότητας πολιτικής συμμετοχής πρώην 

αξιωματούχων του κομμουνιστικού καθεστώτος και στην περίπτωση της Ελλάδας 

η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών ή της ανέγερσης 

χώρων λατρείας σε πιστούς άλλων θρησκειών, πέραν της επικρατούσας. 
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Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, στα ζητήματα της Ευρώπης τα κόμματα εμφανίζονται 

να υιοθετούν μία θετική στάση με το Ποτάμι να εμφανίζει μία ιδιαιτέρως θετική 

προσέγγιση. Το Ποτάμι προτάσσει την παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ, 

συμφωνεί με την τοποθέτηση της δυνατότητας δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ώστε με όμοιο τρόπο –όπως κάνουν και τα κράτη- να μπορεί να διαχειρίζεται 

κεντρικά δημοσιονομικά ζητήματα, τάσσεται υπέρ της συναίνεσης στη δόμηση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος και επομένως διαφωνεί με τη δυνατότητα 

μεμονωμένων κρατών να μπλοκάρουν τις ευρωπαϊκές συνθήκες σε περίπτωση 

διαφωνίας τους, διαφωνεί με οποιοδήποτε περιορισμό στα δικαιώματα ευρωπαίων 

πολιτών που εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ τάσσεται ιδιαίτερα υπέρ μίας ενιαίας 

προσέγγισης στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει τη 

μείωση ανεξάρτητης άσκησης εθνικής πολιτικής. Τάσσεται υπέρ του 

αναδιανεμητικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανέμοντας τους πόρους από 

τις πλουσιότερες στις φτωχότερες χώρες ενώ διαφωνεί απόλυτα με την τοποθέτηση 

«Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιζήμια για την Ελλάδα» καθώς και 

στο ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σε ειδικότερα 

ζητήματα, όπως το ζήτημα της επιβολής οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία
104

, 

κατόπιν της εισβολής της στην Ουκρανία, που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών του 2014, αλλά και 

της συζήτησης περί κύρωσης των ευρωπαϊκών συνθηκών με δημοψήφισμα και όχι 

από το κοινοβούλιο, όπως είναι η ελληνική πρακτική, δεν εκφράζει κάποια 

τοποθέτηση. 

 

                                                                    
104

 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=626353 καθώς και 

http://www.naftemporiki.gr/stream/1130/rosiko-empargko  
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Διάγραμμα 13. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έχει 

προχωρήσει πάρα πολύ". Πηγή: EU Vox 

 

 

Πιο κοντά στη στάση του Ποταμιού αναφορικά με την παραμονή της χώρας στο 

ευρώ βρίσκονται η Νέα Δημοκρατία, η οποία υιοθετεί επίσης την ίδια στάση, όπως 

επίσης και η Ελιά. Σε μικρή απόσταση, υιοθετώντας όμως την παραμονή της χώρας 

στο ευρώ βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, ενώ ουδέτερη στάση εκφράζουν η ΧΑ 

και το ΚΚΕ. Η δυνατότητα δανεισμού της ΕΕ, με όμοιο όπως τα κράτη τρόπο, 

υποστηρίζεται επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε απόσταση ακολουθούν ΝΔ και Ελιά, 

με ΧΑ και ΚΚΕ να τοποθετούνται ακριβώς με αντίθετη οπτική. Στο ζήτημα της 

παρεμπόδισης κύρωσης μίας συνθήκης, όμοια με το Ποτάμι στάση υιοθετεί η Ελιά 

ενώ αντίθετη η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά οποιασδήποτε κατάργησης εργασιακών 

δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα εκτός από το Ποτάμι τάσσεται 

ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελιά, το ΚΚΕ, ενώ πλήρως αντίθετη είναι η Χρυσή Αυγή. Ενιαία 

αντίληψη για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική επιζητά εκτός από το Ποτάμι και η 

Ελιά, ενώ πλήρως αντίθετη είναι η οπτική του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Η 

ανακατανομή πόρων υποστηρίζεται από το Ποτάμι και το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πλήρως 

αντίθετους βρίσκει τους Ανεξάρτητους Έλληνες.  
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Διάγραμμα 14. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Η συμμετοχή στην Ε.Ε είναι επιζήμια για 

την Ελλάδα". Πηγή: EU Vox 

 

 

Η χώρα θεωρείται ωφελημένη από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι 

μόνο από το Ποτάμι αλλά επίσης από την Νέα Δημοκρατία, την Ελιά και σε κάποια 

απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επιζήμια θεωρείται από το ΚΚΕ, τη Χρυσή Αυγή και 

τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Στο ζήτημα της περαιτέρω ευρωπαϊκής εμβάθυνσης 

το Ποτάμι φαίνεται να υιοθετεί την περισσότερο θετική προς την ευρωπαϊκή ένωση 

στάση, με την Νέα Δημοκρατία και την Ελιά να ακολουθούν, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή 

Αυγή να υιοθετούν ουδέτερη στάση και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αρνητική. 

Τέλος, σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, για το θέμα της επικύρωσης των 

ευρωπαϊκών συνθηκών μέσω δημοψηφισμάτων, η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων 

βρίσκει σύμφωνο το ΣΥΡΙΖΑ, το  ΚΚΕ, τη ΧΑ, ενώ αντίθετη τη ΝΔ, ενώ στο ζήτημα 

των κυρώσεων προς τη Ρωσία αντίθετοι είναι οι ΑΝΕΛ, η ΧΑ και το ΚΚΕ, ενώ 

σύμφωνοι η ΝΔ και η Ελιά. 

 

Στα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη η τοποθέτηση του 

Ποταμιού εμφανίζεται οικονομικά συντηρητική δηλώνοντας επί μέρους αντιθέσεις 
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με οικονομικά φιλελεύθερες τοποθετήσεις και υποστηρίζει επί μέρους λογικές 

οικονομικού προστατευτισμού και κρατικής παρέμβασης. Διαφωνεί με τον 

ελεύθερο ανταγωνισμό στην υγεία στη λογική πως θα καταστήσει περισσότερο 

αποτελεσματική τη λειτουργία του συστήματος υγείας, συμφωνεί με τον 

περιορισμό των κρατικών δαπανών, θεωρώντας αυτήν την επιλογή ως «την 

καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» αλλά εκφράζει 

ουδέτερη άποψη σχετικά με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων 

καθώς εκτιμά πως είναι εφικτή η αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα χωρίς την 

απόλυση δημοσίων υπαλλήλων. Ουδέτερη στάση κρατά και την τοποθέτηση για το 

βαθμό παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, αλλά συμφωνεί απόλυτα με την 

αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους υποστηρίζοντας πως ο πλούτος πρέπει να 

διανέμεται από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους.  

 

Διάγραμμα 15. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων θα 

πρέπει να μειωθεί". Πηγή: EU Vox 

 

Εκτιμά πως η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικότερη από την 

οικονομική ανάπτυξη και εκφράζει επίσης και τη διαφωνία του με εξορυκτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας ως μέτρο 

οικονομικής ανάπτυξης. Διαφωνεί με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας υπογραφής 
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ατομικών συμβάσεων από μέρους των εργαζομένων ως μέτρο καταπολέμησης της 

ανεργίας, φαίνεται αρνητικό και σχετικά με τη μείωση της φορολογίας των μεγάλων 

επιχειρήσεων ως μέτρο αποτροπής της μετακίνησης της έδρας τους σε γειτονικές 

της Ελλάδας χώρες, ενώ ουδέτερο σχετικά με την παροχή της δυνατότητας 

απόλυσης προσωπικού στις επιχειρήσεις κατά την ευχέρειά τους. Δεν εκφράζει 

κάποια τοποθέτηση για το κατά πόσο πρέπει το κράτος να εθνικοποιεί τις τράπεζες 

εάν προβαίνει στη σωτηρία τους και, τέλος, διαφωνεί πως ο εξωτερικός δανεισμός 

από διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ αποτελεί μία καλή λύση για το πρόβλημα 

της χώρας, ενώ ουδέτερη είναι και η τοποθέτησή του σχετικά με το ενδεχόμενο 

πώλησης δημόσιας περιουσίας που παραμένει ανεκμετάλλευτη.  

 

Διάγραμμα 16. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει στην 

οικονομία όσο το δυνατόν λιγότερο". Πηγή: EU Vox 

 

 

Ας δούμε και συγκριτικά τις επί μέρους τοποθετήσεις των κομμάτων. Η ανάπτυξη 

του ελεύθερου ανταγωνισμού στην υγεία δεν υποστηρίζεται, εκτός από το Ποτάμι, 

και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ ακόμη πιο αρνητική στάση εκφράζει ο 

ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΧΑ. Θετική τοποθέτηση εκφράζει η ΝΔ και η Ελιά. Για τη 

μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, ουδέτερη στάση, όπως το Ποτάμι εκφράζεται 

από την Ελιά, θετική από τη ΝΔ και τη ΧΑ, ενώ απόλυτα αρνητική από το ΣΥΡΙΖΑ και 
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το ΚΚΕ. Για το ζήτημα της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία το μόνο κόμμα με 

ουδέτερη στάση είναι το Ποτάμι. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με την όσο το 

δυνατόν μικρότερη παρέμβαση, ενώ παρέμβαση επιζητά –στο μέγιστο βαθμό- το 

ΚΚΕ καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα. Υπέρ της αναδιανομής του πλούτου, πέραν 

του Ποταμιού τάσσονται η ΧΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ σε πλήρη αντίθεση 

τοποθετείται η Νέα Δημοκρατία. Όμοια κατεύθυνση για τα ζητήματα προστασίας 

του περιβάλλοντος επιδεικνύει μαζί με το Ποτάμι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελιά, ενώ αντίθετη 

η Νέα Δημοκρατία.  

 

Διάγραμμα 17. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Ο περιορισμός των κρατικών δαπανών 

είναι η καλύτερη λύση για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση". Πηγή: EU Vox 

 

 

Στο θέμα του περιορισμού των κρατικών δαπανών η ΝΔ και η Ελιά φαίνεται να 

υιοθετούν μία πιο θετική στάση από το Ποτάμι, ενώ αντίθετα κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ, 

το ΚΚΕ και έπονται η ΧΑ και οι ΑΝΕΛ. Για το ζήτημα της παροχής της δυνατότητας 

ελεύθερων απολύσεων προσωπικού ίδια με το Ποτάμι στάση υιοθετεί και η Νέα 

Δημοκρατία, με τα υπόλοιπα κόμματα να τάσσονται ενάντια. Στο ερώτημα της 

προσφυγής σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, το Ποτάμι 

βρίσκεται σε όμοια τοποθέτηση με το σύνολο των κομμάτων, πλην της Ελιάς που 

εκφράζει μία πιο θετική στάση, περί της αξιοποίησης μίας τέτοιας δυνατότητας. Για 



193 

 

το θέμα της μείωσης της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, οι μόνοι που 

συμφωνούν απόλυτα είναι οι ΑΝΕΛ, με το Ποτάμι, διαφωνώντας, να υιοθετεί όμοια 

στάση με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ και το ΚΚΕ να διαφωνούν ακόμη σε μεγαλύτερο 

βαθμό. 

 

Διάγραμμα 18. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Η δημόσια περιουσία που παραμένει 

ανεκμετάλλευτη θα πρέπει". Πηγή: EU Vox 

 

 

Στο ζήτημα της πώλησης της δημόσιας περιουσίας το Ποτάμι τοποθετείται 

ουδέτερα, με τη ΝΔ και την Ελιά να υιοθετούν θετική στάση και τα υπόλοιπα 

κόμματα αρνητική. Στο ερώτημα σχετικά με την αναδιοργάνωση του δημοσίου 

τομέα χωρίς την απόλυση δημόσιων υπαλλήλων, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συμφωνούν 

απόλυτα, το Ποτάμι με τους ΑΝΕΛ συμφωνούν, ενώ στην αντίπερα όχθη 

τοποθετούνται ΝΔ, Ελιά και ΧΑ.  Στο ενδεχόμενο της αποδοχής ατομικών 

συμβάσεων, η ΝΔ συμφωνεί, με τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετούνται αντίθετα. 

Τέλος, στο θέμα της εξόρυξης και εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας 

το Ποτάμι διαφωνεί απόλυτα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΝΔ, Ελιά, ΑΝΕΛ και ΧΑ 

υιοθετούν περισσότερο θετικές προσεγγίσεις. 
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Στις θεματικές που αφορούν ζητήματα κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών το 

Ποτάμι φαίνεται να υιοθετεί περισσότερο κοινωνικά φιλελεύθερες προσεγγίσεις. 

Υποστηρίζει την πολυπολιτισμικότητα, δεχόμενο την ιδιαιτερότητα των 

μεταναστών, υποστηρίζει με θέρμη και την απόκτηση ιθαγένειας από τα παιδιά 

μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα καθώς και για το δικαίωμα πιστών 

θρησκειών, διαφορετικού από της επικρατούσας θρησκείας δόγμα, να δομούν 

δικούς τους χώρους λατρείας στην Ελλάδα. Συμφωνεί απόλυτα με το δικαίωμα του 

γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και της δυνατότητας των γυναικών να 

επιλέγουν οι ίδιες για τα ζητήματα των αμβλώσεων καθώς και με τη νομιμοποίηση 

της ινδικής κάνναβης για προσωπική χρήση, ενώ επίσης διαφωνεί απόλυτα με την 

προσέγγιση περί απειλής του ισλάμ για τις εθνικές αξίας των Ελλήνων. Συμφωνεί με 

τη δυνατότητα έκτισης ποινής με τη μορφή κοινωνικής εργασίας ως εναλλακτική 

μορφή ποινή για ελαφρύτερα αδικήματα. Υιοθετεί ουδέτερη στάση αναφορικά με 

το ενδεχόμενο περιορισμού των δημόσιων διαδηλώσεων για λόγους δημόσιας 

τάξης, εμφανίζεται όμως αρνητικό και για τη νομιμοποίηση της κτήσης μέσω 

μεταφόρτωσης από το διαδίκτυο προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας για 

προσωπική χρήση καθώς επίσης υιοθετεί και αρνητική στάση για το ενδεχόμενο 

απαγόρευσης κομμάτων τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν την ανατροπή της 

δημοκρατίας. 
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Διάγραμμα 19. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Οι μετανάστες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στην κουλτούρα και τις αξίες της Ελλάδας". Πηγή: EU Vox 

 

 

Συγκριτικά με τις –επεξεργασμένες- θέσεις των υπόλοιπων κομμάτων, το Ποτάμι 

εκφράζει την πλέον θετική προσέγγιση για τη δυνατότητα διατήρησης της 

πολιτιστικής ταυτότητας και των συνηθειών των μεταναστών, με –λιγότερο- θετική 

να εκφράζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελιά και το ΚΚΕ. Αντίθετα, την πλέον 

αρνητική στάση εκφράζουν οι ΑΝΕΛ, με τη Νέα Δημοκρατία να έπεται. Περισσότερο 

αντιμεταναστευτικές θέσεις υιοθετούν οι ΧΑ και ΑΝΕΛ καθώς εκτιμούν πως το 

Ισλάμ αποτελεί απειλή για τις αξίες των Ελλήνων, ενώ μαζί με το Ποτάμι, διαφωνούν 

με την παραπάνω τοποθέτηση η Ελιά και έπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, με τη ΝΔ να 

υιοθετεί ουδέτερη στάση. Σε όμοια κατεύθυνση, το δικαίωμα των παιδιών των 

μεταναστών να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια υποστηρίζεται, εκτός από το 

Ποτάμι, και από το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελιά, ενώ αντίθεση δηλώνουν η ΧΑ, το 

ΚΚΕ και –σε μικρότερο βαθμό- η ΝΔ. Παρόμοια, συμπεριφορά των κομμάτων, πλην 

της ΝΔ εμφανίζεται και στη θεματική της υποστήριξης της δυνατότητας ανέγερσης 

χώρων λατρείας διαφορετικών δογμάτων: Ποτάμι, ΚΚΕ, Ελιά και ΣΥΡΙΖΑ το 

υποστηρίζουν, σε μικρότερο βαθμό, αλλά θετική στάση υιοθετεί και η ΝΔ, ενώ ΧΑ 

και ΑΝΕΛ δηλώνουν την αντίθεσή τους.  
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Διάγραμμα 20. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Το δικαίωμα του γάμου μεταξύ ατόμω 

του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται όπως συμβαίνει και με τα ζευγάρια διαφορετικού 

φύλου". Πηγή: EU Vox 

 

Η υιοθέτηση της εναλλακτικής ποινής με κοινωνική εργασία φαίνεται να 

υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα, με εξαίρεση τη ΧΑ η οποία δεν εκφράζει κάποια 

τοποθέτηση, ενώ ο περιορισμός των διαδηλώσεων υποστηρίζεται από τη ΝΔ και 

την Ελιά, ενώ η πλέον αρνητική στάση υιοθετείται από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τα 

ζητήματα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, η πλέον θετική στάση, μαζί με το 

Ποτάμι, εντοπίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελιά, ενώ η πλέον αρνητική από τη ΧΑ 

και το ΚΚΕ, με τη ΝΔ και τους ΑΝΕΛ να υιοθετούν και αυτοί αρνητική στάση. Η 

δυνατότητα των γυναικών να αποφασίζουν ελεύθερα για ζητήματα που αφορούν 

την άμβλωση υποστηρίζεται με όμοιο βαθμό από το Ποτάμι, ΚΚΕ, Ελιά και ΣΥΡΙΖΑ, 

ενώ πλήρης αντιθεση εκφράζεται από τη ΧΑ και τους ΑΝΕΛ. Ακόμη, η 

αποποινικοποίηση της χρήσης της κάνναβης υποστηρίζεται περισσότερο από το 

Ποτάμι και από την Ελιά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΧΑ, ΚΚΕ αφενός περισσότερο, ΝΔ και 

ΑΝΕΛ λιγότερο, υιοθετούν αρνητική στάση, ενώ, τέλος,  αναφορικά με την 

απαγόρευση κομμάτων που εμφανίζουν αντισυστημική συμπεριφορά, το σύνολο 

των κομμάτων, με εξαίρεση τη ΝΔ και την Ελιά που φαίνεται να υιοθετούν ουδέτερη 

στάση, εμφανίζεται αρνητικό. 

Συνολικά, από τις θεματικές που εξετάζονται, το Ποτάμι υιοθετεί μία ιδιαίτερα 

θετική στάση απέναντι στην Ευρώπη, όπως σε όμοιο βαθμό πράττουν και η ΝΔ και 
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η Ελιά, όμως σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής εμφανίζεται περισσότερο 

«συντηρητικό» από ότι η ΝΔ ή η Ελιά. Σε ζητήματα κοινωνικού προσανατολισμού 

όμως εμφανίζεται ιδιαίτερα προοδευτικό. 

 

 

Το ΑΝΟ 2011 εμφανίζει μία μετριοπαθή στάση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητική, ούτε και ιδιαιτέρως θετική. Εκφράζει ουδέτερη 

στάση σχετικά με το κατά πόσο πρέπει η Τσεχία να υιοθετήσει το ευρώ, διαφωνεί με 

το ενδεχόμενο δημοσιονομικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως 

τάσσεται ενάντια στη δυνατότητα δανεισμού από μέρους της Ένωσης με όμοιο 

όπως τα κράτη τρόπο, όπως επίσης τάσσεται ενάντια και στον περιορισμό των 

δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται στην Τσεχία. Δεν 

τοποθετείται στο εάν πρέπει να δίνεται σε ένα κράτος η δυνατότητα να μπλοκάρει 

τις ευρωπαϊκές συνθήκες ακόμη και εάν τα υπόλοιπα έχουν μία κοινή στάση, και δεν 

εκφράζει επίσης κάποια τοποθέτηση στο κατά πόσο θα πρέπει οι ευρωπαϊκές 

συνθήκες να επικυρώνονται από το εθνικό κοινοβούλιο ή να τίθενται σε 

δημοψήφισμα. Από την άλλη, συμφωνεί στη συγκρότηση μίας ενιαίας εξωτερικής 

πολιτικής, ακόμη και εάν αυτό περιορίζει το εύρος των εθνικών κινήσεων, είναι 

υπέρ της ανακατανομής πόρων από τις πλουσιότερες στις φτωχότερες χώρες, ενώ 

εκτιμά γενικά πως συνολικά η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

επ’ ωφελεία της και πως η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν έχει προχωρήσει υπερβολικά. 

Τέλος, διαφωνεί και με το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία, 

στο πλαίσιο της συζήτησης για την εισβολή της στην Ουκρανία. 

Συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα, εκφράζεται συνολικά μία μετριοπαθής 

ευρωπαϊκή στάση, με το CSSD μαζί με το KDU-CSL (Χριστιανοδημοκράτες) και το 

TOP09 να υιοθετούν την πιο θετική και το ODS την πιο αρνητική στάση έναντι της 

Ένωσης. Στο ζήτημα του ευρώ το ΑΝΟ είναι το μόνο που εκφράζει μία ουδέτερη 

τοποθέτηση. Το CSSD, όπως και το TOP09 εκφράζονται ιδιαίτερα θετικά στην 

προοπτική υιοθέτησης του κοινού νομίσματος, ενώ αντίθετα το ODS εκφράζεται 

ιδιαίτερα αρνητικά, με τα υπόλοιπα κόμματα να υιοθετούν μία μάλλον θετική 

προσέγγιση. Σχετικά με την περαιτέρω ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αρνητικά τάσσονται το KSCM και το ODS, τη πιο θετική στάση υιοθετεί το CSSD, 

ενώ επίσης θετικά κινούνται, πέραν του ΑΝΟ, και οι Χριστιανοδημοκράτες και το 

TOP09.   
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Διάγραμμα 21. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 

ανακατανέμει τους πόρους από τις πλουσιότερες στις φτωχότερες χώρες". Πηγή: EU Vox 

 

 

Διάγραμμα 22. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Η συμμετοχή της Τσεχίας στην Ε.Ε. είναι 

συνολικά επιζήμια". Πηγή: EU Vox 
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Το ζήτημα της δημοσιονομικής ενοποίησης βρίσκει σύμφωνους τους 

χριστιανοδημοκράτες και το TOP09, ενώ αντίθετο –με όμοια στάση όπως το ΑΝΟ- 

το ODS. Συνολικά, εκτιμώντας τη συνολική ωφέλεια συμμετοχής της Τσεχίας στην 

Ε.Ε. το σύνολο των κομμάτων εκτιμά πως βγήκε ωφελημένη, με περισσότερο 

θετική στάση να συναντάται στο CSSD, τους Χριστιανοδημοκράτες & το TOP09. 

 

Διάγραμμα 23. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έχει ήδη 

προχωρήσει πάρα πολύ". Πηγή: EU Vox 

 

Η δυνατότητα veto στις ευρωπαϊκές συνθήκες, παρά την ενδεχόμενη ομοφωνία των 

υπολοίπων κρατών της ένωσης συναντά συμφωνία των κομμάτων, καθώς όλα, 

πλην του ΑΝΟ το οποίο δεν διατυπώνει κάποια τοποθέτηση, τάσσονται υπερ. 

Συμφωνία διαπιστώνεται ανάμεσα σε όλα τα κόμματα και για το ενδεχόμενο 

περιορισμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, όπου το 

σύνολο των κομμάτων, όπως και το ΑΝΟ, διαφωνούν. Η συγκρότηση μίας κοινής 

εξωτερικής πολιτικής υποστηρίζεται μαζί με το ΑΝΟ, από το CSSD, τους 

Χριστιανοδημοκράτες και το TOP09, ενώ αντίθεση εκφράζεται από το ODS & το 

KSCM. Η αναδιανεμητική λειτουργία της Ε.Ε. μέσω της ανακατανομής πόρων 

υποστηρίζεται ομοίως μαζί με το ΑΝΟ και το CSSD και τους Χριστιανοδημοκράτες, 

ενώ αντίθετη άποψη υιοθετεί το ODS. Στο τεχνικό ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει 
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οι συνθήκες να κυρώνονται από τα κοινοβούλια και όχι μέσω δημοψηφισμάτων, 

υπέρ της επιλογής των δημοψηφισμάτων τάσσεται το KSCM, ενώ της κύρωσης 

μέσω του κοινοβουλίου το CSSD, οι Χριστιανοδημοκράτες και το TOP09. Τέλος, 

αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, υπέρ τάσσονται το CSSD, το ODS 

και το TOP09, ενώ ενάντια σε ίδια τοποθέτηση με το ANO βρίσκεται το KCSM.  

 

Το ΑΝΟ, στις θεματικές της οικονομίας και ανάπτυξης εμφανίζει τοποθετήσεις 

οικονομικά φιλελεύθερες, με κάποια σημεία περισσότερο συντηρητικών 

προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, συμφωνεί με τη μείωση του αριθμού των 

δημόσιων υπαλλήλων και με την μικρότερη συμμετοχή του κράτους στην 

οικονομία, εκφράζει όμως γενικά ουδέτερη στάση σε ζητήματα αναδιανομής του 

πλούτου από τους πλουσιότερους προς τους φτωχότερους, ενώ διαφωνεί στο ότι ο 

ελεύθερος ανταγωνισμός στην παροχή υπηρεσιών υγείας θα συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος και, γενικά, τάσσεται υπέρ της 

περιστολής των κρατικών δαπανών ως λύση στο ζήτημα της οικονομικής κρίσης 

αλλά δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση αναφορικά με την παροχή της 

δυνατότητας ευχέρειας στις απολύσεις προσωπικού στις επιχειρήσεις κατά το 

δοκούν. Διατυπώνει ουδέτερη στάση αναφορικά με την κατάργηση των αμοιβών 

των ιατρών στα νοσοκομεία αλλά διαφωνεί απόλυτα στην υποχρέωση καταβολής 

διδάκτρων από τους φοιτητές για την πανεπιστημιακή τους φοίτηση. 
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Διάγραμμα 24. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει 

στην οικονομία όσο το δυνατόν λιγότερο". Πηγή: EU Vox 

 

Εκτιμά πως η οικονομική ανάπτυξη προηγείται της προστασίας του περιβάλλοντος 

και σε όμοια κατεύθυνση τάσσεται και κατά της υποστήριξης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ιδίως όταν αυτές προκαλούν αύξηση του κόστους παραγωγής 

ενέργειας και τοποθετείται ακόμη και σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως είναι το 

ερώτημα της μοίρας των τραπεζών που σώζονται από τη χρεωκοπία με χρήματα 

των φορολογουμένων, τασσόμενο ενάντια στην εθνικοποίηση τους, ενώ τέλος, 

διαφωνεί στον εξωτερικό δανεισμό από το ΔΝΤ ως λύση στο πρόβλημα της κρίσης. 
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Διάγραμμα 25. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Ο πλούτος θα πρέπει να διανέμεται από 

τους πλούσιους προς τους φτωχότερους ανθρώπους". Πηγή: EU Vox 

 

 

Συγκριτικά με τις τοποθετήσεις των υπολοίπων κομμάτων, τώρα. Στο ζήτημα του 

ελεύθερου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ΑΝΟ, CSSD, 

Χριστιανοδημοκράτες διαφωνούν, ομοίως σε μεγαλύτερη ένταση διαφωνεί και το 

KSCM, ενώ συμφωνούν ODS & TOP09. Το ΑΝΟ, τάσσεται κατά της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία μαζί με ODS και TOP09, ενώ απέναντι τοποθετούνται 

τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ στο ζήτημα της αναδιανομής του πλούτου, το KCSM 

συμφωνεί απόλυτα, με το CSSD και το KDU-CSL επίσης να συμφωνούν, ενώ ODS 

και TOP09 διαφωνούν, με το ODS να διαφωνεί σε μεγαλύτερο βαθμό, θεματική 

στην οποία το ΑΝΟ εκφράζει ουδέτερη τοποθέτηση. Σχετικά με τη μείωση του 

αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, όμοια τοποθέτηση με το ΑΝΟ, υπερ της 

μείωσης διατυπώνεται από το ODS και το TOP09, ενώ διαφωνία εκφράζεται από το 

CSSD & KDU-CSL, ενώ στο ζήτημα της περιστολής των κρατικών δαπανών ως λύση 

στην οικονομική κρίση παρατηρούνται δύο διαφορετικές ευθυγραμμίσεις. Υπέρ 

τάσσονται το ANO, οι Χριστιανοδημοκράτες, το ODS και το TOP09 ενώ κατά το 

CSSD και KSCM. To ANO δεν τοποθετείται και αναφορικά με τη δυνατότητα 

ευχερούς απόλυσης προσωπικού από τις επιχειρήσεις, με CSSD, KDU-CSL και KSCM 

να διαφωνούν και ODS & TOP09 να συμφωνούν. 



203 

 

 

Διάγραμμα 26. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Ο περιορισμός των κρατικών δαπανών 

είναι η καλύτερη λύση για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση". Πηγή: EU Vox 

 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος δε θεωρείται προτεραιότητα από ΑΝΟ, ODS, ενώ 

τα περισσότερα κόμματα εκφράζουν ουδέτερη προσέγγιση, πλην του KSCM το 

οποίο εκφράζεται θετικά, ενώ όμοιες είναι και οι κομματικές τοποθετήσεις σε 

πολιτικές υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όταν αυτό σημαίνει 

υψηλότερο ενεργειακό κόστος, με τα κόμματα να τάσσονται κατά της υποστήριξης, 

με εξαίρεση το CSSD που παραμένει ουδέτερο. Σε ειδικότερα ζητήματα, η λύση του 

ΔΝΤ υποστηρίζεται μόνο από το CSSD ενώ τα υπόλοιπα κόμματα που διατυπώνουν 

κάποια τοποθέτηση τάσσονται κατά, ενώ η υποστήριξη της τοποθέτησης για την 

πληρωμή διδάκτρων από τους φοιτητές φαίνεται να υποστηρίζεται μόνο από το 

TOP09, με όλες τις υπόλοιπες τοποθετήσεις των κομμάτων να βρίσκονται σε 

αντίθετη κατεύθυνση. Στο ερώτημα της εθνικοποίησης των τραπεζών 

παρατηρούνται οι μισές περίπου αποτυπώσεις κομματικών τοποθετήσεων, με την 

άποψη του ΑΝΟ να διαφοροποιείται από αυτήν του CSSD & KSCM. Τέλος, στο 

ζήτημα των αμοιβών των ιατρών τα κόμματα εκφράζονται με μεγάλη διακύμανση. 
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Το ΑΝΟ φέρεται ουδέτερο, με την κατάργηση να υποστηρίζεται από CSSD και KSCM 

ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες, το ODS και το TOP09 διαφωνούν. 

 

Ως προς τα ζητήματα κοινωνικού προσανατολισμού και αξιών, το ΑΝΟ εκφράζει 

μάλλον μία συντηρητική στάση, με συχνές ευθυγραμμίσεις αλλά και περισσότερο 

προοδευτικές απόψεις συγκριτικά με τα άλλα κόμματα. Γενικά, συμφωνεί στην 

προσαρμογή των μεταναστών στις εθνικές αξίες και κουλτούρα, διαφωνεί με εν 

δυνάμει περιορισμούς στην ιδιωτικότητα των πολιτών ως μέτρο πρόληψης και 

καταστολής της εγκληματικότητας, όπως και διαφωνεί με την παροχή δυνατότητας 

στις αρχές να περιορίζουν τις διαδηλώσεις. 

 

Διάγραμμα 27. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Το δικαίωμα γάμου μεταξύ των ατόμων 

του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται όπως συμβαίνει με τα ζευγάρια διαφορετικού 

φύλου". Πηγή: EU Vox 

 

 

Συμφωνεί με την τιμωρία των λιγότερο αξιόποινων πράξεων με εναλλακτική ποινή 

–κοινωνική εργασία- αλλά διαφωνεί με την αποποινικοποίηση της ινδικής κάνναβης 

αλλά εκφράζει ουδέτερη άποψη στο κατά πόσο πρέπει να αναγνωρίζεται το 

δικαίωμα γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια, συμφωνεί όμως στην παροχή του 
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δικαιώματος άμβλωσης στις γυναίκες, αναλαμβάνοντας οι ίδιες το δικαίωμα της 

επιλογής και εκφράζει παράλληλα μία μάλλον μετριοπαθή στάση στο ζήτημα περί 

κατάχρησης του κοινωνικού συστήματος από τους Ρομά, εκφράζοντας τη διαφωνία 

του με την τοποθέτηση. Επίσης, τάσσεται μάλλον υπέρ της αποκατάστασης της 

εκκλησιαστικής περιουσίας από μέρους της κυβέρνησης, ενώ δεν εκφράζει κάποια 

τοποθέτηση για το κατά πόσο το Ισλάμ αποτελεί απειλή για τις εθνικές αξίες, ούτε 

επίσης για το κατέβασμα αρχείων πνευματικής ιδιοκτησίας από το διαδίκτυο για 

ιδιωτική χρήση. Τέλος, υιοθετεί ουδέτερη στάση για το ζήτημα της συμμετοχής στη 

δημόσια ζωή πρώην αξιωματούχων του κομμουνιστικού καθεστώτος. 

 

Διάγραμμα 28. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική "Το Ισλάμ είναι μία απειλεί για τις αξίες της 

Τσεχίας". Πηγή: EU Vox 

 

Συγκριτικά με τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων κομμάτων, παρατηρούνται πολλές 

φορές σχετικά ευθυγραμμισμένες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, για το ζήτημα της 

υιοθέτησης από μέρους των μεταναστών των εθνικών αξιών και κουλτούρας, 

εμφανίζεται σύμπνοια απόψεων, όπως ευθυγραμμισμένες είναι και οι τοποθετήσεις 

σχετικά με το ενδεχόμενο περιορισμού των διαδηλώσεων. Ομοίως, και για το 

ενδεχόμενο θεσμοθέτησης εναλλακτικής θητείας.  Για το ζήτημα του περιορισμού 

της ιδιωτικότητας, όμοια στάση με το ANO υιοθετείται από ODS & TOP09 ενώ υπέρ 
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της θεσμοθέτησης περιορισμών τίθεται το CSSD. Κατά της δυνατότητας του γάμου 

των ομόφυλων ζευγαριών τοποθετούνται οι χριστιανοδημοκράτες, όπως επίσης και 

KSCM, ODS, TOP09 με το CSSD & ANO να υιοθετούν ουδέτερη στάση. Υπέρ της 

δυνατότητας επιλογής των γυναικών στο ζήτημα της άμβλωσης τάσσονται όλα τα 

κόμματα, με την εξαίρεση των χριστιανοδημοκρατών, όπως επίσης και όλα τα 

κόμματα τάσσονται κατά της νομιμοποίησης της ινδικής κάνναβης. Σχετικά με τη 

δυνατότητα μεταφόρτωσης προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας για προσωπική 

χρήση, οι Χριστιανοδημοκράτες τάσσονται κατά, το ODS & το TOP09, ενώ CSSD & 

KSCM κρατούν ουδέτερη στάση. Τέλος αναφορικά με το ερώτημα περί κατάχρησης 

του κοινωνικού συστήματος από τους Ρομά το σύνολο των κομμάτων διαφωνεί 

(ANO, CSSD) ή παραμένουν ουδέτερα (Χριστιανοδημοκράτες, ODS, TOP09). 

 

Διάγραμμα 29. Τοποθέτηση κομμάτων στη θεματική «Όσοι είχαν τοποθετηθεί σε υψηλές 

θέσεις επί κομμουνιστικού καθεστώτος, να απαγορεύεται να κατέχουν δημόσια αξιώματα». 

Πηγή: EU Vox 

 

 

Διαφοροποίηση παρατηρείται στο κατά πόσο το Ισλάμ αποτελεί απειλή για τις 

εθνικές αξίες όπου CSSD, KSCM, TOP09 δεν το θεωρούν ως απειλή, ενώ αντίθετα 

Χριστιανοδημοκράτες και OSD εκτιμούν πως ενέχει κάποιο κίνδυνο. Επίσης, 
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διαφοροποίηση παρατηρείται και στη θεματική περί της εκκλησιαστικής 

περιουσίας. CSSD & KSCM τάσσονται υπέρ της διακοπής στη διαδικασία 

αποκατάστασης που επιχειρεί το κράτος, ενώ ANO, KDU-CSL, ODS, TOP09 

τάσσονται υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας αποκαταστάσεων. Τέλος, αναφορικά 

με τη δυνατότητα κατοχής δημόσιων αξιωμάτων από πρώην αξιωματούχους του 

κομμουνιστικού καθεστώτος, το  KSCM τάσσεται υπέρ,  ΑΝΟ &  CSSD διατυπώνουν 

ουδέτερη στάση, ενώ KDU-CSL, ODS, & TOP09 συμφωνούν. 

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, πως το ΑΝΟ εκφράζει, σε όμοια κατεύθυνση με τα 

υπόλοιπα κόμματα –με εξαίρεση το CSSD σε πρώτο βαθμό και τους 

χριστιανοδημοκράτες σε δεύτερο- μία συγκρατημένα ουδέτερη στάση σε ζητήματα 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οικονομικά είναι φιλελεύθερο, προσομοιάζοντας με τις 

στάσεις των κομμάτων ODS & TOP09 και κοινωνικά συντηρητικό, εμφανίζοντας 

επίσης με το ODS & TOP09 ομοιότητες. 

 

 

Επιχειρήσαμε μέσα από τις θεματικές των ερωτημάτων του EUVox να δούμε τις 

τοποθετήσεις των κομμάτων σε βασικούς άξονες όπως ήταν η στάση απέναντι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στάση απέναντι σε ζητήματα της οικονομίας και της ανάπτυξης 

και σε ζητήματα αξιών και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Φυσικά, η παρατήρηση του 

ότι πολλές κομματικές τοποθετήσεις εξαρτώνται και από την πολιτική συγκυρία, δε 

μπορεί να αλλοιώσει την αποτύπωση του «χαρακτήρα» του κάθε κόμματος, όπως 

αυτός διαφαίνεται από την κωδικοποίηση των αποκρίσεων του EUVox. Για 

παράδειγμα στην Ελλάδα ο κυβερνητικός συνασπισμός την περίοδο των 

ευρωεκλογών αποτελούνταν από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και επόμενο είναι ορισμένες 

τοποθετήσεις των κομμάτων να επηρεάζονται από την ανάγκη υποστήριξης των 

κυβερνητικών επιλογών, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της προσφυγής στη 

στήριξη του ΔΝΤ όπως, ομοίως, και στην Τσεχία, με τους κυβερνητικούς εταίρους 

να είναι το CSSD, KDU-CSL & ANO2011. Όμως, παρατηρήσαμε πως δεν υπάρχει 

απόλυτη ευθυγράμμιση, ούτε στη μία, ούτε στην άλλη περίπτωση.  

Συγκρίνοντας το Ποτάμι με το ΑΝΟ, το ΑΝΟ εμφανίζεται περισσότερο οικονομικά 

φιλελεύθερο, αλλά και επιδεικνύει μία περισσότερο μετριοπαθή ή συντηρητική 

στάση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ποτάμι, ιδιαίτερα σε ζητήματα 

ευρωπαϊκού προσανατολισμού, εκφράζει μία ιδιαίτερα θετική προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στάση. Στα ζητήματα, επίσης, κοινωνικού προσανατολισμού, το Ποτάμι 

εκφράζεται ιδιαίτερα προοδευτικά σε σύγκριση με το ΑΝΟ. Ας δούμε όμως αφενός 



208 

 

τη γενικότερη σύγκλιση απόψεων του κομματικού συστήματος, αφετέρου ας δούμε 

τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ των κομμάτων εντός του ίδιου κομματικού 

συστήματος. 

Αρχικά, παρατηρούμε, πως οι αποκρίσεις των κομμάτων στην Τσεχία 

παρουσιάζουν μικρότερη διακύμανση σε σύγκριση με τις αποκρίσεις των κομμάτων 

στην Ελλάδα. Εξετάζοντας την τυπική απόκλιση των αποκρίσεων των κομμάτων και 

στις δύο περιπτώσεις, παρατηρούμε 44% μεγαλύτερη μέση μεταβλητότητα (μ.ο. 

των τυπικών αποκλίσεων) για την περίπτωση της Ελλάδος (1,37) έναντι της Τσεχίας 

(0,95). Για την Ελλάδα η μεγαλύτερη τυπική απόκλιση των αποκρίσεων εντοπίζεται 

στα ζητήματα της Ευρώπης αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα, το οποίο προφανώς 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για θεματικές που τα κόμματα 

εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις, ενώ στην Τσεχία η μεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση εμφανίζεται στη θεματική της οικονομίας και της ανάπτυξης και η 

μικρότερη στα ζητήματα της Ευρώπης, με όμοια όπως παραπάνω συμπεράσματα 

σχετικά με την ομοιομορφία του κομματικού συστήματος σε επίπεδο προσφοράς. 

Το κομματικό σύστημα στην Ελλάδα εμφανίζεται περισσότερο ανομοιογενές και 

κατακερματισμένο, προσφέροντας έτσι στους πολίτες ένα ευρύτερο φάσμα 

διαφορετικών πολιτικών προτάσεων από ότι το Τσέχικο. 

 

Πίνακας 27. Αποκλίσεις και συγκλίσεις θεματικών ανάμεσα στο κομματικό σύστημα της Ελλάδα 

και της Τσεχίας. 

 Θεματική Ελλάδα Τσεχία Διαφορά (gr/cz) % 

 Ευρώπη 1,41 0,81 74% 

 Οικονομία και Ανάπτυξη 1,32 1,08 22% 

 Κοινωνικά ζητήματα 1,41 0,75 88% 

 Μ.Ο. 1,38 0,88  

 

Ας εξετάσουμε όμως επί μέρους συγκρίσεις στο επίπεδο της προσφοράς εντός του 

ίδιου του κομματικού συστήματος. Αυτό που μας ενδιαφέρει, εντός του κομματικού 

συστήματος, είναι η κατανόηση του βαθμού στον οποίο τα αντί-κατεστημένα 

κόμματα εμφανίζουν ομοιότητες και διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Έχοντας 

ήδη εξετάσει σε επίπεδο προγραμματικής αποτύπωσης την επάρκεια των 

χαρακτηριστικών του Ποταμιού και του ΑΝΟ ώστε να τους αποδοθεί ο χαρακτήρας 
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των αντί-κατεστημένων κομμάτων (φυσιογνωμία, οργάνωση, δυνατότητες 

συνεργασιών με τα υπόλοιπα κόμματα), τον οποίο και αποδώσαμε στο Ποτάμι και 

στο ΑΝΟ, θέλουμε να δούμε πόσο πολύ και με ποια κόμματα ομοιάζουν και 

διαφέρουν. Με άλλα λόγια, με ποιο κόμμα εμφανίζει περισσότερες συγκλίσεις το 

Ποτάμι και με ποιο το ΑΝΟ ;  

Η κωδικοποίηση των τοποθετήσεων των κομμάτων του EUVox πραγματοποιείται 

στην κλίμακα από 1 (Συμφωνώ απόλυτα) έως 5 (Διαφωνώ απόλυτα). 

Κατασκευάζοντας μία νέα μεταβλητή, ως τον απόλυτο αριθμό της διαφοράς των 

αποστάσεων δύο κομμάτων, μας δίνεται τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε τη 

σχετική απόσταση των κομμάτων. Κατασκευάζοντας τη μεταβλητή για το Ποτάμι 

και για το ANO2011 μπορούμε να δούμε πόσο μακρυά ή κοντά βρίσκονται σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού ανταγωνισμού. Η απόλυτη τιμή 

μπορεί να αξιοποιηθεί στην περίπτωση που δε μας ενδιαφέρει εάν η απόσταση 

δηλώνει εγγύτητα ή διαφορά ιδεολογικής υφής, δηλαδή όταν δε μας ενδιαφέρει εάν 

η απόσταση του ενός κόμματος από το άλλο σημαίνει περισσότερο ή λιγότερο 

οικονομικά συντηρητικό ή φιλελεύθερο κ.ο.κ. Επίσης, η απόλυτη τιμή, εμφανίζει 

ακόμη μία χρησιμότητα, καθώς αποφεύγουμε μετατροπές στην κατεύθυνση των 

αποκρίσεων. Πολλές αποκρίσεις είναι διατυπωμένες με «αρνητικό» τρόπο και 

επομένως θα απαιτούνταν αλλαγή φοράς ώστε να υποκρύπτουν όλες όμοιας 

κατεύθυνσης πολιτική τοποθέτηση.  

Σημειώνουμε, επίσης, πως για τις αποκρίσεις στις οποίες είτε το Ποτάμι, είτε το ΑΝΟ 

δεν είχαν τοποθέτηση, τότε αυτή η θεματική δεν είχε συμπεριληφθεί στον 

υπολογισμό των αποστάσεων μεταξύ των κομμάτων, ενώ στην περίπτωση που ένα 

άλλο κόμμα δεν είχε τοποθέτηση σε κάποια θεματική, τότε η συγκεκριμένη 

απόσταση επίσης δεν είχε υπολογιστεί. Περισσότερα για τους συνολικούς 

υπολογισμούς, παρατίθενται στο παράρτημα. Ας δούμε για κάθε ένα από τα δύο 

κόμματα –ξεχωριστά- τις σχετικές αποστάσεις του από τους υπόλοιπους βασικούς 

ανταγωνιστές του κομματικού συστήματος, ξεκινώντας με την περίπτωση του 

Ποταμιού. 

 

Πίνακας 28. Αποστάσεις Ποταμιού από τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού συστήματος. 

Θεματική / Κόμματα ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ Ελιά ΑΝΕΛ ΧΑ ΚΚΕ Μ.Ο. 

Ευρώπη 1 1,13 0,43 2,71 2,75 2,88 1,82 

Οικονομία και Ανάπτυξη 1,54 1,08 1,38 1,38 1,46 1,38 1,37 
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Θεματική / Κόμματα ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ Ελιά ΑΝΕΛ ΧΑ ΚΚΕ Μ.Ο. 

Κοινωνικά ζητήματα 1,9 0,5 0,5 2,3 2,8 1,2 1,53 

Μέση Απόσταση:  1,52 0,9 0,87 2 2,23 1,71 1,54 

 

Πίνακας 29. Εκτίμηση εγγύτητας Ποταμιού με τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού 

συστήματος. 

 Θεματική / Κόμματα Εγγύτερα ++ Εγγύτερα + Μακρύτερα -- Μακρύτερα - 

 Ευρώπη Ελιά ΝΔ ΚΚΕ ΑΝΕΛ / ΧΑ 

 Οικονομία και Ανάπτυξη ΣΥΡΙΖΑ Ελιά / ΚΚΕ ΝΔ ΧΑ 

 Κοινωνικά ζητήματα ΣΥΡΙΖΑ Ελιά ΧΑ ΑΝΕΛ 

 

 Στην περίπτωση του Ποταμιού, για τα ζητήματα Ευρώπης βρίσκεται πιο κοντά 

στην Ελιά και στη Νέα Δημοκρατία, ενώ πιο μακριά από το ΚΚΕ και τη ΧΑ. Στα 

ζητήματα οικονομίας και ανάπτυξης πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, την Ελιά και τους 

ΑΝΕΛ, ενώ πιο μακριά από τη ΝΔ, ενώ τέλος στα κοινωνικά ζητήματα πιο κοντά 

στο ΣΥΡΙΖΑ και την Ελιά. Από τα εδραιωμένα κόμματα, η Ελιά εμφανίζεται να είναι 

εγγύτερα στο Ποτάμι και στις 3 θεματικές, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Οικονομία και την 

Ανάπτυξη και τα Κοινωνικά ζητήματα, ενώ η ΝΔ εμφανίζεται εγγύτερα σε ζητήματα 

της Ευρώπης. Ως προς τα κόμματα με τη μεγαλύτερη απόσταση, πέραν της ΧΑ που 

εμφανίζεται και στις τρεις θεματικές, στην οικονομία εμφανίζεται μεγαλύτερη 

απόσταση από τη ΝΔ, στα κοινωνικά ζητήματα από τους ΑΝΕΛ και στην Ευρώπη 

από το ΚΚΕ. Τα αποτελέσματα, γενικά, υποστηρίζουν τη συνολική θεωρητική 

αποτύπωση ενός αντί-κατεστημένου κόμματος, χωρίς δηλαδή συγκεκριμένη 

ιδεολογική φόρτιση και δυνατότητα συγκλίσεων και αποκλίσεων με τα εδραιωμένα 

κόμματα αναλόγως τη θεματική.  

 

Ας δούμε και την περίπτωση του ΑΝΟ, ομοίως κατασκευάζοντας τον πίνακα 

αποστάσεων από τις ίδιες θεματικές από τα υπόλοιπα κόμματα. 
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Πίνακας 30. Αποστάσεις ΑΝΟ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού συστήματος. 

 Θεματική / Κόμματα CSSD KDU-CSL KSCM ODS TOP09 M.O. 

 Ευρώπη 0,71 0,5 0,86 1,38 0,88 0,91 

 Οικονομία και Ανάπτυξη 1,36 0,89 1,27 0,7 0,8 0,90 

 Κοινωνικά ζητήματα 0,56 1,11 1 0,44 0,56 0,80 

 Μέση Απόσταση:  0,93 0,85 1,07 0,81 0,74 0,87 

 

 

Πίνακας 31. Εκτίμηση εγγύτητας ΑΝΟ με τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού συστήματος. 

 Θεματική / Κόμματα Εγγύτερα ++ Εγγύτερα + Μακρύτερα -- Μακρύτερα - 

 Ευρώπη KDU-CSL CSSD ODS TOP09 

 Οικονομία και Ανάπτυξη ODS TOP09 CSSD KSCM 

 Κοινωνικά ζητήματα ODS CSSD / 
TOP09 

KDU-CSL KSCM 

 

 

Το ΑΝΟ2011 αναφορικά με τα ζητήματα της Ευρώπης βρίσκεται πιο κοντά στους 

Χριστιανοδημοκράτες και το CSSD, και πιο μακριά από το ODS και το TOP09, στα 

ζητήματα Οικονομίας και Ανάπτυξης πιο κοντά με το ODS & το TOP09 και πιο 

μακριά από το CSSD, ενώ σε κοινωνικά ζητήματα πιο κοντά με το ODS, το TOP09 & 

CSSD και πιο μακριά από το KDU-CSL & to KSCM. Και στην περίπτωση του ΑΝΟ 

παρατηρούμε πως δεν υπάρχει κάποια υπερβολική εγγύτητα με ένα κόμμα και 

ομοίως δε διαπιστώνεται και κάποια σημαντική απόσταση. Το CSSD βρίσκεται 

εγγύτερα σε ζητήματα που άπτονται ευρωπαϊκών θεμάτων και κοινωνικών 

ζητημάτων, αλλά πιο μακριά για ζητήματα οικονομίας. Το ODS πιο κοντά για 

κοινωνικά ζητήματα και για θέματα οικονομίας, ενώ πιο μακριά για ζητήματα 

σχετικά με την ευρωπαϊκή ένωση. Πιο κοντά στις θέσεις του ΑΝΟ αναφορικά με την 

Ευρώπη βρίσκεται το KDU-CSL ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερη απόσταση σε κοινωνικά ζητήματα. 

Γενικά, στο περισσότερο κατακερματισμένο κομματικό σύστημα της Ελλάδας, 

καθώς οι τοποθετήσεις των κομμάτων εμφανίζουν μεγαλύτερη τυπική απόκλιση 

κατά μ.ο. από τις αντίστοιχες της Τσεχίας, παρατηρούμε πως το Ποτάμι διατηρεί μία 
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μόνιμη απόσταση από τις τοποθετήσεις των αντισυστημικών ΚΚΕ & ΧΑ, ενώ 

εμφανίζεται εγγύτερα στην Ελιά και το ΣΥΡΙΖΑ σε ζητήματα οικονομικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα. Στην Τσεχία, το ΑΝΟ εμφανίζει εγγύτητα με το ODS & 

TOP09 σε θέματα οικονομίας και κοινωνικών αξιών, ενώ διατηρεί σταθερές 

αποστάσεις από το KSCM.
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Κεφάλαιο 9. Αποτυπώνοντας στοιχεία της 
ζήτησης. 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο διερευνήσαμε βασικά στοιχεία της προσφοράς των δύο 

κομμάτων.  Ας δούμε τώρα τα στοιχεία της «ζήτησης» εξετάζοντας την τοποθέτηση 

των εκλογέων, τόσο συνολικά του πληθυσμού, όσο και των εκλογέων που 

πραγματοποίησαν μία κομματική επιλογή στις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων για 

το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο του 2014 αξιοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα του EES 

2014
105

. Από το dataset του EES 2014 επιθυμούμε την αξιοποίηση όμοιων αξόνων με 

την καταγραφή του πολιτικού πλαισίου των κομμάτων (Επίπεδο «Προσφοράς») 

όπως είναι (α) η ευρωπαϊκή διάσταση, (β) η διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης, 

(β) τα κοινωνικά δικαιώματα και αξίες. Τα ερωτήματα του EES θέτουν δίπολα, σε 

μία κλίμακα από το 1 έως το 11 όπου ο ερωτώμενος τοποθετούσε τον εαυτό του στην 

θέση που τον εξέφραζε καλύτερα και έχουν ως εξής: 

 

 

Πίνακας 32. Θεματικές - Ερωτήματα EES 2014. 

 1 – Υιοθέτηση άποψης 11 – Υιοθέτηση άποψης 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει 

μεγαλύτερη εξουσία ως προς την 

οικονομική και δημοσιονομική πολιτική 

των κρατών μελών της –  

Η χώρα μας πρέπει να διατηρήσει τον 

πλήρη έλεγχο στην οικονομική και 

δημοσιονομική πολιτική της. 

 Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει προχωρήσει 

υπερβολικά πολύ  

– Η ευρωπαϊκή ενοποίηση πρέπει να 

προχωρήσει περαιτέρω. 

Οικονομική 

ανάπτυξη 

Είμαι πλήρως υπέρ της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία  

Είμαι απόλυτα αντίθετος στην κρατική 

παρέμβαση στην οικονομία. 

 Είμαι πλήρως υπέρ της αναδιανομής του 

πλούτου από τους πλούσιους στους 

φτωχούς 

Είμαι απόλυτα αντίθετος στην 

αναδιανομή του πλούτου από τους 

πλούσιους στους φτωχούς. 

 Είμαι πλήρως υπέρ της αύξησης των φόρων 

και των δημόσιων υπηρεσιών 

Είμαι πλήρως υπέρ της περικοπής των 

δημόσιων υπηρεσιών και των φόρων 

 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 

πάντοτε προτεραιότητα ακόμη και εάν αυτό 

Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί 

πάντοτε προτεραιότητα ακόμη και εάν 

                                                                    
105

 Πιο αναλυτικά, σχετικά με τα πρωτογενή δεδομένα του EES, βλ. Εισαγωγή.  
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 1 – Υιοθέτηση άποψης 11 – Υιοθέτηση άποψης 

αποβαίνει εις βάρος της οικονομικής 

ανάπτυξης 

αυτό αποβαίνει εις βάρος της 

προστασίας του περιβάλλοντος 

Κοινωνικά Είμαι πλήρως υπέρ του γάμου των 

ομόφυλων ζευγαριών –  

Είμαι απόλυτα αντίθετος στο γάμο των 

ομόφυλων ζευγαριών. 

 Υποστηρίζω απόλυτα την ατομική 

ιδιωτικότητα ακόμη και εάν εμποδίζει την 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας – 

Είμαι υπέρ της αναστολής ορισμένων 

ατομικών δικαιωμάτων ως συμβολή 

στην καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας. 

 Είμαι απολύτως υπέρ μίας περιοριστικής 

πολιτικής της μετανάστευσης – 

Είμαι πλήρως κατά μίας περιοριστικής 

πολιτικής της μετανάστευσης. 

 

 

Ας δούμε αρχικά τις τοποθετήσεις στις παραπάνω θεματικές τόσο του πληθυσμού 

όσο και των ψηφοφόρων των κομμάτων. Σημειώνεται πως στην περίπτωση της 

Τσεχίας –ειδικότερα- η μεγάλη αποχή στις εκλογές, φανερώνει ένα πρόσθετο 

ενδιαφέρον αναφορικά με τις στάσεις των εκλογέων και των πολιτών γενικότερα. 

 

 

Πίνακας 33. Τοποθετήσεις αποκρινόμενων. Επεξεργασία EES 2014 για την Ελλάδα. 

   Ελλάδα   Τσεχία   

 1 – Υιοθέτηση 

άποψης 

11 – Υιοθέτηση 

άποψης 

Πληθυσμός Κόμματα Τυπ. 

Αποκλ. 

Πληθυσμός Κόμματα Τυπ. 

Αποκλ. 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Ευρωπ. 

Δημοσιονομική 

ολοκλήρωση  

Εθνική 

δημοσιονομική 

ανεξαρτησία 

8,45 8,50 1,14 8,09 7,70 1,23 

 Ευρωπαϊκή 

ενοποίηση 

υπερβολικά 

Να προχωρήσει 

περαιτέρω 

5,96 5,74 1,04 5,12 5,82 0,79 

Οικονομική 

ανάπτυξη 

Υπέρ της 

κρατικής 

παρέμβασης  

Αντίθετος 

κρατικής 

παρέμβαση  

5,79 5,45 0,60 5,97 6,00 0,77 

 Υπέρ 

αναδιανομής 

του πλούτου  

Αντίθετος 

αναδιανομής 

πλούτου 

3,81 3,94 0,99 4,79 5,49 1,38 

 Υπέρ αύξησης 

φόρων και δημ. 

υπηρεσιών 

Υπέρ περικοπής 

δημ. υπηρ. και 

φόρων 

7,96 7,99 0,27 7,26 6,94 0,52 

 προστασία του 

περιβάλλοντος 

αποτελεί 

προτεραιότητα  

Η οικονομική 

ανάπτυξη 

αποτελεί 

πάντοτε 

προτεραιότητα  

4,45 4,57 0,59 4,86 5,02 0,35 

Κοινωνικά υπέρ γάμου 

ομόφυλων 

ζευγαριών  

Αντίθετος 

γάμου 

7,94 7,96 1,27 5,58 5,98 1,80 
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   Ελλάδα   Τσεχία   

 1 – Υιοθέτηση 

άποψης 

11 – Υιοθέτηση 

άποψης 

Πληθυσμός Κόμματα Τυπ. 

Αποκλ. 

Πληθυσμός Κόμματα Τυπ. 

Αποκλ. 

ομόφυλων 

ζευγαριών  

 Υπερ ατομικής 

ιδιωτικότητας 

Υπέρ 

αναστολής 

ατομικών 

δικαιωμάτων 

5,53 5,69 0,76 6,38 6,10 0,45 

 Υπέρ 

περιοριστικής 

πολιτικής 

μετανάστευσης 

– 

Κατά 

περιοριστικής 

πολιτικής 

μετανάστευσης. 

4,21 4,02 0,85 5,62 5,53 0,50 

 

 

Ας δούμε τους ψηφοφόρους του Ποταμιού, αρχικά και κατόπιν θα δούμε και τη 

σύγκρισή τους με τα υπόλοιπα κόμματα. Ομοίως θα δούμε και το επίπεδο της 

«ζήτησης» των ψηφοφόρων του ΑΝΟ.  

Οι ψηφοφόροι του Ποταμιού τάσσονται υπέρ της διατήρησης της δημοσιονομικής 

αυτοτέλειας της χώρας, διαφωνώντας έτσι με την περαιτέρω δημοσιονομική 

ενοποίηση της Ένωσης, ενώ μάλλον δε θεωρούν πως η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει 

προχωρήσει υπερβολικά υιοθετώντας μία μέση στάση (5,81) στο δίπολο μεταξύ 

υπερβολικής ενοποίησης (θέση 1) και περαιτέρω ενοποίησης (θέση 11). Στα 

ζητήματα οικονομίας, επίσης, υιοθετούν μία μέση στάση σχετικά με την πλήρη 

κρατική παρέμβαση (θέση 1) και ουδεμία παρέμβαση του κράτους (θέση 11), ενώ 

ουδέτερη φαίνεται και η στάση τους στο ζήτημα της αναδιανομής του πλούτου 

(5,14) με μία κλίση προς περισσότερο αναδιανεμητική τοποθέτηση. Διαφωνούν με 

την αύξηση φόρων, τασσόμενοι υπέρ της περικοπής φόρων και δημοσίων 

υπηρεσιών (8,55), ενώ τάσσονται περισσότερο υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος ως προτεραιότητα σε σύγκριση με την οικονομική ανάπτυξη (4,28). 

Ουδέτερη είναι η στάση τους στις θεματικές σχετικά με το γάμο των ομόφυλων 

ζευγαριών (6,03) και της δυνατότητας περιστολής των ατομικών ελευθεριών επ’ 

ωφελεία της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, ενώ τάσσονται υπέρ μίας 

περιοριστικής πολιτικής μετανάστευσης. 
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Πίνακας 34. Σύγκριση αποκρίσεων ψηφοφόρων των κομμάτων. Πηγή: EES 2014, επεξεργασία 

για την Ελλάδα. 

 1 – Υιοθέτηση άποψης 11 – Υιοθέτηση άποψης Pop ND 
SYRI
ZA 

PASOK
/Elia ANEL XA KKE RIV 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

έχει μεγαλύτερη εξουσία ως 

προς την οικονομική και 

δημοσιονομική πολιτική των 

κρατών μελών της –  

Η χώρα μας πρέπει να 

διατηρήσει τον 

πλήρη έλεγχο στην 

οικονομική και 

δημοσιονομική 

πολιτική της. 8,45 7,63 8,53 6,63 8,67 9,66 9,97 8,4 

  

Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει 

προχωρήσει υπερβολικά πολύ  

– Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 

πρέπει να προχωρήσει 

περαιτέρω. 5,96 6,49 5,96 7,28 5,55 5,06 4 5,81 

Οικονομία 

Είμαι πλήρως υπέρ της 

κρατικής παρέμβασης στην 

οικονομία  

Είμαι απόλυτα αντίθετος 

στην κρατική παρέμβαση 

στην οικονομία. 5,79 5,66 6 5,36 5,78 5,11 4,29 5,97 

  

Είμαι πλήρως υπέρ της 

αναδιανομής του πλούτου από 

τους πλούσιους στους φτωχούς 

Είμαι απόλυτα αντίθετος 

στην αναδιανομή του 

πλούτου από τους 

πλούσιους στους 

φτωχούς. 3,81 4,58 3,43 4,77 4 3,43 2,24 5,14 

  

Είμαι πλήρως υπέρ της 

αύξησης των φόρων και των 

δημόσιων υπηρεσιών 

Είμαι πλήρως υπέρ της 

περικοπής των δημόσιων 

υπηρεσιών και των 

φόρων 7,96 7,88 7,79 8,02 7,95 8,02 7,73 8,55 

  

Η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελεί 

πάντοτε προτεραιότητα ακόμη 

και εάν αυτό αποβαίνει εις 

βάρος της οικονομικής 

ανάπτυξης 

Η οικονομική ανάπτυξη 

αποτελεί πάντοτε 

προτεραιότητα ακόμη και 

εάν αυτό αποβαίνει εις 

βάρος της προστασίας του 

περιβάλλοντος 4,45 4,87 4,4 4,38 5,62 4,71 3,71 4,28 

Κοινωνικά 

Είμαι πλήρως υπέρ του γάμου 

των ομόφυλων ζευγαριών –  

Είμαι απόλυτα αντίθετος 

στο γάμο των ομόφυλων 

ζευγαριών. 7,94 9,18 7,23 8,55 8,67 9,3 6,77 6,03 

  

Υποστηρίζω απόλυτα την 

ατομική ιδιωτικότητα ακόμη 

και εάν εμποδίζει την 

καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας – 

Είμαι υπέρ της αναστολής 

ορισμένων ατομικών 

δικαιωμάτων ως συμβολή 

στην καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας. 5,53 5,84 5,44 6,07 5,6 6,6 4,19 6,09 

  

Είμαι απολύτως υπέρ μίας 

περιοριστικής πολιτικής της 

μετανάστευσης – 

Είμαι πλήρως κατά μίας 

περιοριστικής πολιτικής 

της μετανάστευσης. 4,21 3,96 4,62 3,72 4,05 2,57 5,35 3,89 

 

Συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα, στα ευρωπαϊκά ζητήματα την περισσότερο 

υποστηρικτική τοποθέτηση περί της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης της ένωσης την 

υιοθετεί η Ελιά και έπειτα η ΝΔ, ενώ την μεγαλύτερη διαφωνία την εκφράζουν ΚΚΕ 

και ΧΑ. Υπέρ της περαιτέρω ευρωπαϊκής ενοποίησης εκφράζονται θετικά οι 

ψηφοφόροι της Ελιάς και κατόπιν της ΝΔ, ενώ οι πιο αρνητικοί φαίνονται οι 

ψηφοφόροι του ΚΚΕ και της ΧΑ. Στα ζητήματα οικονομίας, το θέμα της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία, το ζήτημα της αύξησης των φόρων και η θεματική 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος συναντούν τη μικρότερη 

μεταβλητότητα των τοποθετήσεων των ψηφοφόρων (τυπικές αποκλίσεις 0,6, 0,27 

και 0,59 αντίστοιχα) με τους ψηφοφόρους να τοποθετούνται στη μέση για το ζήτημα 

της κρατικής παρέμβασης, υπέρ της περικοπής φόρων και δημόσιων υπηρεσιών, 

και υπέρ της περιβαλλοντικής προστασίας. Το ζήτημα της αναδιανομής, βρίσκει 
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πολύ θετικούς τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ, με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της 

ΧΑ και των ΑΝΕΛ να ακολουθούν, ενώ πιο κοντά σε μία μέση τοποθέτηση 

τοποθετούνται οι ψηφοφόροι του Ποταμιού. Τέλος, τα ζητήματα κοινωνικών αξιών, 

κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών τάσσεται η ΝΔ και η ΧΑ, ενώ την πιο 

θετική στάση, χωρίς όμως να συγκλίνει προς την αποδοχή, πέραν του μέσου όρου 

(μ.ο. 6,03) την έχουν οι ψηφοφόροι του Ποταμιού. Τέλος, οι ψηφοφόροι  όλων των 

κομμάτων τάσσονται υπέρ μίας περιοριστικής πολιτικής μετανάστευσης, με πιο 

ένθερμους αυτούς της ΧΑ και της Ελιάς, ενώ στο ζήτημα του περιορισμού της 

ιδιωτικότητας τα κόμματα κατά μ.ο. υποστηρίζουν την εξασφάλιση της. 

 

 

Πίνακας 35. Σύγκριση αποστάσεων ψηφοφόρων Ποταμιού με τα υπόλοιπα κόμματα. 

 1 – Υιοθέτηση άποψης 11 – Υιοθέτηση άποψης Pop ANO ČSSD 
KDU-
ČSL KSČM ODS TOP09 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

έχει μεγαλύτερη εξουσία ως προς 

την οικονομική και 

δημοσιονομική πολιτική των 

κρατών μελών της –  

Η χώρα μας πρέπει να 

διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο 

στην οικονομική και 

δημοσιονομική πολιτική της. 

8,09 7,52 7,18 9,15 9,23 6,23 6,87 

  

Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει 

προχωρήσει υπερβολικά πολύ  

– Η ευρωπαϊκή 

ενοποίηση πρέπει να 

προχωρήσει 

περαιτέρω. 5,12 6,12 5,89 5,28 4,53 6,52 6,59 

Οικονομία 

Είμαι πλήρως υπέρ της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία  

Είμαι απόλυτα αντίθετος στην 

κρατική παρέμβαση στην 

οικονομία. 5,97 6,59 4,58 6,03 5,74 6,47 6,57 

  

Είμαι πλήρως υπέρ της 

αναδιανομής του πλούτου από 

τους πλούσιους στους φτωχούς 

Είμαι απόλυτα αντίθετος στην 

αναδιανομή του πλούτου από 

τους πλούσιους στους φτωχούς. 4,79 5,65 4,07 4,63 4,32 7,2 7,07 

  

Είμαι πλήρως υπέρ της αύξησης 

των φόρων και των δημόσιων 

υπηρεσιών 

Είμαι πλήρως υπέρ της 

περικοπής των δημόσιων 

υπηρεσιών και των φόρων 7,26 7,42 6,7 7,27 7,14 6 7,1 

  

Η προστασία του περιβάλλοντος 

αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα 

ακόμη και εάν αυτό αποβαίνει εις 

βάρος της οικονομικής ανάπτυξης 

Η οικονομική ανάπτυξη 

αποτελεί πάντοτε 

προτεραιότητα ακόμη και εάν 

αυτό αποβαίνει εις βάρος της 

προστασίας του περιβάλλοντος 4,86 4,73 4,75 4,98 5,57 4,78 5,32 

Κοινωνικά 
Είμαι πλήρως υπέρ του γάμου των 

ομόφυλων ζευγαριών –  

Είμαι απόλυτα αντίθετος στο 

γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. 5,58 4,76 6,55 8,67 7,15 3,79 4,96 

  

Υποστηρίζω απόλυτα την ατομική 

ιδιωτικότητα ακόμη και εάν 

εμποδίζει την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας – 

Είμαι υπέρ της αναστολής 

ορισμένων ατομικών 

δικαιωμάτων ως συμβολή στην 

καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας. 6,38 5,82 6,32 6,67 6,18 5,37 6,22 

  

Είμαι απολύτως υπέρ μίας 

περιοριστικής πολιτικής της 

μετανάστευσης – 

Είμαι πλήρως κατά μίας 

περιοριστικής πολιτικής της 

μετανάστευσης. 5,62 4,89 5,74 5,91 5,03 6,14 5,44 

 

Οι ψηφοφόροι του ΑΝΟ εκφράζουν μία ουδέτερη στάση στο κατά πόσο η 

ευρωπαϊκή ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω (θέση 6,12) και θεωρούν 

πως η χώρα πρέπει να διατηρεί την οικονομική και δημοσιονομική ανεξαρτησία της 
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(7,52). Είναι πάνω από το μ.ο. αντίθετοι με την κρατική παρέμβαση στην οικονομία 

(6,59), τάσσονται κάτω από το μ.ο. υπέρ της αναδιανομής του πλούτου από τους 

πλουσιότερους στους φτωχότερους, είναι υπέρ της περικοπής φόρων και δημόσιων 

υπηρεσιών, και εκφράζουν μία περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον στάση 

αρνούμενοι την οικονομική ανάπτυξη σε βάρος της περιβαλλοντικής. Τέλος, 

φαίνονται υποστηρικτικοί του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών (θέση 4,76), της 

ατομικής ιδιωτικότητας (5,82) και μίας περιοριστικής πολιτικής μετανάστευσης. 

Στα ευρωπαϊκά ζητήματα οι ψηφοφόροι των κομμάτων εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα (1,01).  Περισσότερο υποστηρικτικοί σε ζητήματα δημοσιονομικής 

ανεξαρτησίας τοποθετούνται οι Χριστιανοδημοκράτες και οι ψηφοφόροι του KSCM, 

ενώ –πάλι πάνω από την ουδέτερη στάση της απόκρισης, άρα κλίνοντας προς την 

τοποθέτηση περί δημοσιονομικής αυτονομίας- οι ψηφοφόροι του ODS & TOP09. 

Την εκτίμηση πως η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει προχωρήσει υπερβολικά 

εκφράζουν περισσότερο οι ψηφοφόροι του KSCM & KDU-CSL. Στα ζητήματα της 

οικονομίας αντίθεση στην κρατική παρέμβαση εκφράζεται από το TOP09 και το 

ΑΝΟ, με το μ.ο. των ψηφοφόρων των κομμάτων να βρίσκεται ακριβώς στη μέση 

(μ.ο. 6), υπερ της αναδιανομής του πλούτου να τάσσονται περισσότερο οι 

ψηφοφόροι του CSSD και KSCM, με το μ.ο. να βρίσκεται στο 5,49, ενώ πλην των 

ψηφοφόρων του ODS που τοποθετούνται ακριβώς στη μέση (6), οι υπόλοιποι 

τάσσονται υπέρ της μείωσης των φόρων και των δημόσιων υπηρεσιών. Για το θέμα 

του περιβάλλοντος, οι ψηφοφόροι υιοθετούν μία περισσότερο φιλική 

περιβαλλοντική προσέγγιση με συνολικό μ.ο. 5,02 και μικρή τυπική απόκλιση (0,35), 

τη μικρότερη από όλες τις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Στα κοινωνικά ζητήματα η 

μεγαλύτερη διακύμανση παρατηρείται στη θεματική του γάμου των ομόφυλων 

ζευγαριών (μ.ο.: 5,98, τυπική απόκλιση: 1,8) ο οποίος φαίνεται να υποστηρίζεται 

από τους ψηφοφόρους του ODS, TOP09 & ANO, με τους χριστιανοδημοκράτες να 

τάσσονται στο μεγαλύτερο βαθμό κατά. Τέλος, τόσο τα θέματα ιδιωτικότητας και 

της περιοριστικής πολιτικής μετανάστευσης συναντούν μικρές τυπικές αποκλίσεις. 

Ας δούμε, με μία όμοια λογική όπως είχαμε υπολογίσει τις αποστάσεις ανάμεσα στα 

κόμματα, τις αποστάσεις ανάμεσα στους ψηφοφόρους των κομμάτων. Ας δούμε 

αρχικά για τους ψηφοφόρους του Ποταμιού, τις σχετικές αποστάσεις στις απόψεις 

που εξέφρασαν με τις απόψεις των υπόλοιπων ψηφοφόρων, στη βάση υπολογισμού 

της μέσης απόστασης για κάθε μία θεματική (Ευρώπη – Οικονομία – Κοινωνία). 
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Πίνακας 36. Συγκριτική εκτίμηση εγγύτητας αποστάσεων Ποταμιού με τα υπόλοιπα κόμματα. 

Παράθεση σύγκρισης της μέσης απόστασης. 

 Θεματική / Ψηφοφόροι ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ Ελιά ΑΝΕΛ ΧΑ ΚΚΕ 

 Ευρωπαϊκή προοπτική 0,73 0,14 1,62 0,27 1,01 1,69 

 Οικονομία και ανάπτυξη 0,53 0,66 0,40 0,82 0,88 1,49 

 Κοινωνικά ζητήματα 1,16 0,86 0,90 1,10 1,70 1,37 

 

Πίνακας 37. Συγκριτική εκτίμηση εγγύτητας αποστάσεων Ποταμιού με τα υπόλοιπα κόμματα. 

Εκτίμηση απόστασης κομμάτων βάσει της σύγκρισης της μέσης απόστασης. 

 Θεματική / Ψηφοφόροι Εγγύτερα ++ Εγγύτερα + Μακρύτερα -- Μακρύτερα - 

 Ευρωπαϊκή προοπτική ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Ελιά ΚΚΕ 

 Οικονομία και ανάπτυξη Ελιά ΝΔ ΚΚΕ ΧΑ 

 Κοινωνικά ζητήματα ΣΥΡΙΖΑ Ελιά ΧΑ ΚΚΕ 

 

Διαπιστώνουμε πως οι ψηφοφόροι του Ποταμιού έχουν αρκετές ομοιότητες στις 

αποκρίσεις, με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελιάς (2), ενώ μεγαλύτερες 

διαφορές από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ και της ΧΑ. Οι ψηφοφόροι του ΑΝΟ 

τοποθετούνται μακριά από το KSCM σε ζητήματα ευρωπαϊκής προοπτικής και 

οικονομίας, είναι μακριά από το CSSD σε ζητήματα οικονομίας και κοινωνίας, ενώ 

επίσης στα κοινωνικά διατηρούν αποστάσεις από τους χριστιανοδημοκράτες, όπως 

επίσης και σε ζητήματα ευρωπαϊκής προοπτικής.  

 

Πίνακας 38. Συγκριτική εκτίμηση εγγύτητας αποστάσεων ΑΝΟ με τα υπόλοιπα κόμματα. 

Παράθεση σύγκρισης της μέσης απόστασης. 

 Θεματική / Ψηφοφόροι ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS TOP09 

 Ευρωπαϊκή προοπτική 0,29 1,24 1,65 0,84 0,56 

 Οικονομία και ανάπτυξη 1,08 0,50 0,83 0,79 0,59 

 Κοινωνικά ζητήματα 1,05 1,93 0,96 0,89 0,38 
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Πίνακας 39. Συγκριτική εκτίμηση εγγύτητας αποστάσεων ΑΝΟ με τα υπόλοιπα κόμματα. 

Εκτίμηση απόστασης κομμάτων βάσει της σύγκρισης της μέσης απόστασης 

 Θεματική / Ψηφοφόροι Εγγύτερα ++ Εγγύτερα + Μακρύτερα -- Μακρύτερα - 

 Ευρωπαϊκή προοπτική ČSSD TOP09 KSČM KDU-ČSL 

 Οικονομία και ανάπτυξη KDU-ČSL ODS ČSSD KSČM 

 Κοινωνικά ζητήματα TOP09 ODS KDU-ČSL ČSSD 

 

 

Επέκταση της σύγκρισης κάθετα 

Η μέχρι τώρα ανάλυση παρουσιάζει το μειονέκτημα της μειωμένης δυνατότητας 

σύγκρισης στο ανάμεσα στο επίπεδο της προσφοράς και της ζήτησης.  Καθώς οι δύο 

πλατφόρμες, από τη μία το EUVox από την άλλη το EES, τοποθετούν τα δικά τους 

διακριτά ερωτήματα, οι άξονες που στο προηγούμενο μέρος συγκρίθηκαν 

(ευρωπαϊκή διάσταση, οικονομία και κοινωνικά ζητήματα) προσέφεραν τη 

σύγκριση ανάμεσα στα ερωτήματα που αντιπροσώπευε ο κάθε άξονας. Καθώς δεν 

είναι δυνατή η σύγκριση ανάμεσα στην προσφορά και  τη ζήτηση του κάθε άξονα, 

λόγω των διαφορετικών ερωτημάτων που περιέρχονται στον κάθε έναν, θα 

επιχειρήσουμε, συγκρίνοντας μόνο τα ερωτήματα που παρουσιάζουν ομοιότητα, να 

διερευνήσουμε το πόσο συμβαδίζουν οι διακηρύξεις του ΑΝΟ και του Ποταμιού με 

τις απόψεις των ψηφοφόρων τους. Πόσο ιδεολογικά δεμένοι είναι ; Για να 

πραγματοποιήσουμε τη σύγκριση θα βασιστούμε στις θεματικές που είδαμε για την 

ανάλυση των κομμάτων και των ψηφοφόρων, σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης 

δηλαδή, και συγκεκριμένα τα ερωτήματα που παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς τη 

διατύπωση. Στόχος μας είναι να συγκρίνουμε τις τοποθετήσεις των κομμάτων και 

των ψηφοφόρων ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο μοιράζονται την ίδια οπτική 

επάνω σε πολιτικές τοποθετήσεις, παραθέτοντας παράλληλα και τις τοποθετήσεις 

και των υπολοίπων ψηφοφόρων και κομμάτων. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, στα κοινά ερωτήματα η σύγκριση μεταξύ της 

τοποθέτησης του κόμματος, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε από το EUVox και η 

τοποθέτηση των ψηφοφόρων, όπως αυτή προέκυψε από τα πρωτογενή δεδομένα 

του EES (μέσος όρος). Στο παράρτημα τοποθετούνται αναλυτικά οι μ.ο. των 
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απόψεων των ψηφοφόρων και οι τοποθετήσεις των κομμάτων σε κάθε ένα από τα 

παρακάτω ερωτήματα.  

 

Πίνακας 40. Εκτίμηση αποκλίσεων και συγκλίσεων ανάμεσα στις τοποθετήσεις των κομμάτων 

και των τοποθετήσεων των ψηφοφόρων. Επεξεργασία από EUVox και EES 2014 για την 

Ελλάδα. 

 

ΝΔ  ΣΥΡΙΖΑ  ΕΛΙΑ  ΑΝΕΛ  ΧΑ  ΚΚΕ  Ποτάμι  

Θεματική Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ 
Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση + ++ ο ο/- + + -- -/ο ο - -- - ++ - 
Κρατική 
παρέμβαση στην 
οικονομία 

- +/o + o + + + +/o + + ++ + ο ο 

Αναδιανομή του 
πλούτου - +  

++ 
++  

+ 
+ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ +/o 

Να περικοπούν 
δημ. υπηρεσίες 
και φόροι 

++ ++ -- ++ ++ ++ - ++ - ++ -- + + ++ 

Προτεραιότητα η 
προστασία του 
περιβάλλοντος  

- + + + + + ο +/o ο + ++ ++ + + 

Γάμος ομόφυλων 
ζευγαριών - -- ++ - ++ -- - - -- -- -- - ++ o 
Αναστολή 
ατομικών 
δικαιωμάτων για 
την ασφάλεια 

+ -/o -- - - o n/a -/o - o/+ -- -- n/a o 

 

Η προγραμματική τοποθέτηση του Ποταμιού τάσσεται υπέρ της περαιτέρω 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ οι ψηφοφόροι του τάσσονται κάτω από το μέσο όρο 

(μ.ο. τοποθέτησής τους 5,81) στον άξονα υπερβολική ενοποίηση – περαιτέρω 

ενοποίηση. Ουδέτερη στάση εκφράζουν οι ψηφοφόροι του Ποταμιού στην 

υιοθέτηση όμοιων δικαιωμάτων στα ομόφυλα ζευγάρια όπως και τα ετερόφυλα, με 

το κόμμα να τάσσεται υπέρ του δικαιώματος ενώ και στο ζήτημα του περιορισμού 

στην ιδιωτικότητα, όταν αυτό μπορεί να διευκολύνει την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας, οι ψηφοφόροι υιοθετούν ουδέτερη στάση, με το κόμμα να μην 

καταγράφει κάποια τοποθέτηση. Κόμμα και ψηφοφόροι μοιράζονται την ίδια 

οπτική στο θέμα της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία: το κόμμα εκφράζει μία 

ουδέτερη στάση, όπως και οι ψηφοφόροι (5,97). Στο θέμα της αναδιανομής του 

πλούτου το κόμμα εκφράζει μία ιδιαίτερα θετική στάση, όπως θετική εκφράζουν 

και οι ψηφοφόροι του (5,14), ενώ σε όμοια κατεύθυνση κινούνται και οι 

τοποθετήσεις τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και ζήτησης στο ζήτημα της 

περικοπής φόρων και στη θεματική της προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, 

στα παραπάνω ερωτήματα το μόνο στο οποίο παρατηρείται μία αρνητική στάση 

είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στο συγκεκριμένο θέμα η κοινή γνώμη, 
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στο σύνολο του πληθυσμού, στην κλίμακα από 1 έως 10, τοποθετείται στη μέση 

(5.96) με το μέσο όρο της τοποθέτησης των ψηφοφόρων των κομμάτων να υιοθετεί 

πιο αρνητική στάση από τον πληθυσμό (5.74), ενώ την πιο θετική στάση απέναντι 

στην ευρωπαϊκή ενοποίηση υιοθετούν οι ψηφοφόροι της Ελιάς / ΠΑΣΟΚ (7.28 κατά 

μ.ο.). 

Αναντιστοιχίες μεταξύ της θέσης του κόμματος και της τοποθέτησης των 

ψηφοφόρων παρατηρούνται και στα υπόλοιπα κόμματα. Για παράδειγμα, στη Νέα 

Δημοκρατία στο θέμα της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία ή της αναδιανομής 

του πλούτου, όπως και της αναστολής των ατομικών δικαιωμάτων. Στο ΣΥΡΙΖΑ 

έντονη αντίθεση παρατηρείται στη θεματική της περικοπής δημόσιων δαπανών και 

του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, κάτι που παρατηρείται και στους 

ψηφοφόρους της Ελιάς. 

 

Πίνακας 41. Εκτίμηση αποκλίσεων και συγκλίσεων ανάμεσα στις τοποθετήσεις των κομμάτων 

και των τοποθετήσεων των ψηφοφόρων. Επεξεργασία από EUVox και EES 2014 για την Τσεχία. 

 

ANO  CSSD  ODS  KDU-CSL  

TOP0
9  KSCM  

Θεματική Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ Κ Ψ 
Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση + o ++ o -- + + - + + - - 
Κρατική 
παρέμβαση στην 
οικονομία 

- - + + - - + o - - + +/o 

Αναδιανομή του 
πλούτου o +/o + + -- -- + ++ - -- ++ ++ 
Να περικοπούν 
δημ. υπηρεσίες 
και φόροι 

+ + - + + o + ++ + ++ + ++ 

Προτεραιότητα η 
προστασία του 
περιβάλλοντος  

- ++ o + - + o + o + + +/o 

Γάμος ομόφυλων 
ζευγαριών o + o - - ++ -- -- - + - -- 
Αναστολή 
ατομικών 
δικαιωμάτων για 
την ασφάλεια 

- o + o/+ o - o o/+ - o/+ o o/+ 

 

Το ANO υιοθετεί μία περισσότερο θετική προσέγγιση στο ζήτημα της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης σε σύγκριση με τους ψηφοφόρους τους. Εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 

ενοποίηση δεν έχει προχωρήσει υπερβολικά, αλλά οι ψηφοφόροι υιοθετούν μία 

μάλλον ουδέτερη στάση (6,12). Το κόμμα τάσσεται κατά της κρατικής παρέμβασης 

στην οικονομία, όπως και κατά μέσο όρο και οι ψηφοφόροι του (6,59) και στο 

ζήτημα της αναδιανομής τοποθετείται ουδέτερα με τους ψηφοφόρους του να 

κινούνται ελαφρώς υπέρ (5,65). Υπέρ της περικοπής δαπανών τάσσονται οι 

ψηφοφόροι του, όπως και το κόμμα. Διαφορά εντοπίζεται στο ζήτημα της 
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προστασίας του περιβάλλοντος. Στο επίπεδο της προγραμματικής διατύπωσης το 

κόμμα εκτιμά πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι προτεραιότητα έναντι 

της οικονομικής ανάπτυξης, με τους ψηφοφόρους να λαμβάνουν ξεκάθαρα 

τοποθέτηση υπέρ του περιβάλλοντος (4,73). Στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων 

ζευγαριών, όπου οι ψηφοφόροι υιοθετούν μία περισσότερο προοδευτική 

προσέγγιση. 

 

 

Η προηγούμενη ανάλυση επιχείρησε να φωτίσει πτυχές της ταυτότητας και της 

συμπεριφοράς του Ποταμιού και του ΑΝΟ, τόσο διερευνώντας τη στάση των 

κομμάτων σε μία σειρά θεματικών όσο και τις απόψεις των ψηφοφόρων. 

Επιχείρησε να παραθέσει το προγραμματικό πλαίσιο των κομμάτων και τις 

αντιλήψεις των ψηφοφόρων, προβαίνοντας παράλληλα και σε μία οριζόντια αλλά 

και κάθετη συγκριτική ανάλυση. Συνέκρινε, τα κόμματα μεταξύ τους, τους 

ψηφοφόρους μεταξύ τους, αλλά και τα κόμματα με τους ψηφοφόρους, σε μία 

κάθετη μορφή σύγκρισης, διαπιστώνοντας συγκλίσεις και αποκλίσεις. 

Το Ποτάμι υιοθετώντας μία περισσότερο θετική προς την Ευρώπη στάση και το ΑΝΟ 

υιοθετώντας περισσότερο οικονομικά φιλελεύθερες προτάσεις διαφέρουν και 

ομοιάζουν από τα υπόλοιπα κόμματα, κρατώντας όμως σε απόσταση κόμματα που 

ανήκουν στα άκρα, όπως η ΧΑ, το ΚΚΕ και το KSCM. Όμως πως ποια ακριβώς είναι 

η τοποθέτηση των κομμάτων στον άξονα αριστερά – δεξιά και πως αντιλαμβάνονται 

τη θέση τους οι ψηφοφόροι ; Στο επόμενο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η διερεύνηση 

της τοποθέτησης των ψηφοφόρων και η τοποθέτηση των κομμάτων σε μία 

γραμμικού χαρακτήρα αποτύπωση.
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Κεφάλαιο 10. Συγκρίνοντας το Ποτάμι και το 
ΑΝΟ: αποτυπώνοντας ευθυγραμμίσεις. 

 

Προτού περάσουμε στο τελευταίο μέρος της διερεύνησης των χαρακτηριστικών του 

ΑΝΟ και του Ποταμιού αναλύοντας τοποθετήσεις στον άξονα αριστερά – δεξιά (ΑΔ), 

ας  δούμε τα συνολικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού  αναφορικά με (α) την 

αδυναμία αυτό-τοποθέτησης στον άξονα αριστερά – δεξιά, (β) αδυναμία 

τοποθέτησης του κόμματος της επιλογής του κάθε εκλογέα, (γ) την αδυναμία 

τοποθέτησης του Ποταμιού και τέλος (δ) το ενδεχόμενο επιλογής του Ποταμιού σε 

μία εκλογική αναμέτρηση. Το τελευταίο ανιχνεύεται από τη μεταβλητή ptv, η οποία 

λαμβάνει τιμές από το 0 έως το 10, ως απόκριση στο ερώτημα «πόσο κοντά 

αισθάνεστε στο [x] κόμμα. 

Στην περίπτωση του Ελληνικού κομματικού συστήματος παρατηρούμε πως όσοι 

έχουν επιλέξει κάποια κομματική επιλογή στις ευρωεκλογές, εμφανίζουν 

μεγαλύτερη ευκολία αυτό-τοποθέτησης με το 17.9% του πληθυσμού να αδυνατεί να 

δηλώνει κάποια τοποθέτηση στον άξονα ΑΔ, με το μέσο όρο όμως όσων έχουν 

επιλέξει κάποιο κόμμα να ανέρχεται στο 8.2%. Από αυτούς οι ψηφοφόροι των ΑΝΕΛ 

και της ΧΑ συναντούν τη μεγαλύτερη δυσκολία, ενώ σχετικά εύκολα δηλώνουν 

κάποια θέση οι ψηφοφόροι της Ελιάς / ΠΑΣΟΚ. Τη μεγαλύτερη όμως αδυναμία 

τοποθέτησης του κόμματος που επέλεξαν παρουσιάζουν οι ψηφοφόροι του 

Ποταμιού, με το 10% να αδυνατεί να τοποθετήσει στον άξονα ΑΔ, με όλους τους 

υπόλοιπους ψηφοφόρους να παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά. Επίσης, 3/10 

εκλογείς δυσκολεύονται να βρουν μία θέση για το Ποτάμι, κάτι που παρουσιάζεται 

και στους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων.  

 

Πίνακας 42. Γενικά στοιχεία ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Αυτοτοποθέτηση, αδυναμία 

αυτοτοποθέτησης, ptv για το Ποτάμι. 

  Πληθυσμός ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΑΝΕΛ ΧΑ ΚΚΕ Ποτάμι 
Αδυναμία αυτό-
τοποθέτησης 17,9 4,4 6,1 2,4 10,3 15,3 11,8 7,3 

Αδυναμία τοποθέτησης του 
κόμματός της επιλογής 
τους 

  1,3 0 2,4 3,3 1,7 2 10 

Αδυναμία τοποθέτησης του 
Ποταμιού 26,7 21,3 20 23,8 6,7 24,6 25,5 10 
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  Πληθυσμός ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΑΝΕΛ ΧΑ ΚΚΕ Ποτάμι 

ptv (8-10) Ποταμιού  7,6 2,5 6,1 17 3,3 0 0 66,7 

 

Και στην περίπτωση της Τσεχίας ο πληθυσμός φαίνεται να δυσκολεύεται να 

τοποθετηθεί στον άξονα, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι ψηφοφόροι των 

κομμάτων, με μικρότερο όμως ποσοστό από ότι στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Λόγω της χαμηλής συμμετοχής ενδεχομένως, η διαφορά μεταξύ πληθυσμού και 

ψηφοφόρων εμφανίζεται σημαντικά μεγάλη, με το 13.1% του πληθυσμού να γίνεται 

2.6 ανάμεσα στους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών του 2014. Όπως και στην 

περίπτωση του Ποταμιού, έτσι και στο ΑΝΟ οι ψηφοφόροι του εμφανίζονται να 

αδυνατούν να το τοποθετήσουν στον άξονα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 

υπόλοιποι, με ιδιαίτερα όμως χαμηλά ποσοστά συνολικά, ενώ –ομοίως- ο 

πληθυσμός αδυνατεί να τοποθετήσει το ΑΝΟ με ποσοστό 15.5%. 

 

Πίνακας 43. Γενικά στοιχεία ψηφοφόρων στην Τσεχία. Αυτοτοποθέτηση, αδυναμία 

αυτοτοποθέτησης, ptv για το ΑΝΟ 

  Πληθυσμός KDU-
CSL 

TOP0
9 CSSD ODS KSCM ΑΝΟ 

Αδυναμία αυτό-τοποθέτησης 13,1 0 2,2 0 0 5,8 7,4 

Αδυναμία τοποθέτησης του 
κόμματός της επιλογής τους   0 0 0 0 3 3,6 

Αδυναμία τοποθέτησης του 
ΑΝΟ2011 15,5 3,8 2,2 0 11,1 8,8 3,6 

ptv (8-10) ΑΝΟ 24,6 15,3 25,6 12,7 8,6 8,6 84,5 

 

Διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα παρατηρείται στη συνολική εγγύτητα του 

πληθυσμού και των υπόλοιπων κομμάτων. Το ΑΝΟ συγκεντρώνει μεγαλύτερη 

πιθανότητα επιλογής του από το σύνολο του πληθυσμού, παρατηρώντας πως το 

24.6% δηλώνει ptv από 8 έως και 10, ενώ στο ίδιο ptv το Ποτάμι συγκεντρώνει το 

7.6%. Οι ψηφοφόροι του ΑΝΟ δηλώνουν εγγύτητα με το κόμμα τους σε ποσοστό 

84.5 ενώ οι ψηφοφόροι του Ποταμιού σε ποσοστό 66.7. Σχετικά με τους 

ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων, πιο κοντά στο Ποτάμι εμφανίζονται οι 

ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ / Ελιάς με ποσοστό 17% και ακολουθούν του  ΣΥΡΙΖΑ με 

6.1%. Για το ΑΝΟ η εικόνα εμφανίζεται καλύτερη: οι ψηφοφόροι του TOP09 

δηλώνουν ποσοστό ptv 25.6, οι ψηφοφόροι του KDU-CSL 15.3 και του CSSD 12.7. 

Κρατώντας τη συνολική αυτή εικόνα, δηλωτική της εγγύτητας από τη μία, της 
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γνώσης των κομμάτων από την άλλη, ας προχωρήσουμε σε μία ανασκόπηση της 

τοποθέτησης των κομμάτων. 

 

 

Ο Άξονας Αριστερά – Δεξιά 

Η λογική της τοποθέτησης στη διάσταση ενός άξονα «αριστερά – δεξιά» αποτελεί 

μία δημοφιλή λογική τοποθέτησης και σύγκρισης ψηφοφόρων και κομμάτων 

(Benoit and Laver 2009) , για την οποία όμως συναντώνται κριτικές κυρίως  ως προς 

τη δυνατότητα ακρίβειας στην τοποθέτησης. Για παράδειγμα, ο άξονας «αριστερά – 

δεξιά» μπορεί να εκφράσει οικονομικές τοποθετήσεις, όμως πως μπορεί να 

συμπεριλάβει και τοποθετήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα (Kitschelt 1994) ; Σε 

αυτήν την προβληματική, αλλά και σε περισσότερο σύνθετα ερωτήματα, όπως για 

παράδειγμα στο κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει μία σταθερή διαχρονικά διάσταση 

(Lachat 2011; Fuchs and Klingermann 1989; Pop-Eleches and Tucker 2010) ή σχετικά 

με το βαθμό στον οποίο εκφράζεται ο άξονας αριστερά -0 δεξιά με όμοιο τρόπο σε 

δημοκρατίες δυτικού τύπου αλλά και πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων, (Pop-

Eleches and Tucker 2010), η βιβλιογραφία απαντά πως η τοποθέτηση στον άξονα 

αριστερά – δεξιά μπορεί να εκφράσει ένα σύνθετο σύνολο χαρακτηριστικών, 

ξεπερνώντας την οικονομική μόνο διάσταση, προχωρώντας σε περισσότερο 

σύνθετες διαστάσεις (Beyme 1985; Crepaz 1990; Abedi 2002; Mair 2004). Επιπλέον, 

στην προσπάθεια διερεύνησης των χαρακτηριστικών του Ποταμιού και του ΑΝΟ η 

χωροταξική τους τοποθέτηση στον άξονα αριστερά – δεξιά, λαμβάνοντας 

αποκρίσεις από το σύνολο του πληθυσμού, μπορεί να αποτυπώσει τη συνολική 

εικόνα των δύο κομμάτων, πέραν από τις εξειδικευμένες αποκρίσεις σε μία σειρά 

ειδικών θεματικών, όπως αποτυπώθηκε από την περιγραφική ανάλυση των 

δεδομένων του EUVox. 

Από τα πρωτογενή δεδομένα του EES διακρίνουμε τη μεταβλητή  της τοποθέτησης 

στον άξονα «αριστερά - δεξιά», ως απόκριση στο ερώτημα           «που τοποθετείτε 

τον εαυτό σας, σε μία κλίμακα από το 0 έως το 10, όπου το 0 είναι το «Αριστερά» και 

το 10 το «δεξιά» με τις εξής μορφές: (α) ως προς την αυτό-τοποθέτηση του κάθε 

ερωτώμενου μεμονωμένα, (β) ως προς την επιλογή της  τοποθέτησης          ενός 

κόμματος στον ίδιο άξονα.    Επομένως,    έχουμε διαθέσιμες  τις  πληροφορίες τόσο 

της τοποθέτησης του κάθε ενός στον άξονα αριστερά – δεξιά,  όσο  και την επιλογή 
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της θέσης κάθε κόμματος, όπως      αυτή     τοποθετείται από τον    κάθε    ερωτώμενο. 

Σχετικά με το  Ποτάμι  και  το  ΑΝΟ θέλουμε  να εξετάσουμε τη σχετική      

τοποθέτησή τους στον άξονα αριστερά – δεξιά, αφενός όπως αυτή προσλαμβάνεται 

από τον πληθυσμό και αφετέρου από τους ψηφοφόρους τους και ποιο 

συγκεκριμένα (α) ποια είναι η τοποθέτηση των κομμάτων στον άξονα αριστερά – 

δεξιά, σύμφωνα με την εκτίμηση του πληθυσμού, (β) ποια είναι η τοποθέτηση των 

κομμάτων στον άξονα αριστερά – δεξιά σύμφωνα με την εκτίμηση των ίδιων των 

ψηφοφόρων τους, (γ) ποια είναι η τοποθέτηση των ίδιων των ψηφοφόρων τους 

στον άξονα αριστερά – δεξιά ;  

 

Πίνακας 44. Τοποθέτηση ψηφοφόρων και κομμάτων στον άξονα Αριστερά - Δεξιά. 

 ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΑΝΕΛ ΧΑ ΚΚΕ Ποτάμι 

Εκτίμηση 

πληθυσμού 

8.22 3.22 5.94 6.91 9.51 1.08 5.15 

Εκτίμηση 

ψηφοφόρων 

7.14 3.64 4.72 5.85 8.02 1.58 5.07 

Αυτό-τοποθέτηση 

ψηφοφόρων 

7.58 3.24 4.98 6.59 9.14 1.00 4.81 

Τυπική απόκλιση .54 .24 .64 .54 .78 .31 .18 

Διαφορά 

εκτίμησης και 

αυτοτοποθέτησης 

ψηφοφόρων 

.44 -.40 .26 .74 1.12 -.58 -.26 

 

Παρατηρούμε πως στο χώρο του κέντρου ο πληθυσμός εκτιμά πως υπάρχει το 

Ποτάμι (θέση 5.15) και δεξιότερά του το ΠΑΣΟΚ (5.94). Στα άκρα φαίνεται ο χώρος 

να έχει καταληφθεί στα δεξιά από τη ΧΑ (9.51) και αριστερότερά της από τη ΝΔ 

(8.22), ενώ στα αριστερά δεσπόζει το ΚΚΕ (1.08) και δεξιότερά του ο ΣΥΡΙΖΑ (8.22). 

Οι ΑΝΕΛ τοποθετούνται δεξιά του κέντρου, αλλά αριστερότερα της ΝΔ (6.91). Οι 

εκτιμήσεις των ψηφοφόρων των κομμάτων είναι παρόμοιες με τις εκτιμήσεις του 

πληθυσμού όσον αφορά τη μεριά του άξονα αριστερά – δεξιά που τοποθετείται το 

κόμμα. Τη μικρότερη τυπική απόκλιση –στις τρεις τιμές- εμφανίζει το Ποτάμι και τη 

μεγαλύτερη το ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα διαφοροποιήσεις –άνω της μίας μονάδας- 

να παρατηρούνται στην περίπτωση της ΝΔ όπου οι ψηφοφόροι της θεωρούν πως 

βρίσκεται αριστερότερα από την τοποθέτηση που την έθεσε το σύνολο του 

πληθυσμού (7.14 έναντι 8.22), το ΠΑΣΟΚ, όπου ομοίως οι ψηφοφόροι του το 

εκτιμούν αριστερότερα από τον πληθυσμό (4.72 έναντι 5.94) , οι ΑΝΕΛ –ομοίως-, 
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όπως και οι ψηφοφόροι της ΧΑ. Το Ποτάμι, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ εμφανίζουν 

ομοιότητες στην τοποθέτησή τους τόσο από τον πληθυσμό όσο και από τους 

ψηφοφόρους τους.  Επίσης, παρατηρούμε πως οι ψηφοφόροι βρίσκονται πιο 

αριστερά από τα κόμματά τους στις περιπτώσεις του Ποταμιού, του ΣΥΡΙΖΑ και του 

ΚΚΕ, ενώ αντίθετα πιο δεξιά στις περιπτώσεις της ΧΑ, των ΑΝΕΛ, του ΠΑΣΟΚ και 

της ΝΔ. 

 

Διάγραμμα 30. Τοποθέτηση του Ποταμιού στον άξονα αριστερά - δεξιά. Γραφική απεικόνιση (α) 

που τοποθετεί το Ποτάμι ο πληθυσμός, (β) οι ψηφοφόροι του και (γ) που τοποθετούνται οι 

ψηφοφόροι του. 

 

 

 

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα, την ανάλυση της κατανομής για το Ποτάμι. Ο 

πληθυσμός εκτιμά πως αποτελεί ένα κόμμα του κέντρου (τοποθέτηση στη θέση 5) 

με ποσοστό 30,4%, με σημαντικό όγκο αποκρίσεων να το τοποθετούν τόσο 

αριστερά, όσο και δεξιά του κέντρου, με μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνουν οι 

αποκρίσεις που το τοποθετούν δεξιότερα του κέντρου. Έτσι, ο μέσος όρος της 

τοποθέτησης του Ποταμιού από τον πληθυσμό είναι 5.15, ήτοι τοποθετείται στο 
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κέντρο, προς τα δεξιά. Η εκτίμηση των ψηφοφόρων του Ποταμιού σχετικά με τη 

θέση του κόμματος παρουσιάζει παρόμοια κατανομή, με περισσότερο έντονη την 

τοποθέτησή του στο κέντρο, με το 47,5% να το τοποθετεί στη θέση 5. Έτσι, το Ποτάμι 

κατά μέσο όρο τοποθετείται από τους ψηφοφόρους του αριστερότερα από ότι από 

τον πληθυσμό, καθώς κατά μ.ο. τοποθετείται από τους ψηφοφόρους του στη θέση 

4.81. Τέλος, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Ποταμιού παρουσιάζουν όμοια κατανομή, 

καθώς οι περισσότεροι τοποθετούνται στο κέντρο (41.5%) με όσους τοποθετούνται 

δεξιά να είναι οριακά περισσότεροι από όσους τοποθετούνται αριστερά του 

κέντρου, με αποτέλεσμα ο μ.ο. να είναι 5.07. Κατά συνέπεια, οι ψηφοφόροι του 

κόμματος βλέπουν το κόμμα τους πιο αριστερά από ότι είναι οι ίδιοι, με ίδιες όμως 

«κορυφές» να παρατηρούνται, τόσο στον πληθυσμό, όσο και στην τοποθέτηση των 

ψηφοφόρων για τον εαυτό τους και για το κόμμα που επέλεξαν, τοποθετώντας το 

στο κέντρο (θέση 5). 

 

Σε όμοια λογική, ας δούμε και την εικόνα του κομματικού συστήματος στην Τσεχία.  

 

Πίνακας 45. Τοποθέτηση ψηφοφόρων και κομμάτων στον άξονα Αριστερά - Δεξιά. 

 KDU-CSL TOP09 CSSD ODS KSCM ΑΝΟ 

Εκτίμηση 

πληθυσμού 

5.11 7.64 3.20 8.38 1.04 6.38 

Εκτίμηση 

ψηφοφόρων 

6.11 7.82 3.85 8.24 1.09 6.48 

Αυτό-τοποθέτηση 

ψηφοφόρων 

6.07 8.07 3.53 8.51 0.87 6.96 

Τυπική απόκλιση .57 .22 .33 .14 .12 .31 

Διαφορά 

εκτίμησης και 

αυτοτοποθέτησης 

ψηφοφόρων 

-.04 .25 -.32 .27 -.22 .48 

 

Στο χώρο του κέντρου ο πληθυσμός τοποθετεί το KDU-CSL (θέση 5.11) και δεξιότερά 

του το ΑΝΟ (θέση 6.38). Στα αριστερά δεσπόζει το KSCM (θέση 1.04) καθώς και το 

CSSD (θέση 3.2) ενώ στα δεξιά υπάρχει το TOP 09 (θέση 7.64) και δεξιότερα ακόμη 

το ODS (8.38). Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες 

διαφορές ανάμεσα στην τοποθέτηση των κομμάτων, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από 

τον πληθυσμό και από τις τοποθετήσεις από τους ψηφοφόρους τους, στην 

περίπτωση της Τσεχίας η μόνη διαφοροποίηση βρίσκεται στην περίπτωση του KDU-
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CSL όπου οι ψηφοφόροι του το τοποθετούν δεξιότερα του κέντρου και δεξιότερα 

από την εκτίμηση του πληθυσμού (θέση 6.11, έναντι 5.11). Τη μικρότερη τυπική 

απόκλιση στις τρεις τιμές εμφανίζει το KSCM ενώ τη μεγαλύτερη το KDU-CSL. 

Αναφορικά με τη σύγκριση της αυτό-τοποθέτησης των ψηφοφόρων και της 

τοποθέτησής του κόμματος τους, παρατηρούμε πως πιο αριστερά από το κόμμα 

τους τοποθετούνται οι ψηφοφόροι του KDU-CSL, του CSSD και KSCM, ενώ 

δεξιότερα οι ψηφοφόροι του ANO, του TOP 09 και του ODS. Στην περίπτωση της 

Τσεχίας επομένως στα κόμματα που οι ψηφοφόροι τους τα τοποθετούν αριστερά 

του κέντρου, οι ψηφοφόροι υιοθετούν μία πιο αριστερή τοποθέτηση και ομοίως στα 

κόμματα που οι ψηφοφόροι τους τα τοποθετούν δεξιά του κέντρου, λαμβάνουν μία 

δεξιότερη τοποθέτηση. Εξαίρεση αποτελούν οι Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι 

όμως τοποθετούνται εγγύτερα στο κέντρο. 

 

Διάγραμμα 31. Τοποθέτηση του ΑΝΟ στον άξονα αριστερά - δεξιά. Γραφική απεικόνιση (α) που 

τοποθετεί το ΑΝΟ ο πληθυσμός, (β) οι ψηφοφόροι του και (γ) που τοποθετούνται οι ψηφοφόροι 

του. 
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Η περίπτωση του ΑΝΟ σε σύγκριση με το Ποτάμι εμφανίζει περισσότερες διαφορές 

αναφορικά με τις τρεις διακρίσεις αλλά και με τη γενικότερη τοποθέτησή του στον 

άξονα αριστερά – δεξιά. Αρχικά, ο πληθυσμός, σε όμοια λογική με το Ποτάμι το 

τοποθετεί κατά πλειοψηφία στο κέντρο, με το 23.7% να το τοποθετεί στη θέση 5, με 

το 50.4% όμως του πληθυσμού να το τοποθετεί δεξιότερα του κέντρου, 

καταλήγοντας έτσι σε ένα μέσο όρο (6.38) περισσότερο δεξιόστροφο από ότι του 

Ποταμιού. Οι ψηφοφόροι του ΑΝΟ το τοποθετούν ακόμη δεξιότερα από τον 

πληθυσμό, με τους περισσότερους (24.1%) να το βάζουν στη θέση 5, αλλά 21.7% το 

τοποθετεί στη θέση 7  και 16.9% στη θέση 6. Κατά συνέπεια ο μέσος όρος της θέσης 

του ΑΝΟ (6.96) είναι πιο δεξιά από το μ.ο. του πληθυσμού. Διαφορετική είναι η 

κατανομή της αυτό-τοποθέτησης των ψηφοφόρων του ΑΝΟ, με τους 

περισσότερους να επιλέγουν μία δεξιότερη τοποθέτηση (20.7% επιλέγει τη θέση 6) 

από το κέντρο, ενώ συνολικά κάτω της θέσης 5 επιλέγει αθροιστικά το 11%. Ο μ.ο. 

της αυτοτοποθέτησης των ψηφοφόρων του ΑΝΟ είναι 6.48. Έτσι, στην περίπτωση 

του ΑΝΟ, οι ψηφοφόροι του το θεωρούν δεξιότερα από τους ίδιους. Αντίθετα, στην 

περίπτωση του Ποταμιού, οι ψηφοφόροι του, το θεωρούν αριστερότερα από τους 

εαυτούς τους και συγκεκριμένα στο αριστερό μέρος του άξονα, ενώ οι ψηφοφόροι 

του ΑΝΟ το τοποθετούν από την ίδια πλευρά, όπως οι ίδιοι.  

 

Παρατηρήσαμε λοιπόν πως το Ποτάμι εμφανίζεται περισσότερο κεντρώο από ότι 

το ΑΝΟ. Και επίσης, παρατηρώντας συνολικά τα κόμματα εντός του ίδιου 

κομματικού συστήματος, ενώ στην Τσεχία εμφανίζεται μία εναρμονισμένη 

συμπεριφορά των ψηφοφόρων και των κομμάτων, καθώς κόμματα που οι 

ψηφοφόροι τους τα τοποθετούν στη δεξιά πλευρά του άξονα, οι ίδιοι υιοθετούν 

κατά μέσο όρο μία δεξιότερη αυτοτοποθέτηση, και ομοίως για τα κόμματα που 

τοποθετούνται αριστερά, στην Ελλάδα δεν εμφανίζεται μία τέτοια ομοιόμορφη 

στάση.  

Για παράδειγμα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τοποθετούνται περισσότερο δεξιά από 

ότι το κόμμα τους, ενώ αντίθετα, οι ψηφοφόροι του Ποταμιού τοποθετούνται 

περισσότερο αριστερά από ότι εκτιμούν ότι τοποθετείται το κόμμα τους. Κοινό 

στοιχείο και των δύο περιπτώσεων, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού είναι η 

τοποθέτησή τους στο κέντρο, καθώς για το μεν ΠΑΣΟΚ η εκτίμηση του πληθυσμού 

το τοποθετεί στο 5.94 και το Ποτάμι στο 5.15, ενώ η εκτίμηση των ψηφοφόρων τους 

τα φέρνει ακόμη πιο κοντά, το μεν ΠΑΣΟΚ στο 4.72 και το Ποτάμι στο 5.07. Αντίθετα, 

το ΑΝΟ τοποθετείται σταθερά δεξιότερα του κέντρο, με τον πληθυσμό να το εκτιμά 
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στο 6.38 και οι ψηφοφόροι του στο 6.48. Ενδεχομένως αυτό καθιστά και το ΑΝΟ 

περισσότερο σταθερό ως προς το ακροατήριό του. 

Παρατηρώντας, επίσης, τις κατανομές της αυτό-τοποθέτησης των ψηφοφόρων των 

κομμάτων, συγκρίνοντας τα βασικά κόμματα με όρους εγγύτητας στο Ποτάμι και το 

ΑΝΟ, παρατηρούμε πως στην περίπτωση της Ελλάδας στο κέντρο συνωστίζονται το 

Ποτάμι μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τοποθετηθεί εκατέρωθεν 

του κέντρου, στα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Εντελώς διαφορετική είναι η 

εικόνα του κομματικού συστήματος στην Τσεχία, όπου το ΑΝΟ δεν τοποθετείται στο 

κέντρο, αλλά δεξιά. Στα αριστερά του κέντρου δεσπόζει το CSSD, ενώ το ΑΝΟ 

βρίσκεται αριστερότερα του ODS. 

Το ΑΝΟ τοποθετείται τόσο από τους ψηφοφόρους του, όσο και από τον πληθυσμό 

στα δεξιά, ενώ και οι ψηφοφόροι του βρίσκονται στα δεξιά του κέντρου. Αποτελεί 

επομένως, ένα κόμμα με ευθυγραμμισμένο ακροατήριο, ενώ η τοποθέτησή του και 

στα δεξιά του άξονα, με παράλληλη την κατάρρευση του ODS αποτελεί 

χαρακτηριστικό της επιτυχίας τους. Από την άλλη, το Ποτάμι τοποθετείται στο 

κέντρο, όπως και το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας τους χώρους δεξιά και αριστερά του 

κέντρου στους οποίους δεσπόζουν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σχέση συνολικά του ΑΝΟ 

με τα υπόλοιπα κόμμα και ψηφοφόρους εμφανίζεται να είναι περισσότερο σταθερή. 

Έχει μεγαλύτερο ptv στον πληθυσμό, έχει τοποθετηθεί σε ένα χώρο ιδεολογικά και 

οι ψηφοφόροι του εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ έχει και 

περισσότερες εναλλακτικές ροές (ptv) από το Ποτάμι.  
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Διάγραμμα 32. Αυτό-τοποθέτηση ψηφοφόρων στον άξονα αριστερά-δεξιά στην Τσεχία. 

 

Διάγραμμα 33. Αυτό-τοποθέτηση των ψηφοφόρων στον άξονα αριστερά-δεξιά στην Ελλάδα. 
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Η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία: συσχετίσεις 

Το θεωρητικό περίγραμμα των αντί-κατεστημένων κομμάτων, όπως το αναλύσαμε 

στην προηγούμενη ενότητα, αναγνωρίζει από τη μία τα αντί-κατεστημένα κόμματα 

ως «τέκνα» της κρίσης, από την άλλη εκτιμά πως διακατέχονται από μία θετικού 

χαρακτήρα σχέση με τη δημοκρατία. Σε αντίθεση με τα αντισυστημικά και σε όμοια 

κατεύθυνση με τα εδραιωμένα, αποδέχονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία και την 

οικονομία, ενώ προβάλλουν προτάσεις «βελτίωσης» των θεσμών και του 

υφιστάμενου συστήματος διακυβέρνησης στους άξονες της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας. Επιθυμούμε επομένως να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ αντί-

κατεστημένων κομμάτων και δημοκρατίας, εξετάζοντας την υπόθεση πως υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ της ψήφου των αντί-κατεστημένων κομμάτων και της 

εμπιστοσύνης της δημοκρατία.  

Εξ αρχής να υπογραμμίσουμε πως αναζητούμε σχέση συσχέτισης και όχι αιτιότητας, 

καθώς η διερεύνηση μίας αιτιώδους σχέσης προϋποθέτει τρία στάδια, που 

ξεφεύγουν από το σκοπό της παρούσης εργασίας. Συγκεκριμένα, η διερεύνηση μίας 

αιτιώδους σχέσης προϋποθέτει (α) συσχέτιση (πχ η αύξηση του Α συσχετίζεται με 

την αύξηση του Β), (β) χρονική διάταξη (πχ η αύξηση του Α προηγείται της αύξηση 

του Β) και (γ) η υφιστάμενη ερμηνεία αιτιότητας έχει αποκλείσει άλλες 

επεξηγηματικές θεωρήσεις του φαινομένου (πχ το Α προκαλεί την αύξηση του Β, 

καθώς έχουμε αποκλείσει ότι το Γ προκαλεί την αύξηση του Α και του Β) (Agresti and 

Finlay 2014). 

Εδώ λοιπόν διερευνούμε το πρώτο στάδιο: την ύπαρξη, και το βαθμό, μίας σχέσης 

συσχέτισης μεταξύ εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και επιλογής αντί-κατεστημένων 

κομμάτων. Ουσιαστικά η υπό εξέταση υπόθεση αντλείται από την προβληματική 

του πολιτικού κυνισμού, την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τα κόμματα, την 

πολιτική και τη δημοκρατία. Ο πολιτικός κυνισμός εκφράζει την έλλειψη 

εμπιστοσύνης στην πολιτική, τους πολιτικούς και την κυβέρνηση (Strama 1998), η 

κοινωνία αισθάνεται τους θεσμούς διεφθαρμένους και αφερέγγυους (Jamieson and 

Cappella 1997) και μία γενικότερη απόσταση από τις πολιτικές διεργασίες (Pinkleton 

and Weintraub Austin 2004). Γενικά, όσο περισσότερο κυνικός είναι ένας 

ψηφοφόρος, τόσο λιγότερο επιθυμεί να εμπλακεί στην πολιτική (Fu et al. 2011). Ο 

πολιτικός κυνισμός, αποτελεί ουσιαστικά την απογοήτευση, την αποστασιοποίηση 
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των πολιτών από τη δημοκρατία και κατά συνέπεια βασικό στοιχείο διάβρωσής της. 

Η υπόθεση που εξετάζουμε είναι κατά πόσο τα αντί-κατεστημένα κόμματα 

συσχετίζονται με αντίθετες από τον πολιτικό κυνισμό συμπεριφορές. 

Ο πολιτικός κυνισμός υποδηλώνει χαμηλή εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, χαμηλή 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς της, όπως κόμματα, κοινοβούλιο κλπ, χαμηλή διάθεση 

εμπλοκής, απομονωτισμό και αισθήματα απογοήτευσης καθώς, επίσης, εκτιμά πως 

η φωνή του δεν εισακούγεται και η συμμετοχή του δεν έχει σημασία. Αντίθετα, 

αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τους θεσμούς, όσοι είναι λιγότεροι 

κυνικοί, δηλαδή έχουν περισσότερο ενεργή και θετική οπτική: μεγαλύτερη διάθεση 

εμπλοκής, μικρότερο συναίσθημα απομόνωσης. Αυτές τις συσχετίσεις θέλουμε να 

εξετάσουμε, βάζοντας ακόμη μία παράμετρο, αυτήν της επιλογής ενός αντί-

κατεστημένου κόμματος. Υποθέτουμε επομένως, πως όσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα επιλογής ή περισσότερο κοντά ένας πολίτης βρίσκεται ή εκφράζεται 

από τις διακηρύξεις και την ατζέντα ενός αντί-κατεστημένου κόμματος, τόσο 

λιγότερο κυνικός είναι, τόσο περισσότερο θετικός απέναντι στη δημοκρατία είναι. 

Επιχειρούμε λοιπόν την κατασκευή ενός μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ώστε 

περιγραφικά να ερμηνεύσουμε τις παραπάνω μεταβλητές, ως ένα σύνολο 

παραγόντων με επιρροή στο βαθμό εμπιστοσύνης στη δημοκρατία. Έτσι και για τις 

δύο χώρες θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε το ίδιο μοντέλο. Εξαρτημένη είναι η 

μεταβλητή της εμπιστοσύνης, ενώ ανεξάρτητες ή ερμηνευτικές είναι οι μεταβλητές, 

ptv, πληροφόρησης, ενδιαφέροντος, εξωστρέφειας και η «φωνή μου μετράει». 

Συνοπτικά, το μοντέλο έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 46. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την εμπιστοσύνη 

στη δημοκρατία. 

 Εξαρτημένη   Ανεξάρτητες /  ερμηνευτικές  

Μεταβλητή Trust PtV Essential_info My_voice_counts Extrovert Interested 

Περιγραφή Η 

εμπιστοσύνη 

προς τη 

δημοκρατία 

Η πιθανότητα 

ψήφου του 

κόμματος [i] 

Έχω όλη την 

απαιτούμενη 

πληροφόρηση 

Η πεποίθηση πως η 

φωνή μου 

ακούγεται σε 

Ελλάδα και Ε.Ε. 

Εξωστρεφής 

τοποθέτηση 

σε ζητήματα 

τοπικού, 

εθνικού 

ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροτος 

Ενδιαφέρομαι 

για την 

πολιτική 

Εύρος Από 0 έως 12 Από 0 έως 10 Από 1 έως 4 Από το 0 έως 6 Από 0 έως 9 Από 1 έως 4 
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Ερμηνεία του 
μέγιστου 
εύρους 

Μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη 

Μεγαλύτερη 

πιθανότητα 

ψήφου 

Λιγότερη 

πληροφόρηση 

Μεγαλύτερη 

σιγουριά / 

αυτοπεποίθηση 

Μεγαλύτερη 

εξωστρέφεια 

Λιγότερο 

ενδιαφέρον 

 

Πιο αναλυτικά,  

• Η εμπιστοσύνη της δημοκρατία, μεταβλητή trust.  Εντοπίζονται τέσσερις 

μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν την εμπιστοσύνη στους εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε μία κλίμακα από το 0 έως το 3, η κάθε μία, όπου 

μετά την απαραίτητη επανακωδικοποίηση, το 0 εκφράζει την έλλειψη 

εμπιστοσύνης και το 3 το μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, 

τα ερωτήματα ήταν (α) Εμπιστεύομαι το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, (β) Το 

ευρωπαϊκό κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψιν του τα ζητήματα / ανησυχίες των 

ευρωπαίων πολιτών, (γ) Εμπιστεύομαι το εθνικό κοινοβούλιο και (δ) Το 

εθνικό κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψιν του τα ζητήματα / ανησυχίες των 

πολιτών της χώρας. Για την αποφυγή της πολυσυγγραμικότητας 

κατασκευάζεται δείκτης (Για την Τσεχία α= 0.79 και για την Ελλάδα α = 0.813) 

ο οποίος λαμβάνει πλέον τιμές από 0 έως 12, όπου 0 το ελάχιστο και 12 το 

μέγιστο. 

• Η εγγύτητα στην επιλογή κόμματος (μεταβλητή PtV). Η μεταβλητή PtV 

(proximity to vote – εγγύτητα στην επιλογή του κόμματος, λαμβάνει τιμές 

από 0 έως το 10, όπου 0 σημαίνει καμία πιθανότητα στην επιλογή του 

κόμματος, ενώ το 10 καθιστά σίγουρη την επιλογή του κόμματος. Η 

μεταβλητή PtV είναι διακριτή για κάθε κόμμα. 

• Η μεταβλητή της απαιτούμενης πληροφόρησης (Essential_info), εκφράζει 

το βαθμό που οι πολίτες αισθάνονται καλά πληροφορημένοι για τις εξελίξεις 

και το πολιτικό τους περιβάλλον. Στους ερωτώμενους τέθηκε η φράση «Έχω 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνω την πολιτική μου επιλογή» 

με δυνατότητα αποκρίσεων σε μία κλίμακα από το 1 έως 4, όπου το 1 

εκφράζει την απόλυτη συμφωνία στην παραπάνω τοποθέτηση. 

• Η μεταβλητή My_voice_counts αποτελεί ένα δείκτη ο οποίος συγκροτήθηκε 

από τις μεταβλητές «Η φωνή μου μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Η 

φωνή μου μετράει στην εθνική πολιτική σκηνή». Η κάθε μεταβλητή 

μεμονωμένα λάμβανε τιμές, από το 1 έως 4, όπου η μεγαλύτερη εγγύτητα 

στο 1 εκφράζει και μεγαλύτερη σιγουριά για την παραπάνω τοποθέτηση. Για 

την κατασκευή του δείκτη οι μεταβλητές επανακωδικοποιήθηκαν, 
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λαμβάνοντας τιμές από το 0 έως το 3, αλλάζοντας και κατεύθυνση των 

αποκρίσεων. Ο δείκτης «η φωνή μου μετράει» (για την Ελλάδα α= 0.826 και 

για την Τσεχία α= 0.735) λαμβάνει τιμές από το 0 έως το 6, όπου το 6 είναι η 

ανώτερη τιμή δηλώνοντας πλήρη πεποίθηση πως «η φωνή μου μετράει» στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό. 

• Ο βαθμός εξωστρέφειας, το πόσο δηλαδή έντονο είναι το πολιτικό 

ενδιαφέρον με όρος συναναστροφής και ανάμειξης σε πολιτικές συζητήσεις 

με φίλους, για ζητήματα τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 

μετριέται από την μεταβλητή Extrovert η οποία αποτελεί δείκτη (Για την 

Ελλάδα α= 0.83 και για την Τσεχία α=0.801) ο οποίος δημιουργήθηκε από 3 

μεταβλητές που εξέφραζε η κάθε μία (α) ενδιαφέρον για τοπικά, (β) εθνικά, 

(γ) ευρωπαϊκά ζητήματα, και κάθε μία από τις οποίες λάμβανε τιμή από το 1 

έως 3. Επανακωδικοποιήθηκαν ώστε η κάθε μία να λαμβάνει τιμή από το 0 

έως το 2 και επομένως ο δείκτης λαμβάνει τιμές από το 0 έως το 9, όπου όσο 

εγγύτερα στο 9 τόσο μεγαλύτερη η εξωστρέφεια του ερωτώμενου. 

• Τέλος το ενδιαφέρον για την πολιτική εκφράζεται από τη μεταβλητή 

interested, η οποία καταγράφει την απόκριση στην τοποθέτηση 

«Ενδιαφέρομαι για την πολιτική», λαμβάνοντας αποκρίσεις σε μία κλίμακα 

από το 1 έως το 4, όπου το 4 εκφράζει τη μεγαλύτερη συμφωνία στην 

παραπάνω τοποθέτηση. 

Επομένως, εξετάζοντας το μοντέλο:  

TRUST ~ PtV, Essential_info, My_voice_counts, Extrovert, Interested 

Και για τις δύο χώρες, για τα κόμματα στην περίπτωση της Ελλάδας ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 

ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΧΑ, ΚΚΕ και Ποτάμι και για την περίπτωση της Τσεχίας CSSD, ODS, 

ANO, KDU-CSL, KSCM και TOP 09 παρατηρούμε τα εξής αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 47. Συντελεστές συσχετίσεων ανεξάρτητων μεταβλητών, επάνω στο μοντέλο 

γραμμικής παλινδρόμησης στην περίπτωση του ελληνικού κομματικού συστήματος. 

 R2-adj PtV Essential_info My_voice_counts Extrovert Interested 

Ποτάμι .332 - - .886 ** - -.450 ** 

ΝΔ .408 .236 ** - .734 ** - -.430 ** 

ΣΥΡΙΖΑ .336 -.038 * - .89 ** - -.477 ** 
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 R2-adj PtV Essential_info My_voice_counts Extrovert Interested 

ΠΑΣΟΚ .358 .187 ** - .83 ** - -.481 ** 

ΑΝΕΛ .345 - - .908 ** - -.492 ** 

ΧΑ .341 -.079 ** - .87 ** - -.457 ** 

ΚΚΕ .347 -.110 ** - .865 ** - -.526 ** 

 

Πίνακας 48. Συντελεστές συσχετίσεων ανεξάρτητων μεταβλητών, επάνω στο μοντέλο 

γραμμικής παλινδρόμησης στην περίπτωση του τσέχικου κομματικού συστήματος. 

 R2-adj PtV Essential_info My_voice_counts Extrovert Interested 

KDU – CSL .402 .132 ** -.361 ** .681 ** - -.406 ** 

TOP 09 .405 .164 ** -.395 ** .599 ** - -.409 ** 

CSSD .408 .130 ** -.347 ** .712 ** - -.387 ** 

ODS .407 .154 ** -.405 ** .627 ** - -.382 ** 

KCSM .377 - -.368 ** .696 ** - -.428 ** 

ΑΝΟ 2011 .399 .121 ** -.397 ** .652 ** - -.401 ** 
       

   Όπου: - :  Μη στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση 

    * : Στατιστικά σημαντική p<0.05 

    ** : Στατιστικά σημαντική p<0.01 

 

Η σύνοψη των μοντέλων περιέχει μόνο τις μεταβλητές οι οποίες ξεπέρασαν το όριο 

της στατιστικής σημαντικότητας (p<0.05). Για το Ποτάμι, το PtV δεν εμφανίζει 

στατιστική σημαντικότητα, επομένως δε μπορούμε να αντλήσουμε κάποιο 

συμπέρασμα σχετικά με τη συσχέτιση της εγγύτητας με το Ποτάμι και την 

εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Για τα υπόλοιπα κόμματα, παρατηρούμε πως για το 

ΣΥΡΙΖΑ, τη ΧΑ και το ΚΚΕ, όσο μεγαλύτερη είναι η εγγύτητα στα κόμματα, τόσο 

μικρότερη η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Συγκεκριμένα η αύξηση κατά μία 

μονάδα στο PtV του ΣΥΡΙΖΑ επιφέρει μείωση κατά 0.038 στην εμπιστοσύνη στη 

δημοκρατία, μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση του ΚΚΕ (.11) και της 

ΧΑ (.08). Η μεταβλητή της πεποίθησης της βαρύτητας της άποψης των ερωτώμενων 

εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα σε όλα τα κόμματα καθώς και θετική 
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συσχέτιση με την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Τέλος, το ενδιαφέρον για την 

πολιτική, εμφανίζει και αυτό θετική συσχέτιση. Καθώς η κατεύθυνση των 

αποκρίσεων της μεταβλητής είναι αρνητική, δηλαδή το 4 εκφράζει μικρότερο 

ενδιαφέρον από το 1, ο αρνητικός συντελεστής στο μοντέλο εκφράζει θετική 

συσχέτιση με την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Επομένως όσο μειώνεται το 

ενδιαφέρον, δηλαδή η κατά μία μονάδα αύξηση της μεταβλητής interested, 

μειώνεται και η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Οι μεταβλητές της «απαραίτητης 

πληροφόρηση» καθώς και της «εξωστρέφειας» δε συναντούν στατιστική 

σημαντικότητα για κανένα από τα επιχειρούμενα μοντέλα. 

Ας δούμε και την περίπτωση της Τσεχίας όπου το μοντέλο εμφανίζει μεγαλύτερη 

πληρότητα σε σύγκριση με την Ελληνική περίπτωση. Αρχικά η μεταβλητή PtV 

ξεπερνά τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας και για την περίπτωση του 

ΑΝΟ. Συγκεκριμένα, για το PtV σε όλα τα κόμματα εμφανίζεται θετική συσχέτιση με 

την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Η κατά μία μονάδα αύξηση στο PtV εμφανίζει 

από .121 που είναι ο μικρότερος συντελεστής για το ΑΝΟ έως .164 που είναι ο 

μεγαλύτερος συντελεστής για το TOP09 αύξηση στην εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. 

Οι κατευθύνσεις των συντελεστών για τις μεταβλητές essential_info καθώς και 

interested επίσης, καθώς η κατεύθυνση των αποκρίσεων είναι αρνητική, εκφράζουν 

θετική συσχέτιση με τη δημοκρατία. Διαφορετικά, για παράδειγμα, όσο λιγότερη 

πληροφόρηση εκτιμάς πως έχεις, δηλαδή η κατά μία μονάδα αύξηση της 

μεταβλητής essential_info, συνεπάγεται μικρότερη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, 

και αντίστροφά. Και ομοίως, όσο μικρότερο είναι το ενδιαφέρον σου για την 

πολιτική, δηλαδή η κατά μία μονάδα αύξηση στη μεταβλητή interested, τόσο 

μειώνεται η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Ακόμη, η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η 

αύξηση δηλαδή κατά μία μονάδα στη μεταβλητή my_voice_counts εκφράζει 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. 

 

 

Γενικά, το Ποτάμι εμφανίζεται σε ένα κομματικό περιβάλλον με εντονότερα 

«αντισυστημικά» χαρακτηριστικά, με ενδεικτική τη στάση των ψηφοφόρων του 

πρώτου και του τρίτου κόμματος στις ευρωεκλογές του 2014, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ 

και της ΧΑ να παρουσιάζουν αρνητικές συσχετίσεις με την εμπιστοσύνη στη 

δημοκρατία, ενώ με την προσθήκη και των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, αυτό καθιστά 

ουσιαστικά το 42% του εκλογικού σώματος να στρέφεται αρνητικά προς τη 

δημοκρατία. Χωροταξικά τοποθετείται στο κέντρο και συναγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ, 
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ενώ αφήνει στα δεξιά και τα αριστερά του δυνάμεις, με θεσμοποιημένη εκλογική 

παρουσία και διαπιστωμένη δυναμική, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ.  

Αντίθετα, το ΑΝΟ εντάσσεται σε ένα κομματικό σύστημα με λιγότερο εχθρική 

αντιμετώπιση των κομμάτων προς τη δημοκρατία και λιγότερο έντονα 

αντισυστημικά χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού, όπως μαρτυρούν οι 

συντελεστές συσχέτισης της γραμμικής παλινδρόμησης για το τσέχικο κομματικό 

σύστημα. Το ΑΝΟ εντάσσεται στο κομματικό σύστημα, τοποθετούμενο όμως στο 

δεξιό μέρος του, όπου συναγωνίζεται ουσιαστικά μόνο το TOP09, καθώς το άλλοτε 

ισχυρό ODS διαγράφει σημαντική πτώση. Φαίνεται πως το ΑΝΟ έχει ήδη 

ευθυγραμμιστεί με ένα όμορο εκλογικό ακροατήριο, σε αντίθεση με το Ποτάμι που 

κινείται στο κέντρο, με το εκλογικό του ακροατήριο να βρίσκεται αριστερότερά του.
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Συμπεράσματα: κατά του κατεστημένου, υπέρ 
του συστήματος. 

 

Από το θεωρητικό περίγραμμα του αντί-κατεστημένου κόμματος που επιχειρήσαμε 

στο πρώτο μέρος, προχωρήσαμε στη συγκριτική ανάλυση κομμάτων βάσει της 

φυσιογνωμίας, του εκπεμπόμενου μηνύματος, των οργανωτικών χαρακτηριστικών 

και της θέσης τους στο κομματικό σύστημα, διερευνώντας δύο κόμματα που 

εμφανίζονται το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ως προϊόντα της κρίσης του 

κομματικού συστήματος της χώρας τους.  

Το Ποτάμι και το ΑΝΟ ανήκουν στην κατηγορία των αντί-κατεστημένων κομμάτων, 

αποδέχονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία, παρουσιάζουν ισχνή ιδεολογική 

φόρτιση, απορρίπτοντας τη διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, ενώ 

παρουσιάζουν λεπτομερή κυβερνητικά προγράμματα και επεξεργασμένες 

προτάσεις για όλο το φάσμα ζητημάτων πολιτικής ατζέντας. Ιδρύθηκαν από 

προβεβλημένες προσωπικότητες χωρίς προηγούμενη κομματική εμπειρία, 

προσελκύοντας στελέχη που δεν είχαν προηγούμενη κομματική εμπειρία ή είχαν 

αποστασιοποιηθεί από τα κόμματα που στο παρελθόν συμμετείχαν. Κοινό 

χαρακτηριστικό, επίσης, του στελεχιακού τους δυναμικού είναι το χαρακτηριστικό 

της κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας στους τομείς ενασχόλησής τους, 

χαρακτηριστικό που συνάμα δύναται να καταστεί και στοιχείο διαφοροποίησης με 

τα υπόλοιπα κόμματα. 

Το βασικό όμως χαρακτηριστικό τους είναι η απόδοση στο προηγούμενο κομματικό 

σύστημα, στο «κατεστημένο», της ευθύνης της κρίσης, και συνεπακόλουθα της 

διαχειριστικής αναποτελεσματικότητας, ενώ σε αντίθεση με το παρελθόν τα ίδια 

κομίζουν το μήνυμα της αλλαγής και της δυνατότητας βελτίωσης της κατάστασης. 

Όμως, παρότι σηκώνουν εξαιρετικά υψηλούς τόνους επιτιθέμενα στα υπόλοιπα 

κόμματα, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυνατότητας δόμησης συνεργασιών, με το 

ΑΝΟ να το επιτυγχάνει, καθώς στην πρώτη του συμμετοχή στο κοινοβούλιο, 

κατακτώντας τη δεύτερη θέση στις εκλογές του 2013, αποτελεί και κυβερνητικό 

εταίρο. 

Διερευνήσαμε ακόμη τα στοιχεία της προσφοράς και της ζήτησης του Ποταμιού και 

του ΑΝΟ. Στην προσπάθεια πρόσδοσης μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης στα 



242 

 

χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων κομμάτων, αξιοποιώντας τα δεδομένα του 

EUVox και του EES-2014 επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι είναι» και 

τι είδους δράση αναπτύσσουν αυτά τα κόμματα, επιχειρώντας ακόμη μία οριζόντια 

και κάθετη σύγκριση. Στην οριζόντια, διερευνήσαμε πτυχές της προσφοράς και της 

ζήτησής τους συγκρίνοντας αφενός με τα με τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού 

συστήματος, αφετέρου συγκρίνοντας τη στάση των ψηφοφόρων τους με τους 

ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων. Στην κάθετη, επιχειρήσαμε να 

διερευνήσουμε την εγγύτητα της προσφοράς και της ζήτησης, απαντώντας στο 

πόσο ομοιάζουν οι προγραμματικές τους διακηρύξεις με τις τοποθετήσεις των 

ψηφοφόρων τους. 

Πως λοιπόν οι ψηφοφόροι ερμηνεύουν και αποκωδικοποιούν το μήνυμα τους και 

πως τοποθετούνται στον κομματικό ανταγωνισμό; Παρουσιάζοντας τις 

τοποθετήσεις τους στις θεματικές του EUVox (επίπεδο προσφοράς) παρατηρήσαμε 

την απόστασή τους από κόμματα αντισυστημικών χαρακτηριστικών και την 

εγγύτητά τους με εδραιωμένα και συστημικά κόμματα. Μοιράζονται, όπως εξάλλου 

αποτυπώνεται και εξ’ ορισμού –στο θεωρητικό τους περίγραμμα- τοποθετήσεις, 

αναλόγως τη θεματική. Το Ποτάμι εμφανίζεται περισσότερο οικονομικά 

συντηρητικό και το ΑΝΟ περισσότερο φιλελεύθερο. Το Ποτάμι εμφανίζει 

περισσότερες ταυτίσεις με την Ελιά ή το ΣΥΡΙΖΑ, το ΑΝΟ με το TOP09 και το ODS.  

Αναφορικά με τη διερεύνηση χαρακτηριστικών των ψηφοφόρων, παρατηρήσαμε 

ομοιότητες και διαφορές με τις κομματικές τοποθετήσεις τους, όπως εξάλλου 

παρατηρείται και στους ψηφοφόρους ολόκληρου του κομματικού φάσματος. Οι 

ψηφοφόροι του Ποταμιού ταυτίζονται με τις διακηρύξεις του κόμματος σε 

ζητήματα αναδιανομής του πλούτου, περιστολής δημόσιων δαπανών, προστασίας 

του περιβάλλοντος, με αντίθετη τοποθέτηση να παρατηρείται ως προς την 

Ευρωπαϊκής ενοποίηση με το κόμμα να υιοθετεί μία περισσότερο θετική προς την 

Ευρώπη προσέγγιση συγκριτικά με τους ψηφοφόρους του, με ομοίως περισσότερο 

προωθημένη στάση να παρατηρείται και στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων 

ζευγαριών. Από την άλλη και το ΑΝΟ εμφανίζει συγκλίσεις στην τοποθέτηση περί 

της κρατικής παρέμβασης και περιστολής δαπανών, με αντίθετη στάση να 

διαπιστώνεται στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ακόμη, επιχειρώντας μία συνολική αποτύπωση του κομματικού ανταγωνισμού και 

των τοποθετήσεων των ψηφοφόρων στον άξονα αριστερά – δεξιά, το ΑΝΟ 

τοποθετείται δεξιότερα από ότι το Ποτάμι, ενώ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα 

εκλογικού ακροατηρίου, τόσο σε επίπεδο εναλλακτικών ροών, καθώς οι 
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ψηφοφόροι των υπολοίπων κομμάτων εμφανίζουν μεγαλύτερο ptv από τους 

αντίστοιχους ανταγωνιστές του Ποταμιού, όσο και της τοποθέτησης στον άξονα 

αριστερά – δεξιά. Το Ποτάμι συναγωνίζεται στο κέντρο την Ελιά, το ΑΝΟ 

τοποθετείται δεξιότερα.  

 

Γενικά, τα αντί-κατεστημένα κόμματα με προεξέχουσα λογική της ταυτότητάς τους 

την αντί-κατεστημένη τοποθέτηση, δηλαδή τη ρητορική απέναντι στο 

κατεστημένο, τα παλιά κόμματα και τις κομματικές πολιτικές ελίτ, εμφανίζονται να 

επιλέγουν μία στρατηγική ομαλής ένταξης του κομματικό σύστημα. Για τα αντί-

κατεστημένα το «κατεστημένο» λυμαίνεται την εξουσία προς όφελος των ελίτ και 

όχι της κοινωνίας. Βέβαια, αυτή η διάγνωση συναντάται και σε άλλους τύπους 

κομμάτων. Στην αντί-κατεστημένη λογική όμως το οικοδόμημα της δημοκρατίας 

οφείλει να περιφρουρηθεί, καθώς αποτελεί μία κατάκτηση, προσφέροντας τα 

εργαλεία κοινωνικής ευημερίας.  

Στη λογική των αντί-κατεστημένων κομμάτων, το εμπόδιο στην κοινωνική 

ευημερία είναι η κομματική καθεστηκυία τάξη η οποία έχει αποδείξει τη 

διαχειριστική αδυναμία και ανεπάρκειά της. Αντίθετα και σε αντιδιαστολή με αυτήν, 

ορθώνεται η λογική των αντί-κατεστημένων κομμάτων, όπου στελέχη με 

διαφορετική αλλά επιτυχημένη κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή 

κατόρθωσαν σημαντικές διακρίσεις. Στο ίδιο πλαίσιο συλλογιστικής, για τα αντί-

κατεστημένα κόμματα είναι εξαιρετικά ορατή η διάκριση μεταξύ κατεστημένου και 

«συστήματος». Το σύστημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας οφείλει να 

περιφρουρηθεί, καθώς παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ομαλής κοινωνικής 

δραστηριοποίησης, με το κατεστημένο όμως να πρέπει να ανατραπεί άμεσα. Με 

άλλα λόγια, εκεί που οι κλασικές μορφές κομμάτων που έρχονται «από τα έξω» 

αποτυγχάνουν, τα νέα, αντί-κατεστημένα κόμματα, έρχονται να επιτύχουν.  

Θέτουν μία διαφορετική ατζέντα και στη βάση αυτής  της διαφορετικότητας δομούν 

το συνολικό τους χαρακτήρα, μεταφέροντας το μήνυμα «αναδόμησης» της 

δημοκρατίας, σε αντίθεση με το μήνυμα αποδόμησής της που προτάσσουν τα 

αντισυστημικά κόμματα. 
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Συμπεράσματα 

 

Τι είδους κόμματα είναι λοιπόν τα αντί-κατεστημένα ; Σε ποιες συνθήκες 

εμφανίζονται, πως εντάσσονται στο κομματικό σύστημα και ποια είναι η 

προγραμματική τους αποτύπωση ; Χρειάζεται όντως η εννοιολόγηση αυτών των 

κομμάτων ή μπορούμε να βασιστούμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφική 

αποτύπωση;  

Η παρούσα διατριβή εξέτασε το ερευνητικό της ερώτημα, της διερεύνησης των 

χαρακτηριστικών των αντικαστεστημένων κομμάτων, γύρω  από τρεις  βασικούς 

άξονες: (α) την ανάπτυξη των αντί-κατεστημένων κομμάτων, εξετάζοντας τα 

στοιχεία της «ζήτησης» από μέρους του εκλογικού σώματος, διερευνώντας τα 

χαρακτηριστικά της κρίσης νομιμοποίησης τα οποία καθιστούν το έδαφος εύφορο 

για την εμφάνιση νέων κομματικών φαινομένων, (β) τη διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών της προσφοράς με την θεωρητική εννοιολόγηση και τη 

δημιουργία μίας τυπολογίας των αντί-κατεστημένων κομμάτων, θέτοντας έτσι ένα 

ολοκληρωμένο ερμηνευτικό πλαίσιο αποτύπωσης των κομματικών δρώντων ενός 

κομματικού συστήματος, και (γ) την ειδικότερη διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

του Ποταμιού και του ΑΝΟ, συγκρίνοντας δύο κόμματα, ένα ελληνικό και ένα 

Τσέχικο, ως προς τα χαρακτηριστικά του προγραμματικού τους περιγράμματος, στο 

επίπεδο της προσφοράς, και των απόψεων των ψηφοφόρων στο επίπεδο της 

ζήτησης. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης κρίσης πολιτικής 

νομιμοποίησης στην Ευρώπη, είδαμε νέα κόμματα με έντονα αντισυστημικά 

χαρακτηριστικά, προερχόμενα από το παρελθόν, να ενδυναμώνονται, νέα να 

εισέρχονται εμφατικά στην κεντρική πολιτική σκηνή, πρωτοεμφανιζόμενα 

κινήματα διαμαρτυρίας (αγανακτισμένοι – Occupy Wall Street) να οργανώνουν 

παραστάσεις διαμαρτυρίας σπάζοντας το παραδοσιακό μονοπώλιο των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των κομμάτων, θέτοντας το ζήτημα της απώλειας 

της νομιμοποίησης των ελίτ ως μείζον, και το πρόβλημα της δημοκρατικής 

αντιπροσώπευσης ως προεξέχων. Παράλληλα, τα παραδοσιακά, εδραιωμένα 

κόμματα φαίνεται να συμπιέζονται τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά τους.  
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Με την ανάλυση να διαρθρώνεται στους τρεις παραπάνω άξονες (οι συνθήκες της 

ζήτησης, τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και η σύγκριση ανάλυση 

περιπτώσεων), επιχειρήθηκε η συμβολή στην κατανόηση νέων κομματικών 

φαινομένων, ιδιαίτερα σε καιρούς όπου η κρίση συνεισφέρει στη γενικότερη 

ανακατάταξη του κομματικού συστήματος, επιφέροντας αλλαγές ανόμοιες με 

προηγούμενες σε επίπεδο χωρών της Δυτικής Ευρώπης. 

 

Τι είναι επομένως ένα αντί-κατεστημένο κόμμα ;  

Με τον όρο «αντικαστεστημένα κόμματα» περιγράφουμε νέες κομματικές μορφές 

οι οποίες ιδρύονται από προσωπικότητες, συνήθως προβεβλημένες σε εθνικό 

επίπεδο οι οποίες εισέρχονται στο κομματικό παιχνίδι, χωρίς προηγούμενη 

κομματική ενασχόληση. Τα νέα αυτά κόμματα θεμελιώνουν το διακριτικό 

χαρακτηριστικό τους στη διαφοροποίηση και έντονη κριτική απέναντι στις 

εδραιωμένες πολιτικές ελίτ και τα κόμματα, στοχοποιώντας τα ως τους κύριους 

υπεύθυνους των λειτουργικών αδυναμιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Για τα 

αντί-κατεστημένα κόμματα το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό ελέγχεται πλήρως 

για τα προβλήματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως η διαφθορά, η αδιαφάνεια 

και η  έλλειψη λογοδοσίας των κυβερνόντων. Σε πλήρη αντίθεση με τα υφιστάμενα 

κόμματα, τα αντί-κατεστημένα προβάλλονται ως οι μόνες αξιόπιστες και αναγκαίες 

εναλλακτικές επιλογές πολιτικής αποτελεσματικότητας. Αποδέχονται τη 

φιλελεύθερη δημοκρατία και υποστηρίζουν πως η αποτελεσματική διακυβέρνηση 

μπορεί να γίνει πράξη εντός του υφιστάμενου πλαισίου, καθώς εξάλλου οι 

διαχειριστικές αδυναμίες ήταν κατά  βάση συνέπεια της ανικανότητας των 

πολιτικών δυνάμεων και όχι τόσο εγγενές δομικό στοιχείο του συστήματος. Βασική 

προμετωπίδα του πολιτικού τους περιγράμματος, το οποίο εμπλουτίζεται με 

αξιακού χαρακτήρα στοιχεία, είναι η αποτελεσματικότητα, η αξιοκρατία, η 

διαφάνεια και η πολιτική ανανέωση.  

Συνοπτικά, τα αντί-κατεστημένα κόμματα: (Α) Αποδέχονται τη φιλελεύθερη 

δημοκρατία, τους όρους του δημοκρατικού παιχνιδιού και τα χαρακτηριστικά του 

εκλογικού ανταγωνισμού. Τοποθετούνται επομένως εντός του συνταγματικού 

πλαισίου, και εντός συστήματος. (Β) Διαπνέονται από μία ολιστική προσέγγιση, 

υπέρβασης της τρέχουσας πραγματικότητας που συνοδεύεται όμως από 

λεπτομερείς εκλογικές εξειδικεύσεις, με βασικό άξονα τον «πολιτικό ρεαλισμό» 

καθώς αποτυπώνεται από τη μία η προσπάθεια αποϊδεολογικοποίησης των 

προτάσεων, απορρίπτοντας για παράδειγμα τη διάκριση μεταξύ δεξιάς και 
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αριστεράς, και από την άλλη η απόδοση των δεινών του υφιστάμενου πολιτικού 

πλαισίου, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του κράτους, στο 

υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό. (Γ) Δεσπόζουσα θέση στον προγραμματικό τους 

λόγο έχουν τα ζητήματα διαφθοράς, λογοδοσίας, αξιοπιστίας και πολιτικής 

αποτελεσματικότητας, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη παροχής 

λύσεων και την επίλυση προβλημάτων, ως μία διάκριση με τις περιττές ιδεολογικές 

συγκρούσεις του παρελθόντος, τις οποίες αντιπροσωπεύουν τα υφιστάμενα 

κόμματα. (Δ) Χαρακτηρίζονται ως εξωτερικοί παίκτες (outsiders) καθώς από τη μία 

ο ηγέτης και η βασική ηγετική τους ομάδα προέρχεται από χώρους πλήν των 

κομματικών και από την άλλη προβάλουν τη λογική της επίτευξης των αλλαγών 

μόνο από αυτούς που μπορούν, έχοντας καταγράψει επιτυχίες και αναδειχθεί σε 

επαγγελματικούς, κοινωνικούς χώρους, επιθυμούν τη συμβολή με αντίστοιχη 

επιτυχία και στην πολιτική. (Ε) Προβάλλουν το στοιχείο της υπερβατικής λογικής 

και της υπεροχής των ιδεών τους, εκτιμώντας ως τα ίδια έχουν τη δυνατότητά να 

αποτελέσουν «καταλύτες» γενικότερων αλλαγών, ως «μεταβαπτιστές» (purifiers) 

του πολιτικού συστήματος (Lucardie 2000).  

Στην ταυτότητα των αντί-κατεστημένων κομμάτων ενυπάρχει μία εγγενής 

αντίθεση. Η αντίθεση στο υπάρχον κατεστημένο, στο κομματικό σύστημα και στις 

ελίτ είναι βασικό τους χαρακτηριστικό, χωρίς όμως αυτή να εκφράζει μία αδιάκριτη 

ρήξη με το σύστημα. Συνάμα, όμως, απορρίπτουν ριζοσπαστικές ή εξτρεμιστικές 

προσεγγίσεις, αποδέχονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία και κατά βάση τη 

φιλελεύθερη οικονομία. Απορρίπτουν ιδεολογικό-πολιτικούς διαχωρισμούς «δεξιάς 

– αριστεράς» επιλέγοντας τη διάκριση σε ένα νέο πεδίο αξόνων όπως «πρόοδος ή 

συντήρηση», «αποτελεσματικότητα – ανεπάρκεια», «δυνατότητα προσφοράς – 

παρασιτισμός». Στην προγραμματική τους αποτύπωση θεμελιώδες στοιχείο 

αποτελεί η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων και όχι επιλογών με βάση την ιδεολογία, το 

οποίο προάγει την ευκολία συνεργασιών και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ειδικά το 

τελευταίο, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο εγγενούς αντίφασης η οποία όμως σε 

επίπεδο ρητορικής καθιστά ευδιάκριτες τις διαφορές, σε επίπεδο πρακτικό όμως 

επιτρέπει τη δόμηση συνεργιών. 

Είναι επομένως, νέα κόμματα, που ιδρύονται από νέους πρωταγωνιστές της 

πολιτικής ζωής, συστημικά, με μία έντονη κριτική κατά του κατεστημένου, όχι όμως 

κατά του συστήματος. 
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Πως μπορούμε να διακρίνουμε τα αντί-κατεστημένα κόμματα από τα υπόλοιπα 

κόμματα του κομματικού συστήματος  και πόσο χρήσιμη είναι αυτού του είδους 

η διάκριση ;  

Η διάκριση των κομμάτων επιχειρήθηκε στη βάση τριών χαρακτηριστικών: (α) της 

φυσιογνωμίας, αποτυπώνοντας στοιχεία προγραμματικής κατεύθυνσης, ύφους, 

αποδοχής της φιλελεύθερης δημοκρατίας, προβαλλόμενου μηνύματος και 

αναγνώρισης των στόχων και των επιδιώξεών τους, (β) οργανωτικών 

χαρακτηριστικών, διακρίνοντας την οργανωτική τους διάρθρωση, το εύρος και την 

έκτασή τους, τους δεσμούς με ομάδες συμφερόντων ή προνομιακές σχέσεις με 

κοινωνικές ομάδες, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και της ηγετικής τους ομάδας, (γ) 

της τοποθέτησής τους εντός του κομματικού συστήματος και της σκιαγράφησης 

της σχέσης τους με τα υπόλοιπα κόμματα και της προσλαμβάνουσας τοποθέτησής 

τους από μέρους των υπόλοιπων κομμάτων.  Επιχειρήσαμε τη διερεύνηση των 

κομμάτων τόσο στη βάση του τι κάνουν, πως αντιδρούν και τι προτείνουν και ποια 

είναι η σχέση τους με τα υπόλοιπα κόμματα, ξεπερνώντας την αμηχανία που 

παρατηρήσαμε στη βιβλιογραφία, αποτυπώνοντας έτσι ένα θεωρητικό 

περίγραμμα, διακριτό και συνεκτικό, επιδιώκοντας στη συνέχεια την εξέταση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών  

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές, τόσο με τα 

αντισυστημικά, όσο και με τα υπόλοιπα συστημικά και ιδίως τα εδραιωμένα, 

κόμματα δηλαδή απότοκα ιδεολογικών διαιρέσεων και εκφραστών μίας 

συγκεκριμένης οικονομικό-κοινωνικής πρότασης. Εντάσσονται εντός του 

δημοκρατικού παιχνιδιού αποδεχόμενα τους κανόνες του, όπως τα εδραιωμένα, 

απεκδύονται όμως ιδεολογικές φορτίσεις, σε αντίθεση με τα εδραιωμένα. 

Αμφισβητούν τις ελίτ και τα λοιπά κόμματα, σε αντίθεση με τα εδραιωμένα, σε 

αρμονία όμως με βασικά προτάγματα των αντισυστημικών. Όμως, δε θέλουν να 

ανατρέψουν το σύστημα, όπως προτείνουν τα αντισυστημικά, αλλά να γίνουν 

καταλύτες αλλαγών. Είναι κόμματα συστημικά, καθώς αποδέχονται τους βασικούς 

κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, οι ιδρυτές τους προέρχονται από τη 

δημόσια σφαίρα μεν, αλλά από χώρους εκτός κομμάτων, ενώ προσελκύουν στις 

τάξεις τους πολίτες με κοινωνική και επαγγελματική δράση.  

Όμως, σε ένα πλαίσιο αμφισβήτησης της δημοκρατίας πως μπορούν να 

διεκδικήσουν από άλλες κομματικές μορφές την εκλογική επιτυχία ; Με την 

αξιοποίηση του «εργαλείου» της αμφισβήτησης και από τα ίδια. Εκφράζουν έντονα 

συναισθήματα αμφισβήτησης, όχι όμως της δημοκρατίας στο σύνολό της, αλλά της 
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διαχειριστικής αποτελεσματικότητας των ελίτ, των παλιών κομμάτων και των 

πολιτικών πρωταγωνιστών που μονοπώλησαν το κομματικό σύστημα πριν την 

εμφάνισή τους. Εκφράζουν τη δική τους αμφισβήτηση, η οποία δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά μίας αδιάκριτης και συνολικής κριτικής απέναντι στη δημοκρατία, 

αλλά είναι στοχευμένη. Δεν είναι κατά του συστήματος αλλά κατά των εκφάνσεών 

και των λειτουργιών του, δεν τάσσεται κατά του πολιτεύματος, αλλά ενάντια στις 

κομματικές λειτουργίες της. Στη ρητορική των αντί-κατεστημένων κομμάτων η 

δημοκρατία θέτει ένα πλαίσιο συνύπαρξης και κοινωνικής λειτουργίας το οποίο 

όμως οι ελίτ και τα κόμματα ουδέποτε αξιοποίησαν καθώς μέλημά τους αποτελούσε 

η εκμετάλλευση κάθε λογής δημόσιου πόρου προς δικό τους όφελος, ενώ οι ελίτ 

ευθύνονται και για τις σύγχρονες εκφάνσεις της κρίσης, όπως η γιγάντωση της 

διαφθοράς, της ανεργίας, η πτώσης του ΑΕΠ κλπ. 

Σε ένα δίπολο, λοιπόν, μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη μία κόμματα τα οποία 

αποδέχονται τους όρους του δημοκρατικού παιχνιδιού, συμμετέχουν στις εκλογές, 

υπερασπίζονται τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας και διαχωρίζουν τη 

θέση τους από εγχειρήματα απονομιμοποίησης ενός φιλελεύθερου συστήματος 

διακυβέρνησης. Στην άλλη πλευρά του διπόλου εντοπίζουμε -κόμματα, με έντονη 

ρητορική κατά της δημοκρατίας που επιδιώκουν είτε ρητά και απροκάλυπτα, είτε 

υπόρρητα -ως δούρειοι ίπποι την αποδόμηση του δημοκρατικού συστήματος, 

έχοντας πρώτα παρεισφρήσει εντός του, αξιοποιώντας τους θεσμούς της 

δημοκρατίας, όπως το κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη, ή ακόμη και η αξιοποίηση 

χρηματικών πόρων μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης-.  

Από τη μία τα συστημικά από την άλλη τα αντισυστημικά θέτουν το δίπολο δύο 

διαφορετικών οικογενειών που περιλαμβάνουν κυρίως κόμματα, αλλά μπορούν να 

περιλάβουν και κινήματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τα οποία 

μπορούν να μετεξελιχθούν επιζητώντας κομματική έκφραση. Τόσο στη μία, όσο και 

στην άλλη, μπορούν να εντοπιστούν κόμματα τόσο με ιστορική διάρκεια και 

εκλογική επιτυχία όσο και νέοι συμμετέχοντες, είτε ως απόρροια διασπάσεων, 

μετακινήσεων και αποχωρήσεων από τα υφιστάμενα, όσο και ως αποτέλεσμα 

επιτυχούς προσπάθειας εξωτερικών παικτών. Δεν είναι όλα τα νέα κόμματα 

αντισυστημικά, ούτε και όλα τα παλιά συστημικά. Ουσιαστικά εντός της κάθε 

κατηγορίας μπορούν να συνυπάρχουν παλιά και νέα, ακόμη και κόμματα που 

ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Το βασικό κριτήριο της ένταξής τους σε μία εκ των 

δύο κατηγοριών είναι η πεποίθηση πως η «δημοκρατία αποτελεί το μόνο παιχνίδι 

στην πόλη» (the only game in town) (Diamond 1997; Dahl 1998) και επομένως το κατά 
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πόσο η δράση τους πραγματοποιείται με σεβασμό στους κανόνες, τους θεσμούς, 

τους νόμους και τους κομματικούς ανταγωνιστές τους.  

 

Ήταν αναγκαία η επιχειρούμενη τυπολόγηση; Γιατί δε βασιστήκαμε σε 

υπάρχουσες τυπολογήσεις αντισυμβατικών κομμάτων ;  

Η υφιστάμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζει μία μάλλον αμήχανη στάση 

αναφορικά με την κατάταξη κομμάτων που τάσσονται υπέρ του συστήματος, 

εκφράζουν όμως μία διάθεση ρήξης με το κατεστημένο με αποτέλεσμα να στερείται 

βάθους ή εύρος, κατατάσσοντας τα νέα κόμματα ως μοναδικές μορφές ή και 

αγνοώντας τα υπόλοιπα κόμματα του κομματικού συστήματος. Από την 

υπερβατική φύση των κομμάτων ως απάντηση στις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης και καταφυγής σε νέες λογικές ως υπαγόρευση των νέων 

διαστάσεων της μορφής του ανταγωνισμού, όπως για παράδειγμα προκρίνει η 

Demker (2008) ή της συλλήβδην αντιμετώπισης όλων των ασύμβατων με τις 

προηγούμενες μορφές κομμάτων, όπως προκρίνει ο Hertleb (2015) ή ο Ucen (2007), 

επιλέχθηκε η κατανόηση της συγκλίνουσας λογικής των παραπάνω αναφορών. 

Έτσι, παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις των αναλύσεων των αντί-κατεστημένων 

(Abedi 2002), μεταρρυθμιστικών (S. Hanley and Sikk 2016; Seán Hanley and Sikk 

2013), κομμάτων αμφισβητιών (Van Kessel 2015), περφεξιονισμού (Keren 2000), 

επελέγη το ειδοποιό χαρακτηριστικό της επιχειρούμενης διαφοροποίησης, αυτό της 

καινοτομίας της οργάνωσης, ως κόμματα ερχόμενα από εξωτερικούς δρώντες, με 

διάθεση όμως ενσωμάτωσης στο κομματικό σύστημα.  

Με την παρούσα τυπολόγηση προκρίθηκαν τόσο χαρακτηριστικά εσωτερικής 

διαφοροποίησης, παρέχοντας τη δυνατότητα κατάταξης εντός της ίδιας 

κατηγορίας, για παράδειγμα των συστημικών κομμάτων, διαφορετικού είδους 

κομμάτων, όσο και εξωτερικής διάκρισης, ώστε να είναι διακριτά τα 

χαρακτηριστικά ένταξης εντός της μιας ή της άλλης αναλυτικής κατηγορίας. Με 

άλλα λόγια, η επιχειρούμενη τυπολόγηση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να προσδώσει 

τη δυνατότητα διάκρισης των αντί-κατεστημένων κομμάτων από άλλα όμοια ή 

όμορα ή και εκ διαμέτρου διαφορετικά κόμματα αλλά και την απαραίτητη 

συνεκτική ορισμολόγηση. Επομένως είναι κόμματα, με διάρκεια, οργανωτική δομή, 

προγραμματική αποτύπωση με διαφορές και ομοιότητες με τα υπόλοιπα κόμματα 

του κομματικού συστήματος αλλά και με ευδιάκριτες αποστάσεις και συγκλίσεις με 

αυτά. Τα αντί-κατεστημένα κόμματα, παρότι παρουσιάζονται ως νέες κομματικές 

μορφές, με φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά ασύμβατα με τα υφιστάμενα κομματικά 
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μοντέλα, εντάσσονται στην κατηγορία των συστημικών κομμάτων: αποδέχονται 

στο «σύστημα», τη φιλελεύθερη δημοκρατία, με την έκφρασή τους κατά του 

κατεστημένου να βασίζεται σε μία σειρά εξειδικεύσεων. Για παράδειγμα, στη 

συλλογιστική των αντί-κατεστημένων κομμάτων κατηγορούνται οι ελίτ για την 

αναποτελεσματικότητά τους και για την αύξηση της διαφθοράς, ενώ τεκμαίρεται 

πως η αδιαφάνεια και τα γραφειοκρατικά μοντέλα της δημόσιας διοίκησης 

υπηρετούν την ανάγκη διαιώνισης της εξουσίας των ελίτ. Η παρούσα τυπολόγηση, 

επομένως, θέτοντας το δίπολο συστημικών – αντί-συστημικών κομμάτων 

προσέδωσε έμφαση στην περίληψη νέων κομμάτων ως συστημικά. 

Η τυπολόγηση που ακολουθήθηκε ουσιαστικά επιδίωξε μία διττή στοχοθεσία: από 

τη μία στόχευσε στην υπέρβαση της παρανόησης κατηγοριοποίησης κομμάτων ως 

συλλήβδην αντίσυστημικά, με μόνο κριτήριο την έλλειψη επαρκούς αναλυτικού 

πλαισίου, από την άλλη στην περιγραφή των αναλυτικών εργαλείων ώστε η 

θεώρηση των να προσδώσει βάθος στην ανάλυση. Για παράδειγμα, με τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε, εντοπίστηκε η αδυναμία 

διατύπωσης μίας διακριτής κατηγορίας κομμάτων τα οποία παρουσιάζουν 

σωρρευτικά «θετικό αντί συστημικό χαρακτήρα» (Keren 2000), μία λεπτομερή 

ατζέντα προγραμματικού πλαισίου, προσήλωση στη φιλελεύθερη δημοκρατία και 

ένα πλαίσιο υπέρβασης. Σε τέτοια χαρακτηριστικά η βιβλιογραφία μάλλον φάνηκε 

αμήχανη, παρά έτοιμη για μία συνολική τυπολόγηση. Παράλληλα, εντοπίστηκε η 

προσπάθεια απομόνωσης των κομματικών φαινομένων, δηλαδή, η προσπάθεια 

μεμονωμένης ερμηνείας νεών κομματικών μορφών, με επόμενη την άγνοια 

σχετικής τοποθέτησης όλων των κομμάτων εντός του κομματικού συστήματος. 

Αυτό που επιχειρήθηκε με την τυπολόγηση των δύο διπόλων, ήταν από τη μία η 

απάντηση στην ανάγκη τυπολόγησης κομμάτων , που σε αντίθεση με τα 

αντισυστημικά, εμφανίζονται εν μέσω κρίσης, όμως δεν τάσσονται κατά της 

δημοκρατίας, δεν απορρίπτουν εξ’ ολοκλήρου το οικοδόμημα της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας, ενώ αντίθετα τοποθετούν στο στόχαστρό τους τις ελίτ, αποδίδοντάς 

τους χαρακτηριστικά πρόθεσής ή ανικανότητας, πάντως σκιαγραφούν αυτές ως 

υπεύθυνες για την λειτουργική αναποτελεσματικότητα και τις αδυναμίες της 

διακυβέρνησης και από την άλλη η σχετική τοποθέτηση σε ένα χάρτη όλων των 

ειδών των κομμάτων του κομματικού συστήματος. 
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Ποια είναι η σχέση των αντί-κατεστημένων κομμάτων με τον «λαϊκισμό»;  

Διερευνώντας τα αντί-κατεστημένα κόμματα διακρίναμε επίσης την «λανθάνουσα» 

σχέση τους με το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός, αντλώντας τα χαρακτηριστικά του ορισμού 

των (Mudde and Rovira Kaltwasser 2013), καθώς και τις αναλύσεις του Taggart (2002; 

2000; 2004) οριοθετείται στην παρούσα ως η ιδεολογία του ισχνού πυρήνα η οποία 

διαχωρίζει την κοινωνία σε δύο ομάδες, τις ελίτ και τους κανονικούς ανθρώπους, 

επιζητώντας την άσκηση της πολιτικής υπέρ της κοινής βούλησης του λαού. Ο 

λαϊκισμός δεν μπορεί να αποτελέσει κομματική ταυτότητα, υπό την έννοια του 

είδους του κόμματος, ότι μπορεί να υπάρξει ένα «λαϊκιστικό» κόμμα, αλλά αποτελεί 

χαρακτηριστικό ρητορικής, προγραμματικής αποτύπωσης, στάσης και ατζέντας. Ο 

λαϊκισμός ενυπάρχει, άλλοτε σε μεγαλύτερη, άλλοτε σε μικρότερη έκταση, εντός 

των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών των κομμάτων, τόσο στα συστημικά όσο και 

τα αντισυστημικά, τόσο στα παλιά όσο και στα νέα. Από τη μία λοιπόν ο λαϊκισμός 

θέτει στο στόχαστρο τις ελίτ, όπως πράττουν και τα αντί-κατεστημένα κόμμα, με τη 

διαφοροποίηση όμως να βρίσκεται στις προκρινόμενες λύσεις. Για τον λαϊκισμό η 

απαιτούμενη αλλαγή οφείλει να πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση της 

επανάκτησης του λαϊκού ελέγχου της εξουσίας, ενώ στο βωμό της λαϊκής επιλογής 

μπορούν να μετριαστούν πρόνοιες και προστασίες του θεσμικού πλαισίου της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εν ολίγοις, για το λαϊκισμό η άμεση εκλογή θεσμών ή η 

αμφισβήτηση των μη-εκλεγμένων θεσμών είναι η ίδια όψη της δημοκρατίας. Για τα 

αντί-κατεστημένα το ζητούμενο τοποθετείται στον άξονα πολιτικής 

αποτελεσματικότητας και αδράνειας. Η νομιμοποιός λογική εισόδου τους στο 

πολιτικό προσκήνιο εμφορείται με τη λογική συμβολής στη διαχειριστική και 

λειτουργική αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας, κάτι που μπορεί να υπηρετηθεί 

για παράδειγμα και με την αξιοποίηση προτάσεων ειδικών ή τη συμβολή 

ανεξαρτήτων αρχών. Πάντως όχι απαραίτητα με εκλογές ή με την μεταβίβαση όλων 

των αρμοδιοτήτων σε αμεσοδημοκρατικές διαδιακασίες. 

Αν λοιπόν για τον λαϊκισμό το ζητούμενο είναι η αλλαγή της διαδικασίας, ως στόχος 

πραγμάτωσης της ιδεολογίας τους, για τα αντί-κατεστημένα το ζητούμενο είναι η 

αλλαγή σε επίπεδο νοοτροπίας με στόχο την πολιτική αποτελεσματικότητα. Όμως 

η στοχοποίηση των ελίτ είναι το κοινό στοιχείο της λαϊκιστικής λογικής που 

εντοπίζεται έντονα στα αντί-κατεστημένα κόμματα. Οι ελίτ –και τα παλιά κόμματα- 

είναι διεφθαρμένα, αναποτελεσματικά, και έχουν αξιοποιήσει τα πολιτικά αξιώματα 

για την υπηρέτηση μίας ομάδας της κοινωνίας –συχνά μικρής- και όχι προς όφελος 

ολόκληρου του λαού. Ο λαϊκισμός, συνεχίζει, προκρίνοντας ως λύση την 

«κατάληψη» του χώρου της εξουσίας από το λαό ο οποίος θα αποφασίζει ομόφωνα, 
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καθώς στον πυρήνα της λογικής του λαϊκισμού ο «λαός» έχει μία ενιαία διάσταση, 

άρα και συλλογιστική και επιθυμίες και προτάσεις, ενώ τα αντί-κατεστημένα 

κόμματα βλέποντας εαυτούς ως εξυγιαντές επιθυμούν την αντί-κατάσταση των 

παλαιών κομμάτων και την υιοθέτηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. 

Η «λανθάνουσα» σχέση με το λαϊκισμό μπορεί να επηρεάσει όμως τα ταυτολογικά 

χαρακτηριστικά των αντί-κατεστημένων. Όσο ο λαϊκισμός εισχωρεί στον πυρήνα 

της φυσιογνωμίας τους, μπορεί να μεταλλάξει κάποια από τα στοιχεία της ηπιότητας 

της φυσιογνωμίας τους, όχι μόνο στην οξύτητα της ρητορικής τους παρουσίας, όπως 

για παράδειγμα στη στοχοποίηση των ελίτ, αλλά και στο βαθμό λειτουργικότητάς 

τους. Η παρουσία των αντί-κατεστημένων εντός του κομματικού συστήματος 

πραγματοποιείται με όρους συγγένειας συνεργασιών. Είναι έτοιμα να 

συνεργαστούν, προωθώντας την ατζέντα τους, προκρίνοντας λύσεις που 

υποστήριξαν προεκλογικά. Ο λαϊκισμός μπορεί να διαταράξει τη λογική εγγύτητας 

με τα υπόλοιπα κόμματα, θέτοντας αποστάσεις και φραγμούς στο είδος της 

συνεργασίας. Βέβαια, ο οριοθετημένος στόχος των αντί-κατεστημένων, η ανάδειξή 

τους σε φορέα αλλαγών, είναι τέτοιος που θεωρητικά οφείλουν να αξιοποιήσουν 

κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας για την επίτευξή του. Από την άλλη, όσο περισσότερο 

επικρατούν τα λαϊκιστικά χαρακτηριστικά τους, τόσο μπορούν να μεταλλάσσουν τις 

επιδιώξεις τους. 

Εν κατακλείδι, ένα αντί-κατεστημένο κόμμα δεν είναι λαϊκιστικό εξ’ ορισμού, μπορεί 

όμως αναλόγως την προγραμματική του εκφορά να μετέλθει λαϊκιστικών τακτικών, 

δίνοντας έμφαση σε λαϊκιστικά χαρακτηριστικά αναλόγως τη στρατηγική του 

στόχευση. 

 

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κρίσης της δημοκρατίας και πως συνδέεται με 

την εμφάνιση των αντί-κατεστημένων κομμάτων; 

Η μετάβαση στη δημοκρατία εξετάζεται ως ένα τριφασικό φαινόμενο μίας 

δυναμικής διεργασίας αλλαγών: από την (α) παρακμή και απονομιμοποίηση του 

καθεστώτος, (β) στην αλλαγή και τη μετάβαση από ένα αυταρχικό σε ένα 

δημοκρατικό καθεστώς και (γ) τη δημοκρατική σταθερότητα. Αυτές οι τρεις φάσεις 

αποτελούν μία διαδικασία δυναμικών μεταβολών, μη ευθύγραμμη, μάλιστα με τη 

δυνατότητα ανατροπής και επαναφοράς σε μία εκ των προηγούμενων φάσεων 

υπαρκτή ως ενδεχόμενο, αμφισβητώντας έτσι ένα εξελικτικιστικό μοντέλο 
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εμπροσθοβαρούς πορείας. Ιδιαίτερα, δε, η διαδικασία της δημοκρατικής 

σταθερότητας, με τη δόμηση πολιτειακών θεσμών και την ανάπτυξη της 

δημοκρατικής κουλτούρας αναδεικνύεται στο πιο απαιτητικό σκέλος της 

μετάβασης, χρονικά απροσδιόριστο, με την καθημερινή αντοχή της δημοκρατίας σε 

κάθε είδους προκλήσεις, να απαντά διαρκώς στο κατά πόσο μπορεί να αντέξει, να 

ενσωματώσει τη διαφωνία και να προσφέρει απαντήσεις στις επικρίσεις της. 

Η μελέτη της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ελλάδας σε ένα συγκριτικό πλαίσιο, 

παρατηρώντας δύο σταθερές μετά τη μετάβαση στη δημοκρατία χώρες, επιχείρησε 

να θέσει ένα πλαίσιο ερμηνείας της εμφάνισης των αντί-κατεστημένων κομμάτων. 

Και οι δύο χώρες, κατά τη φάση της δημοκρατικής σταθερότητας, βίωσαν ένα 

σταθερό κομματικό σύστημα,  με ομαλή εναλλαγή δύο κυρίαρχων κομματικών 

σχηματισμών, αριστερού και δεξιού φάσματος, σταθερά ποσοστά εκλογικής 

συμμετοχής και αριθμό κομμάτων εντός του κοινοβουλίου. Επίσης, σε ένα 

διερευνητικό επίπεδο, τα ποσοστά υποστήριξης της κοινής γνώμης στη λειτουργία 

της δημοκρατίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς της εμφάνιζαν μία διαχρονική 

σταθερότητα. Το 2012 παρατηρούμε και για τις δύο χώρες την ανατροπή στην 

παραπάνω εικόνα, με την εμπιστοσύνη στα κόμματα και τη λειτουργία της 

δημοκρατίας να επιδεινώνεται, κατακτώντας τα ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά της. 

Επίσης, στις εκλογές του 2012 για την Ελλάδα αλλά και στις εκλογές του 2013 για την 

Τσεχία αποτυπώνεται η ανατροπή του προηγούμενου πλαισίου κομματικού 

ανταγωνισμού και η εκλογική μεταβλητότητα αυξάνεται. 

Η κρίση στις δύο χώρες έχει μάλλον διαφορετική προέλευση, με την Ελλάδα να 

αποτυπώνεται ως κρίση μάκρο-οικονομικών μεγεθών, μία δημοσιονομικού 

χαρακτήρα κρίση χρέους, η οποία καθιστά τη διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπισή 

της πολιτική επιλογή, ενώ στην Τσεχία η κρίση εμφανίζεται ως κρίση κυρίως 

νομιμοποίησης του κομματικού συστήματος, με την οσμή σκανδάλων να επικρατεί 

στην ημερήσια ατζέντα μαζί με ζητήματα διασπάθισης δημόσιων πόρων 

υπηρέτησης ιδιοτελών προσωπικών στόχων των εμπλεκόμενων πολιτικών. Και στις 

δύο εκφάνσεις της, όμως, το βασικό συγκλίνον χαρακτηριστικό είναι η πρόσληψη 

της απονομιμοποίησης του κομματικού συστήματος από τους πολίτες, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πλαισίου δεκτικού στην εμφάνιση αντί-

συμβατικών κομμάτων.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως εξετάστηκε με την προγραμματική αποτύπωση 

και τις τοποθετήσεις των ψηφοφόρων σε επί μέρους ζητήματα, φαίνεται η κρίση να 

προσδίδει στους ψηφοφόρους περισσότερο αντισυστημικά χαρακτηριστικά, από 
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ότι –συγκριτικά- στην περίπτωση της Τσεχίας, κάτι που εμφανίζεται και πιο έντονα 

με την εμφατική παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό κομματικό σύστημα, 

μάλιστα με διαρκή παρουσία από τις εκλογές του Μαΐου του 2012 έως και τις 

τελευταίες του Σεπτεμβρίου 2015. Με τη συγκριτική μελέτη των χαρακτηριστικών 

της μετάβασης, εξετάζοντας τις εκλογικές διαδικασίες και τη συνολική εκλογική 

μεταβλητότητα, παρατηρήσαμε πως και στην Ελλάδα και στην Τσεχία μεταβολές 

όμοιες με αυτές των τελευταίων εκλογών δεν είχαν υπάρξει στο παρελθόν.  

Με τη συνολική μεταβλητότητα να αυξάνεται, παρατηρήσαμε τις συνολικές σε δύο 

επίπεδα, το περιγραφικό, εξετάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογικών 

διαδικασιών και τις συνεπαγόμενες μεταβολές, και το διερευνητικό, μελετώντας τις 

απόψεις των πολιτών περί της εμπιστοσύνης τους στη δημοκρατία και τα κόμματα. 

Από τη μία, νέα κόμματα, πλουραλισμός σε κόμματα εντός του κοινοβουλίου και 

εμφάνιση νέων κομματικών που συνδυαστικά είχαν υπάρξει ξανά μόνο στις πρώτες, 

μετά τη μετάβαση, εκλογές, σημαντικά επίπεδα πτώσης της δύναμης –αθροιστικά- 

των δύο πρώτων κομμάτων, αύξηση των ψήφων που δεν μετατρέπονται σε 

θεσμική έκφραση (wasted votes) ως εμφατικά χαρακτηριστικά της κρίσης. Η οποία 

όμως με διαφορετικά χαρακτηριστικά στις δύο χώρες, από τη μία η έντονη 

δημοσιονομική κρίση, με περικοπές και πτώση του βιοτικού επιπέδου, από την άλλη 

η πολιτική κρίση σκανδάλων και διαφθοράς, αποτυπώθηκε στις εκλογές, 

αναδομώντας το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων.  

Παρά τη διαφορετική προέλευση, την ίδια χρονική περίοδο αποτυπώθηκαν και στην 

Τσεχία και στην Ελλάδα όμοια χαρακτηριστικά ως προς τα συνολικά μεγέθη 

ικανοποίησης από τη λειτουργία της δημοκρατίας και τους δείκτες εμπιστοσύνης 

στα κόμματα. Και στην Τσεχία και στην Ελλάδα οι δύο δείκτες φτάνουν το 

χαμηλότερο ιστορικό σημείο τους το 2012, με την δυσφορία της κοινωνίας να 

αποτυπώνεται εκλογικά στην Ελλάδα το 2012 και στην Τσεχία το 2013. Η κρίση, 

εμπιστοσύνης και εκπροσώπησης, εκδηλώνεται με την ανατροπή του συσχετισμού 

δυνάμεων του κομματικού συστήματος, αλλάζει το συσχετισμό ισχύος των δύο 

ιστορικά μεγαλύτερων κομμάτων και στις δύο χώρες, ενώ στην Ελλάδα η Χρυσή 

Αυγή, το πιο πετυχημένο αντί-συστημικό κόμμα, ερχόμενο από το παρελθόν, 

εισέρχεται στο Ελληνικό κοινοβούλιο με ιδιαίτερη άνεση, ενώ επαναλαμβάνει το 

εγχείρημα και στις 3 επόμενες εκλογές (Ιούνιος 2012 – Ιανουάριος και Σεπτέμβριος 

2015). Δύο νέα όμως κόμματα, κάνουν την εμφάνισή τους και πετυχαίνουν εκλογικά, 

στην πρώτη τους εθνική συμμετοχή: Το Ποτάμι στην Ελλάδα και το ΑΝΟ στην 

Τσεχία.  
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Είναι το Ποτάμι και το ΑΝΟ αντί-κατεστημένα κόμματα ;  

Η διάκριση και ο ορισμός των αντί-κατεστημένων κομμάτων βασίστηκαν στην 

τυπολογησή τους βάσει (α) των χαρακτηριστικών της φυσιογνωμίας τους, όπως ο 

βαθμός αποδοχής της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η προγραμματική τους 

αποτύπωση και η ιδεολογική τους φόρτιση, (β) η οργανωτική τους δομή και 

διάρθρωση και (γ) η σχετική τοποθέτησή τους στο κομματικό σύστημα, τόσο σε 

σχέση με την εγγύτητά τους με τα υπόλοιπα κόμματα, όπως αυτή προσλαμβάνεται 

από τα υπόλοιπα κόμματα όσο και με τη διάθεση δόμησης συνεργασιών που 

επιδεικνύουν τα ίδια. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με (α) τα χαρακτηριστικά της 

φυσιογνωμίας τους, ως βασικά στοιχεία διάκρισής τους, πέραν της αποδοχής της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας, ως διακριτά τους γνωρίσματα ενυπάρχουν οι 

προτάσεις τους, οι οποίες βασίζονται σε ειδικές επεξεργασίες, υπερκερώντας 

λογικές ιδεολογικού διαχωρισμού, το κυρίαρχο πολιτικό τους μήνυμα εναντίωσης 

στο κατεστημένο καθώς και ο διακηρυγμένος στόχος συμμετοχής στο πολιτικό 

σύστημα, ως καταλύτης αλλαγών. Αναφορικά με τη (β) φυσιογνωμική τους 

τοποθέτηση και τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά, διακρίνονται χαλαρές δομές 

οργάνωσης, η επιχειρούμενη έκταση σε εθνικό επίπεδο, παρά τα αναμενόμενα κενά 

λόγω της οργανωτικής νεαρής ηλικίας, οι χαλαρές δομές με ομάδες συμφερόντων, 

δηλωτικές, από τη μία της υπηρέτησης της προγραμματικής διακήρυξης περί της 

υπηρέτησης της κοινωνίας στο σύνολό της και της αντίθεσης με τις πεπατημένες 

λογικές των εδραιωμένων κομμάτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά της 

προέλευσης του ηγέτη και της ηγετικής ομάδας. Τέλος, (γ) αναφορικά με την 

τοποθέτηση εντός του κομματικού συστήματος, διαπιστώνεται υψηλός βαθμός 

διάθεσης δόμησης συνεργασιών και συγγενής ταυτότητα με λοιπά εδραιωμένα 

κόμματα. 

Εξετάζοντας λοιπόν τόσο το Ποτάμι όπως και το ΑΝΟ 2011 βάσει των παραπάνω 

χαρακτηριστικών παρατηρούμε πως εμφανίζουν χαρακτηριστικά φυσιογνωμίας, 

οργάνωσης και τοποθέτησης στο κομματικό σύστημα αντίστοιχα με αυτά του, 

θεωρητικού περιγράμματος ενός αντί-κατεστημένου κόμματος. Αποδέχονται τη 

φιλελεύθερη δημοκρατία, εκφράζοντας τοποθετήσεις υπέρ της φιλελεύθερης 

οικονομίας, των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος της αγοράς, με ιδιαίτερη 

έμφαση σε ζητήματα οικονομικής φιλελευθεροποίησης να δίδεται από μέρους του 

ΑΝΟ, ενώ εντοπίζεται και λεπτομερής επεξεργασία προγραμματικών θεματικών 

που περιέχονται στις εκλογικές τους πλατφόρμες. 
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Ένα επίσης χαρακτηριστικό που εντοπίζεται έντονα, είναι το στοιχείο της 

υπερβατικής λογικής των προκρινόμενων λύσεων, τόσο στη βάση μίας ολιστικής 

θεώρησης αλλαγής της νοοτροπίας του δημόσιου βίου, με έμφαση σε αξιακού 

χαρακτήρα επιδιώξεις όπως η ευθύνη, η λογοδοσία, η διαφάνεια, όσο και με την επί 

μέρους προβολή θεματικών που δεν αποτελούν για τα λοιπά εδραιωμένα κόμματα 

πρώτης τάξης προγραμματικές αποτυπώσεις. Για παράδειγμα, εντοπίστηκαν 

ειδικές θεματικές για ζητήματα γύρω από την αναμόρφωση του σωφρονιστικού 

συστήματος και την προβολή της ανάγκης εκπαίδευσης γύρω από ζητήματα οδικής 

ασφάλειας. 

Τέλος, αναφορικά με τα δύο επίσης διακριτά χαρακτηριστικά των αντί-

κατεστημένων κομμάτων, το ρόλο του ηγέτη και την επιχειρούμενη οργανωτική 

δόμηση σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται επίσης σύμπνοια. Η παρουσία του ηγέτη 

είναι εξαιρετικά έντονη, δεσπόζοντας στο εσωτερικό τους αλλά και στην 

προγραμματική τους αποτύπωση καθότι σε πολλές περιπτώσεις οι δηλώσεις και οι 

δημόσιες παρεμβάσεις των ηγετών τους μετατρέπονται έπειτα σε πολιτικά κείμενα 

και κατευθύνσεις. Βέβαια και τα δύο κόμματα επιχειρούν την εσωτερική δομική 

θεσμοποίηση, με τη διοργάνωση  συνεδρίων, εσωτερικών εκλογών και τη 

λειτουργία εσωτερικών οργάνων.  

 

 

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής αποτύπωσης του Ποταμιού 

και του ΑΝΟ ; Ομοιάζουν ;  

Το θεωρητικό περίγραμμα των αντί-κατεστημένων κομμάτων προτάσσει μία νέα 

κομματική μορφή, με έντονα χαρακτηριστικά εναντίωσης στο κατεστημένο και 

παράλληλα την ιδεολογική αποφόρτιση, υποστηρίζοντας από τη μία προτάσεις 

ανεξαρτήτως ιδεολογικού χρωματισμού, δεξιού ή/και αριστερού φάσματος και την 

άρνηση κατάταξης στην οριζόντια διάκριση αριστερού και δεξιού μέρους του άξονα 

αριστερά- δεξιά. Αυτή η ιδεολογική απέκδυση τα καθιστά δεκτικά σε ομοιότητες και 

διαφορές. Πως ομοιάζουν και πόσο διαφέρουν το Ποτάμι και το ΑΝΟ ; Αξιοποιώντας 

τα στοιχεία του πολιτικού τους περιγράμματος, όπως κωδικοποιήθηκε στο EUVox, 

παρατηρούμε για κάθε μία από τις τρεις διακριτές θεματικές (α) ευρωπαϊκά 

ζητήματα, (β) οικονομία και ανάπτυξη και (γ) κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα 

ομοιότητες και διαφορές.  
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Χαρακτηριστικά, το Ποτάμι εκφράζει μία ιδιαιτέρως θετική προσέγγιση για τα 

ευρωπαϊκά ζητήματα, τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ, μίας 

κεντρικής δημοσιονομικής διαχείρισης και ενός πιο ενεργού αναδιανεμητικού 

κεντρικού ρόλου και παράλληλα κατά του περιορισμού των δικαιωμάτων των 

πολιτών, ανεξαρτήτως της χώρας – μέλος παραμονής τους. Το ΑΝΟ, στην ίδια 

θεματική επιδεικνύει μία λιγότερο θερμή αντιμετώπιση σε σχέση με ζητήματα 

ευρωπαϊκού προσανατολισμού, εκφράζεται ουδέτερα αναφορικά με το ενδεχόμενο 

συμμετοχής της Τσεχίας στη ζώνη του ευρώ, ενώ τάσσεται κατά μίας κεντρικής 

δημοσιονομικής διαχείρισης παρότι εκφράζεται θετικά μπροστά στο ενδεχόμενο 

αναδιανεμητικών αρμοδιοτήτων. 

Ως προς τα ζητήματα οικονομίας και ανάπτυξης, το Ποτάμι εμφανίζεται 

περισσότερο συντηρητικό από ότι το ΑΝΟ, χωρίς όμως εκ διαμέτρου αντιθετικές 

απόψεις. Το Ποτάμι εκφράζεται θετικά σχετικά ως προς την αναδιανεμητική 

λειτουργία του κράτους, υποστηρίζοντας την ανάγκη ανακατανομής του πλούτου 

από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους. Εκφράζει ουδέτερη στάση 

αναφορικά με την υπερβατική λογική δυνατότητας αναδιοργάνωσης του κράτους 

χωρίς μείωση στον αριθμό δημοσίων υπαλλήλων όπως και σχετικά με το ζήτημα 

κρατικής παρέμβαση στην οικονομία.  Το ΑΝΟ εκφράζεται θετικά σχετικά με τη 

μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και τάσσεται υπέρ μίας μικρότερης 

συμμετοχής του κράτους στην οικονομία, ενώ υιοθετεί ουδέτερη στάση σε 

αναδιανεμητικά ζητήματα. 

Τέλος, ως προς ζητήματα πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών, το Ποτάμι 

εμφανίζεται περισσότερο κοινωνικά φιλελεύθερο με το ΑΝΟ να υιοθετεί μάλλον 

συντηρητικές προσεγγίσεις. Το Ποτάμι υποστηρίζει την κτήση της ελληνικής 

ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών, δέχεται το δικαίωμα πιστών άλλων –εκτός της 

ορθόδοξης θρησκείας- να ανεγείρουν λατρευτικούς ναούς, ενώ υποστηρίζει και το 

δικαίωμα γάμου μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου. Το ΑΝΟ, αντίθετα, υποστηρίζει 

την ευθυγράμμιση των μεταναστών με τα επικρατούντα ήθη και έθιμα, δεν 

εκφράζει κάποια τοποθέτηση αναφορικά με το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων 

ζευγαριών, όπως επίσης ουδέτερα εκφράζεται σχετικά με το κατά πόσο το Ισλάμ 

αποτελεί μία απειλή για τις αξίες και την εθνική κουλτούρα. 

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα μπορούν να εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο σε 

όμοιες θεματικές καθώς η ιδεολογική τους συγκρότηση δεν αποτελεί δομικό 

χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας τους. Φυσικά, η προέλευση του ηγέτη τους, 

όπως και η επιρροή του κομματικού συστήματος και του χαρακτήρα του 
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κομματικού ανταγωνισμού μπορεί να επηρεάσει τις τοποθετήσεις τους. 

Παρατηρήσαμε για παράδειγμα πως η Τσεχία είχε μικρότερο δείκτη 

μεταβλητότητας των τοποθετήσεων των κομμάτων σε σύγκριση με την Ελλάδα, με 

τις περιπτώσεις ιδιαίτερα που στην Ελλάδα παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα, όπως σε ζητήματα Ευρωπαϊκού και κοινωνικού προσανατολισμού, 

να παρατηρείται η μικρότερη για την Τσεχία. 

 

 

Γενικά, ποια είναι η συνολική τοποθέτηση των αντί-κατεστημένων κομμάτων  

και ποια η αποτίμηση της συμμετοχής τους στο κομματικό σύστημα ;  

Νέα κόμματα, άλλα με μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία, άλλα με μικρότερη, άλλα με 

μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και άλλα πιο παρωδικά, με παρόμοια 

χαρακτηριστικά ίδρυσης από εξωτερικούς δρώντες, εμφανίστηκαν στα κομματικά 

συστήματα τη δεκαετία του 1990’, ιδίως στα κομματικά συστήματα της ανατολικής 

Ευρώπης μετά τη μετάβαση πρωην κομμουνιστικών χωρών στη δημοκρατία. Το 

Forza Italia, με ιδρυτή το Silvio Berlusconni αποτελεί ίσως το πιο πετυχημένο τέτοιο 

κόμμα, το οποίο μάλιστα εμφανίζεται στην Ιταλία το 1994, μετά τη σημαντική 

αναδόμηση του κομματικού συστήματος και της αλλαγής των όρων του εκλογικού 

ανταγωνισμού στον απόηχο του σκανδάλου “tangentopolis”.   

Παρουσιάζοντας τη βιβλιογραφία που ασχολείται με την ανάλυση αντισυμβατικών 

κομματικών φαινομένων, δομήσαμε την τυπολογία ανικατεστημένων κομμάτων, 

στη βάση της διάκρισης αντι-συστημικών και συστημικών κομμάτων και 

παραθέσαμε νέα κόμματα όμοιων χαρακτηριστικών: από το NSDV  του πρώην 

Τσάρου Νικόλαου της Βουλγαρίας, το κόμμα του πρώην Λετονού κεντρικού 

Τραπεζίτη Einars Repse έως το Ποτάμι του πρώην δημοσιογράφου Σ. Θεοδωράκη, 

το ΑΝΟ του επιχειρηματία Andej Babis ή τους Πολίτες του Ισπανού δικηγόρου  Albert 

Rivera Díaz. Το Ποτάμι και το ΑΝΟ εμφανίζονται σε δύο κομματικά συστήματα την 

περίοδο μεγάλων μεταβολών. Και στα δύο αποδώσαμε το χαρακτηρισμό ως «αντί-

κατεστημένα» καθώς παρατηρήσαμε πως η στάση και τα φυσιογνωμικά τους 

χαρακτηριστικά είναι σύμφυτα με το εννοιολογικό περίγραμμα των αντί-

κατεστημένων κομμάτων. Πέραν των βασικών όμως γνωρισμάτων τους, 

επιχειρήσαμε τη διερεύνηση της τοποθέτησής τους εντός του κομματικού 

συστήματος. Από τη μία το περισσότερο κεντρώο, με ιδιαιτέρως θετική στάση προς 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κοινωνικά φιλελεύθερο αλλά οικονομικά 

συντηρητικό Ποτάμι, από την άλλη το περισσότερο δεξιό, κοινωνικά συντηρητικό 
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αλλά οικονομικά φιλελεύθερο ΑΝΟ 2011 είναι δύο διαφορετικά κόμματα, μίας 

κοινής τάξης: των αντί-κατεστημένων κομμάτων. 

Τα αντί-κατεστημένα κόμματα μπορούν να έχουν διαφορετικά πολιτικά 

χαρακτηριστικά, να απευθύνονται σε διαφορετικά εκλογικά ακροατήρια, να δομούν 

με διαφορετικά κόμματα εκλογικές συνεργασίες, να τοποθετούνται με ανόμοιο 

τρόπο σε όμοια ζητήματα. Με τη βοήθεια, αφενός του EUVox 2014 εξετάσαμε 

ειδικότερα στοιχεία της προσφοράς, αποτυπώνοντας και συγκρίνοντας αποκρίσεις 

σε μία σειρά όμοιων θεματικών, και με τη βοήθεια αφετέρου του European Elections 

Study 2014 εξετάσαμε τα στοιχεία της ζήτησης. Στο επίπεδο της προσφοράς και της 

ζήτησης κωδικοποιήσαμε και συγκρίναμε τρεις διαστάσεις του κομματικού 

ανταγωνισμού, τα ευρωπαϊκά θέματα, τα ζητήματα της οικονομίας και ανάπτυξης 

και τις κοινωνικές αξίες των κομμάτων. Το ΑΝΟ εμφανίζεται περισσότερο σταθερό, 

τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά του άξονα αριστερά – δεξιά, με δεξιό εκλογικό 

ακροατήριο, αυτοτοποθέτηση και πολιτικές αντιλήψεις. Αντίθετα το Ποτάμι 

εμφανίζεται να τοποθετείται προς το κέντρο. Το ΑΝΟ καταγράφει καλύτερες 

επιδόσεις από τους ψηφοφόρους των υπολοίπων κομμάτων (ptv) σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες του Ποταμιού, ενώ, φαίνεται να είναι περισσότερο δημοφιλές, με 

λιγότερους εκλογείς να δηλώνουν άγνοια για την πολιτική του τοποθέτηση. Η 

επιχειρούμενη, τέλος, περιγραφική παλινδρόμηση δεν βοήθησε στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων, στην προσπάθεια συσχέτισης πολιτικής απάθειας, εγγύτητας στο 

Ποτάμι και εμπιστοσύνης στη δημοκρατία, ενώ στην περίπτωση του ΑΝΟ 

επιβεβαίωσε τη θεωρητική υπόθεση της θετικής συσχέτισης. 

Το ΑΝΟ στις εκλογές του 2013 κατέκτησε τη δεύτερη θέση και σχημάτισε έκτοτε 

κυβέρνηση συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες, επιβεβαιώνοντας την 

εκλογική του επιτυχία και στις ερχόμενες ευρωεκλογές του 2014. Το Ποτάμι, 

αντίθετα, από την εκλογική επιτυχία των ευρωεκλογών του 2014, βλέπει τα 

εκλογικά του ποσοστά να συρρικνώνονται. Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια των 

αντί-κατεστημένων κομμάτων στο χρόνο; Και πως μπορεί να αντέξει διατηρώντας 

την έμφαση κατά των ελίτ και κατά των παλιών κομμάτων ; Πράγματι, με την 

εξαίρεση του Forza Italia, το οποίο και αυτό υπέστη αλλαγές, συμμετοχές σε 

συνασπισμό, μετονομασία και αλλαγή στελεχών, πολλά από τα υπόλοιπα κόμματα 

που εξετάστηκαν, όπως το ResPublica, New Era κλπ, για να παραμείνουν στην 

κεντρική πολιτική σκηνή είτε δόμησαν εκλογικούς συνασπισμούς τους οποίους και 

μετεξέλιξαν  σε ενιαία κόμματα, είτε εισχώρησαν σε άλλα κόμματα. Ποιο λοιπόν 

μπορεί να είναι το μέλλον ενός αντί-κατεστημένου κόμματος και πιο ειδικά πιο 
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μπορεί να είναι το μέλλον του Ποταμιού και του ΑΝΟ σε ένα διπολικό κομματικό 

σύστημα ;  

Μπορούν να κατορθώσουν να εκφράσουν με μεγαλύτερη επιτυχία το γενικότερο 

συναίσθημα απογοήτευσης από τα κόμματα, ενισχύοντας με τις στοχευμένες τους 

παρεμβάσεις την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία ή θα υπερκεραστούν από 

περισσότερο ριζοσπαστικές ή αντισυστημικές φωνές που με μεγαλύτερη οξύτητα 

εκφράζουν παρόμοια προβληματική ;  Μπορούν να αποτελέσουν θρυαλλίδες 

εξελίξεων ή θα ακολουθήσουν την ιστορία παρόμοιων εγχειρημάτων που πέτυχαν 

στην πρώτη τους εμφάνιση, αλλά αποτέλεσαν έκτοτε παρένθεση; 
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Παράρτημα- 40 

 

 

Σύνολο

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΔ

ΚΚΕ

ΧΑ

Ελιά

ΑΝΕΛ

Ποτάμι

0 25 50 75 100

73,5

73,5

41,5

85

94

55

72

69

14,5

20

36,5

13,5

4

28

20

21

12

6,5

22

1,5

2

17

8

10

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει περισσότερη δικαιοδοσία στην κατάρτιση των π/υ των κρατών μελών

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

Σύνολο

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΔ

ΚΚΕ

ΧΑ

Ελιά

ΑΝΕΛ

Ποτάμι

0 25 50 75 100

20,5

25

20,5

32

17,5

42

32

33,5

51,5

43

51,5

22,5

15

30

35,5

34

28

32

28

45,5

67,5

28

32,5

32,5

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει προχωρήσει υπερβολικά 

Ευρωπαϊκή ενοποίηση
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Σύνολο

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΔ

ΚΚΕ

ΧΑ

Ελιά

ΑΝΕΛ

Ποτάμι

0 25 50 75 100

10

24

9,5

11

10

11,5

12

10,5

31,5

38

33,5

40

22

46,5

30

35,5

58,5

38

57

49

68

42

58

54

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Η προστασία του περιβάλλοντος έχει πάντα προτεραιότητα ακόμη και εάν αυτό επιφέρει καθυστέρηση στην 
οικονομική ανάπτυξη

Περιβάλλον

Κρατική παρέμβαση

Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

46,5

16,5

33

35

33,5

12

27,5

33,5

62,5

46,5

29,5

42,5

42

45,5

20

21

20,5

35,5

24

46

27

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Το κράτος να παρεμβαίνει στην οικονομία
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Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

42

7,5

15

12

47

8

17

44

50

59,5

36,5

38

37,5

38

14

42,5

25,5

51,5

15

54,5

45

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Ο πλούτος να αναδιανέμεται από τους πλούσιους στους φτωχούς

Αναδιανομή του πλούτου

Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

35

37,5

46

33,5

26,5

37

42

60,5

54

41

54,5

50

39

46

4,5

8,5

13

12

23,5

24

12

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Να αυξηθούν οι φόροι και να αυξηθεί το μέγεθος του δημοσίου

Δημόσιος τομέας
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Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

24,5

69

18,5

50

12

42,5

30,5

26,5

23

37

28

17,5

27

29

49

8

44,5

22

70,5

30,5

40,5

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Υποστήριξη του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών

Αναγνώριση δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων

Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

31

48

28

31,5

21

30,5

34,5

47,5

26

40,5

40,5

42,5

48

41,5

21,5

26

31,5

28

36,5

21,5

24

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Τα ατομικά δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται πλήρως ακόμη και όταν η μερική αναστολή τους μπορεί 
να βοηθήσει στην καταπολέμηση έκνομων ενεργειών

Ατομικές ελευθερίες
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Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

25

34,5

14

24,5

28,5

24

25

38,5

31

43

21

43

42,5

37,5

36,5

34,5

43

54,5

28,5

33,5

37

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Είμαι υπέρ μίας περιοριστικής πολιτικής στο θέμα της μετανάστευσης

Μετανάστευση

Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

44,5

68

51

79

37,5

50,5

61

26,5

32

32

15

28

23,5

25

29

17

6

34,5

26

14

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει περισσότερη δικαιοδοσία στην κατάρτιση των π/υ των κρατών μελών

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση
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Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

9

15

13,5

17,5

9

6,5

11,5

58

40,5

41,5

56

50

52

46,5

33

44,5

45

26,5

41

41,5

42

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Η προστασία του περιβάλλοντος έχει πάντα προτεραιότητα ακόμη και εάν αυτό επιφέρει καθυστέρηση 
στην οικονομική ανάπτυξη

Περιβάλλον

Σύνολο

CSSD

ODS

KCSM

ANO2011

KDU-CSL

TOP09

0 25 50 75 100

45,5

20

20,5

15,5

44

27,5

19

30,5

36

59

34,5

35,5

41

41

24

44

20,5

50

20,5

31,5

40

Υπερ Ουδέτερα Κατά

> Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει προχωρήσει υπερβολικά 

Ευρωπαϊκή ενοποίηση
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(γ) η σύγκριση τοποθετήσεων κομμάτων και ψηφοφόρων τους  

EES  
River
Voter EUVox 

RiverS
upply 

ND 
Vot 

ND 
Supp 

SYR 
Vot 

SYR 
Supp 

ELIA 
Vot 

ELIA 
Supp 

ANEL 
Vot ANELSupp 

XA 
Vote 

XA 
Supp 

KKE 
Vot KKESUp 

Η Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση έχει 
προχωρήσει 
υπερβολικά πολύ  

– Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση πρέπει να 
προχωρήσει 
περαιτέρω. 5,81 

European 
integration 
has gone too 
far 5 9,49 4 5,96 3 7,28 4 5,55 1 5,06 3 4 1 

Είµαι πλήρως υπέρ της 
κρατικής παρέµβασης 
στην οικονοµία  

Είµαι απόλυτα 
αντίθετος στην κρατική 
παρέµβαση στην 
οικονοµία. 

5,97 

The state 
should 
intervene as 
little as 
possible in the 
economy 3 5,66 2 6 4 5,36 4 5,78 4 5,11 4 4,29 5 

Είµαι πλήρως υπέρ της 
αναδιανοµής του 
πλούτου από τους 
πλούσιους στους 
φτωχούς 

Είµαι απόλυτα 
αντίθετος στην 
αναδιανοµή του 
πλούτου από τους 
πλούσιους στους 
φτωχούς. 5,14 

Wealth should 
be 
redistributed 
from the 
richest people 
to the poorest 1 4,58 4 3,43 1 4,77 2 4 2 3,43 1 2,24 1 

Είµαι πλήρως υπέρ της 
αύξησης των φόρων 
και των δηµόσιων 
υπηρεσιών 

Είµαι πλήρως υπέρ της 
περικοπής των 
δηµόσιων υπηρεσιών 
και των φόρων 

8,55 

Cutting 
government 
spending is a 
good way to 
solve the 
economic 
crisis 2 7,88 1 7,79 5 8,02 1 7,95 4 8,02 4 7,73 5 

Η προστασία του 
περιβάλλοντος 
αποτελεί πάντοτε 
προτεραιότητα ακόµη 
και εάν αυτό αποβαίνει 
εις βάρος της 
οικονοµικής ανάπτυξης 

Η οικονοµική 
ανάπτυξη αποτελεί 
πάντοτε 
προτεραιότητα ακόµη 
και εάν αυτό αποβαίνει 
εις βάρος της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 4,28 

Protecting the 
environment 
is more 
important than 
fostering 
economic 
growth 2 4,87 4 4,4 2 4,38 2 5,62 3 4,71 3 3,71 1 
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EES  
River
Voter EUVox 

RiverS
upply 

ND 
Vot 

ND 
Supp 

SYR 
Vot 

SYR 
Supp 

ELIA 
Vot 

ELIA 
Supp 

ANEL 
Vot ANELSupp 

XA 
Vote 

XA 
Supp 

KKE 
Vot KKESUp 

Είµαι πλήρως υπέρ του 
γάµου των οµόφυλων 
ζευγαριών –  

Είµαι απόλυτα 
αντίθετος στο γάµο 
των οµόφυλων 
ζευγαριών. 

6,03 

Same sex 
couples 
should enjoy 
the same 
rights as 
heterosexual 
couples to 
marry 1 9,18 4 7,23 1 8,55 1 8,67 4 9,3 5 6,77 5 

Υποστηρίζω απόλυτα 
την ατοµική 
ιδιωτικότητα ακόµη και 
εάν εµποδίζει την 
καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας – 

Είµαι υπέρ της 
αναστολής ορισµένων 
ατοµικών δικαιωµάτων 
ως συµβολή στην 
καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας. 6,09 

Restrictions 
on citizen 
privacy are 
acceptable in 
order to 
combat crime - 5,84 2 5,44 5 6,07 4 5,6 - 6,6 4 4,19 5 
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EES  
ANOVo
ter EUVox 

ANOSup
ply 

CSSDV
ot 

CSSDSU
pp 

ODSV
ot 

ODSSu
pp 

KDU-
CSLV
ot 

KD
U-
CS
L 
Sup
p 

TOP09V
Ot 

TOP09Su
pp 

KSCMV
ote 

KSCMSu
pp 

Η Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση έχει 
προχωρήσει 
υπερβολικά πολύ  

– Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση πρέπει να 
προχωρήσει 
περαιτέρω. 6,12 

European 
integration has 
gone too far 4 5,89 5 6,52 1 5,28 4 6,59 4 4,53 2 

Είµαι πλήρως υπέρ 
της κρατικής 
παρέµβασης στην 
οικονοµία  

Είµαι απόλυτα 
αντίθετος στην 
κρατική παρέµβαση 
στην οικονοµία. 6,59 

The state should 
intervene as little 
as possible in 
the economy 2 4,58 4 6,47 2 6,03 4 6,57 2 5,74 4 

Είµαι πλήρως υπέρ 
της αναδιανοµής 
του πλούτου από 
τους πλούσιους 
στους φτωχούς 

Είµαι απόλυτα 
αντίθετος στην 
αναδιανοµή του 
πλούτου από τους 
πλούσιους στους 
φτωχούς. 5,65 

Wealth should 
be redistributed 
from the richest 
people to the 
poorest 3 4,07 2 7,2 5 4,63 2 7,07 4 4,32 1 

Είµαι πλήρως υπέρ 
της αύξησης των 
φόρων και των 
δηµόσιων 
υπηρεσιών 

Είµαι πλήρως υπέρ 
της περικοπής των 
δηµόσιων 
υπηρεσιών και των 
φόρων 

7,42 

Cutting 
government 
spending is a 
good way to 
solve the 
economic crisis 2 6,7 4 6 2 7,27 2 7,1 2 7,14 4 

Η προστασία του 
περιβάλλοντος 
αποτελεί πάντοτε 
προτεραιότητα 
ακόµη και εάν αυτό 
αποβαίνει εις βάρος 
της οικονοµικής 
ανάπτυξης 

Η οικονοµική 
ανάπτυξη αποτελεί 
πάντοτε 
προτεραιότητα 
ακόµη και εάν αυτό 
αποβαίνει εις βάρος 
της προστασίας του 
περιβάλλοντος 4,73 

Protecting the 
environment is 
more important 
than fostering 
economic 
growth 4 4,73 3 4,78 4 4,98 3 5,32 3 5,57 2 
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EES  
ANOVo
ter EUVox 

ANOSup
ply 

CSSDV
ot 

CSSDSU
pp 

ODSV
ot 

ODSSu
pp 

KDU-
CSLV
ot 

KD
U-
CS
L 
Sup
p 

TOP09V
Ot 

TOP09Su
pp 

KSCMV
ote 

KSCMSu
pp 

Είµαι πλήρως υπέρ 
του γάµου των 
οµόφυλων 
ζευγαριών –  

Είµαι απόλυτα 
αντίθετος στο γάµο 
των οµόφυλων 
ζευγαριών. 

4,76 

Same sex 
couples should 
enjoy the same 
rights as 
heterosexual 
couples to marry 3 6,55 3 3,79 4 8,67 5 4,96 4 7,15 4 

Υποστηρίζω 
απόλυτα την 
ατοµική 
ιδιωτικότητα ακόµη 
και εάν εµποδίζει 
την καταπολέµηση 
της 
εγκληµατικότητας – 

Είµαι υπέρ της 
αναστολής 
ορισµένων ατοµικών 
δικαιωµάτων ως 
συµβολή στην 
καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας. 

5,82 

Restrictions on 
citizen privacy 
are acceptable 
in order to 
combat crime 4 6,32 2 5,37 3 6,67 3 6,22 4 6,18 3 
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(δ) Γραμμική παλινδρόμηση 

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .641a .410 .408 2.09005 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_1_ND If you think of …, what 

mark out of ten best describes how probable it is that you will ever 

vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.924 .393 
 

7.448 .000 

qpp8_1_ND If you think of …, 

what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.236 .021 .294 11.456 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.153 .084 -.049 -1.825 .068 



 

Παράρτημα- 51 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.430 .082 -.148 -5.216 .000 

my_voice_counts .734 .044 .434 16.811 .000 

extrovert -.010 .035 -.008 -.283 .777 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .582a .339 .336 2.21228 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_2_SYRIZA If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.368 .430 
 

7.826 .000 

qpp8_2_SYRIZA If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

-.038 .019 -.052 -2.031 .043 
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You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.003 .088 -.001 -.039 .969 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.477 .087 -.165 -5.471 .000 

my_voice_counts .890 .044 .527 20.209 .000 

extrovert .018 .037 .015 .499 .618 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .601a .361 .358 2.17158 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_3_PASOK If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.886 .409 
 

7.050 .000 
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qpp8_3_PASOK If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.187 .028 .171 6.669 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.021 .087 -.007 -.240 .810 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.481 .086 -.166 -5.620 .000 

my_voice_counts .830 .044 .492 18.868 .000 

extrovert .011 .036 .009 .314 .754 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .590a .348 .345 2.19388 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_4_ANEL If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 
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Model Unstandardized Coefficients Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.150 .415 
 

7.587 .000 

qpp8_4_ANEL If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.041 .027 .038 1.490 .136 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.005 .088 -.002 -.055 .956 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.492 .087 -.170 -5.664 .000 

my_voice_counts .908 .044 .535 20.578 .000 

extrovert .004 .037 .003 .115 .909 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .587a .345 .341 2.19886 
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a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_5_XA If you think of …, what 

mark out of ten best describes how probable it is that you will ever 

vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.405 .421 
 

8.083 .000 

qpp8_5_XA If you think of …, 

what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

-.079 .022 -.095 -3.687 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

.012 .088 .004 .138 .890 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.457 .087 -.158 -5.238 .000 

my_voice_counts .870 .044 .517 19.772 .000 

extrovert .013 .037 .011 .366 .714 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 



 

Παράρτημα- 56 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .592a .351 .347 2.18967 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_7_KKE If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.746 .428 
 

8.761 .000 

qpp8_7_KKE If you think of …, 

what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

-.110 .023 -.123 -4.752 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.011 .087 -.004 -.131 .896 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.526 .087 -.182 -6.020 .000 

my_voice_counts .865 .044 .513 19.754 .000 



 

Παράρτημα- 57 

extrovert .019 .036 .016 .513 .608 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .580a .336 .332 2.21235 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_8_Potami If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, my_voice_counts, You had all the necessary 

information in order to choose for whom you were going to vote in the 

recent European elections / QP6 For each of the following statements, 

please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or 

o, You are very interested in politics  / QP6 For each of the following 

statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.174 .425 
 

7.472 .000 

qpp8_8_Potami If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.027 .024 .029 1.102 .271 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.049 .089 -.016 -.553 .580 



 

Παράρτημα- 58 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.450 .089 -.156 -5.084 .000 

my_voice_counts .886 .045 .525 19.664 .000 

extrovert .007 .037 .006 .198 .843 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .636a .405 .402 2.04969 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.941 .379 
 

10.405 .000 

qpp8_1_KDUCSL If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.132 .023 .142 5.706 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.361 .074 -.140 -4.877 .000 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.406 .091 -.144 -4.468 .000 

my_voice_counts .681 .047 .428 14.651 .000 

extrovert .039 .040 .030 .989 .323 

a. Dependent Variable: trust_computed 



 

Παράρτημα- 59 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_1_KDUCSL If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, You had all the necessary information in 

order to choose for whom you were going to vote in the recent European 

elections / QP6 For each of the following statements, please tell me to 

what extent it corresponds or not to your attitude or o, 

my_voice_counts, You are very interested in politics  / QP6 For each of 

the following statements, please tell me to what extent it corresponds 

or not to your attitude or opinion. 

 
 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .638a .408 .405 2.05129 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_2_TOP09 If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, You had all the necessary information in 

order to choose for whom you were going to vote in the recent European 

elections / QP6 For each of the following statements, please tell me to 

what extent it corresponds or not to your attitude or o, 

my_voice_counts, You are very interested in politics  / QP6 For each of 

the following statements, please tell me to what extent it corresponds 

or not to your attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.130 .378 
 

10.916 .000 

qpp8_2_TOP09 If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.164 .022 .198 7.605 .000 



 

Παράρτημα- 60 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.395 .074 -.154 -5.319 .000 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.409 .092 -.144 -4.424 .000 

my_voice_counts .599 .048 .377 12.441 .000 

extrovert .026 .040 .020 .634 .526 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .641a .411 .408 2.04719 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_3_CSSD If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, You had all the necessary information in 

order to choose for whom you were going to vote in the recent European 

elections / QP6 For each of the following statements, please tell me to 

what extent it corresponds or not to your attitude or o, 

my_voice_counts, You are very interested in politics  / QP6 For each of 

the following statements, please tell me to what extent it corresponds 

or not to your attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.670 .382 
 

9.610 .000 



 

Παράρτημα- 61 

qpp8_3_CSSD If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.130 .018 .172 7.036 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.347 .073 -.134 -4.736 .000 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.387 .090 -.136 -4.307 .000 

my_voice_counts .712 .046 .446 15.456 .000 

extrovert .029 .040 .022 .740 .459 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .640a .410 .407 2.05027 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_4_ODS If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, You had all the necessary information in 

order to choose for whom you were going to vote in the recent European 

elections / QP6 For each of the following statements, please tell me to 

what extent it corresponds or not to your attitude or o, 

my_voice_counts, You are very interested in politics  / QP6 For each of 

the following statements, please tell me to what extent it corresponds 

or not to your attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 



 

Παράρτημα- 62 

Model Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.023 .373 
 

10.782 .000 

qpp8_4_ODS If you think of …, 

what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

.154 .022 .176 6.962 .000 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.405 .074 -.156 -5.507 .000 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.382 .090 -.134 -4.230 .000 

my_voice_counts .627 .047 .393 13.279 .000 

extrovert .046 .040 .035 1.164 .245 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .616a .380 .377 2.10262 



 

Παράρτημα- 63 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_5_KSCM If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, You had all the necessary information in 

order to choose for whom you were going to vote in the recent European 

elections / QP6 For each of the following statements, please tell me to 

what extent it corresponds or not to your attitude or o, 

my_voice_counts, You are very interested in politics  / QP6 For each of 

the following statements, please tell me to what extent it corresponds 

or not to your attitude or opinion. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.512 .393 
 

11.487 .000 

qpp8_5_KSCM If you think of 

…, what mark out of ten best 

describes how probable it is 

that you will ever vote for 

this party? 

-.023 .021 -.029 -1.141 .254 

You had all the necessary 

information in order to 

choose for whom you were 

going to vote in the recent 

European elections / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell me to 

what extent it corresponds or 

not to your attitude or o 

-.368 .075 -.142 -4.888 .000 

You are very interested in 

politics  / QP6 For each of 

the following statements, 

please tell me to what extent 

it corresponds or not to your 

attitude or opinion. 

-.428 .092 -.151 -4.631 .000 

my_voice_counts .696 .048 .435 14.547 .000 

extrovert .043 .041 .033 1.056 .291 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 



 

Παράρτημα- 64 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .634a .402 .399 2.06138 

a. Predictors: (Constant), extrovert, qpp8_7_ANO2011 If you think of …, 

what mark out of ten best describes how probable it is that you will 

ever vote for this party?, You had all the necessary information in 

order to choose for whom you were going to vote in the recent European 

elections / QP6 For each of the following statements, please tell me to 

what extent it corresponds or not to your attitude or o, 

my_voice_counts, You are very interested in politics  / QP6 For each of 

the following statements, please tell me to what extent it corresponds 

or not to your attitude or opinion. 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.850 .384 
 

10.014 .000 

qpp8_7_ANO2011 If you 

think of …, what mark 

out of ten best 

describes how probable 

it is that you will 

ever vote for this 

party? 

.121 .019 .163 6.452 .000 



 

Παράρτημα- 65 

You had all the 

necessary information 

in order to choose for 

whom you were going to 

vote in the recent 

European elections / 

QP6 For each of the 

following statements, 

please tell me to what 

extent it corresponds 

or not to your attitude 

or o 

-.397 .075 -.154 -5.319 .000 

You are very interested 

in politics  / QP6 For 

each of the following 

statements, please tell 

me to what extent it 

corresponds or not to 

your attitude or 

opinion. 

-.401 .091 -.142 -4.387 .000 

my_voice_counts .652 .048 .407 13.670 .000 

extrovert .037 .041 .029 .920 .358 

a. Dependent Variable: trust_computed 

 

 

 

 

 

 

 

                              


