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ΣΟΤ ΘΑΝΑΗ ΣΑΚΙΡΗ 

 

Ζ εμέγεξζε ησλ απνίθσλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ Αγγιηθή θπξηαξρία 

ζηέθζεθε κε επηηπρία κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. Έηζη, ζηηο 4 

Ηνπιίνπ 1776 νη 13 απνηθίεο θήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ηδξχνληαο ηελ 

Οκνζπνλδία πνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 ζα 

γηλφηαλ αξρηθά ε ππεξδχλακε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ θαη κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

άιιεο ππεξδχλακεο ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» ζα θαζίζηαην πξνζσξηλά ε 

κνλαδηθή.   

 

Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ εγθαζηδξχζεθε κε ηελ ακεξηθαληθή επαλάζηαζε δελ 

δηακνξθψζεθε κηα θη έμσ αιιά κέζα απφ ζθιεξέο ηζηνξηθέο ηαμηθέο, θπιεηηθέο θαη 

άιιεο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα πήξαλ ηε κνξθή ηεο 

εκθχιηαο ζηξαηησηηθήο ζχγθξνπζεο ησλ Βνξείσλ θαη ησλ Ννηίσλ. Γη‟ απηφ είλαη 

ιαζεκέλε ε εζλνθεληξηθή-ειιελνθεληξηθή άπνςε πνπ αλαιχεη εληειψο ξερά ηελ 

ακεξηθαληθή ηζηνξία. Όπσο, εμίζνπ ξερή αιιά θαη ζθνηαδηζηηθή είλαη ε ίδηα ε 

θπξίαξρε αγγινζαμσληθή πξνηεζηαληηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. «Οηαλ ε ηζηνξία 

νπνηαζδήπνηε ρψξαο παξνπζηάδεηαη σο ηζηνξία κηαο νηθνγέλεηαο, ηφηε απνθξχπηνληαη 

ιπζζαιέεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζε θαηαθηεηέο θαη θαηαθηεκέλνπο, 

ζε αθέληεο θαη δνχινπο, ζε θαπηηαιηζηέο θαη εξγάηεο, ζε εμνπζηαζηέο θαη 

εμνπζηαδνκέλνπο, ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο θπιήο θαη θχινπ. Καη ζ' έλαλ ηέηνην θφζκν 

ζπγθξνχζεσλ, ζ' έλαλ θφζκν ζπκάησλ θαη δεκίσλ, είλαη θαζήθνλ ησλ ζθεπηφκελσλ 

αλζξψπσλ, φπσο είπε ν Αικπέξ Κακί, λα κε ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο δήκηνπο».
1
 Ζ 

ηδηαίηεξε δηθνκκαηηθή ζπγθξφηεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα είλαη 

θαη απηή πξντφλ ηζηνξηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αληαλαθινχζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα 

αληηηηζέκελα ηαμηθά θαη θπιεηηθά-εζλνηηθά ζπκθέξνληα. Σν γεληθφ ζρήκα εμέιημεο 

ησλ βαζηθψλ θνκκάησλ είλαη ην εμήο:  

 

Υρονική περίοδος Σύπος οργάνωζης Βαζικά κόμμαηα Καθοριζηικές 

εκλογικές 

αναμεηρήζεις 

1796-1828 Κφκκαηα ειίη Φεληεξαιηζηέο 

Σδεθεξζνληαλνί vs 

Ρεπνπκπιηθάλνη 

1800, 1824 

1830-1900 Κφκκαηα – καδηθέο 

νξγαλψζεηο 

(machine) 

Γεκνθξαηηθνί vs 

Οπίγνη vs 

Ρεπνπκπιηθάλνη 

1840, 1860, 1896 

1900-1960 Μεηαξξπζκηζκέλα 

θφκκαηα 

Γεκνθξαηηθνί vs 

Ρεπνπκπιηθάλνη 

1912, 1932, 1952 

1960-ζήκεξα Κφκκαηα 

ππεξεζίεο 

Γεκνθξαηηθνί vs 

Ρεπνπκπιηθάλνη 

1960, 1968, 1980, 2000 

 

 ηε βηβιηνγξαθία, βέβαηα, ζπλαληάκε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θνκκάησλ θαη ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά ζηελ παξνχζα θάζε θξαηάκε ην 
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ζπγθεθξηκέλν πίλαθα σο ιεηηνπξγηθφηεξν κηαο θαη εμππεξεηεί ηε ζχληνκε 

αλαζθφπεζή καο.
2
 Όπσο βιέπνπκε απηή ε ηππνινγηθή θαηάηαμε δηαθέξεη θαηά ηη 

απφ ηελ θιαζηθή ζην είδνο ηεο θαηάηαμε ηνπ Μσξίο Νηπβεξδέ
3
 ηελ νπνία επέθηεηλαλ 

νη Ρίηζαξλη Καηο θαη Πήηεξ Μέηεξ 
4
: 

 

Α. Κφκκαηα ζηειερψλ. Αξρηθά ηα πνιηηηθά θφκκαηα ήηαλ ηνπηθέο επηηξνπέο απφ 

πξνζσπηθφηεηεο κε επηξξνή θαη πξνχρνληεο ζηα πιαίζηα θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

 Πνηφηεηα κειψλ αληί πνζφηεηαο 

 Δζσηεξηθή νξγάλσζε επηηξνπψλ αηειήο 

 Μεγάιε απηνλνκία επηηξνπψλ  

 Κφκκαηα = νκνζπνλδία επηηξνπψλ 

 Βνπιεπηέο κε κεγάιε αλεμαξηεζία. Απνηέιεζκα νη κάρεο ησλ 

εζλνζπλειεχζεσλ είραλ ραξαθηήξα κνλνκαρίαο 

 

Β. Κφκκαηα καδψλ. Ο απνθιεηζκφο ζνζηαιηζηψλ ππνςεθίσλ απφ πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο νδήγεζε ζηε ζπγθξφηεζε νξγαλψζεσλ κε ποιιά κέιε ποσ 

θαηέβαιιαλ κηθρές τρεκαηηθές ζσλεηζθορές θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε ελζωκάηωζε ζηελ οργάλωζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ 

νπαδψλ. Έηζη ε θνκκαηηθή νξγάλσζε ζπλέβαιε ζηελ ποιηηηθή εθπαίδεσζε ιαϊθώλ 

καδώλ θαη δεκνθξαηηθή επηινγή ππνςεθίσλ απφ ζπλέδξηα (εζληθά, ηνπηθά, ηνκεαθά). 

 

 Σα θφκκαηα ζηειερψλ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ αξηζηνθξαηψλ θαη αζηψλ. 

 Σα θφκκαηα καδψλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε δεκηνπξγεί πνιππιεζή εξγαηηθή ηάμε πνπ δηεθδηθεί 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ζην δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ δηαξθή ζπκκεηνρή ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο πέξα απφ ηελ 

αλά ηεηξαεηία θαζνιηθή ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

 

Ζ δηαξθήο καδηθή νξγάλσζε κειψλ θαη αλάγθε δηαξθνχο είζπξαμεο ζπλδξνκψλ θαη 

ζπλεηζθνξψλ ζπλέβαιε ζηελ πνιχ απζηεξφηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ζηελ 

πξννδεπηηθή αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ θαη ηεξαξρεκέλνπ νξγαληζκνχ θαη κηαο 

νκάδαο ελδοθοκκαηηθώλ εγεηώλ κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηεο ζέζεο ησλ 

βνπιεπηψλ. 

 

Κνηλσληνινγηθά, ε δηακάρε κεηαμχ ελδνθνκκαηηθψλ θαη θνηλνβνπιεπηηθψλ ζηειερψλ 

αληαλαθιά ηε δηακάρε ησλ δχν νκάδσλ ηεο βάζεο: κέιε πνπ εθιέγνπλ ηνπο 

ελδνθνκκαηηθνχο εγέηεο θαη νπαδνί πνπ εθιέγνπλ ηνπο βνπιεπηέο. Σα κέιε είλαη πην 

ηαπηηζκέλα κε ην θφκκα ζε ζρέζε κε ηνπο ςεθνθφξνπο θαη, ζπλεπψο, πην 

αδηάιιαθηα. 
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Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, νη νκνηφηεηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ 

θνκκάησλ είλαη πνιιέο παξά ηε ζρεηηθά αξγνπνξεκέλε εκθάληζή ηνπο έλαληη απηψλ 

ησλ ΖΠΑ. 

 

Γ. Σν παλζπιιεθηηθφ θφκκα εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 

δηαηεξψληαο πνιιά ζηνηρεία ηνπ θφκκαηνο καδψλ.
5
 Σν πξφηππν αλάπηπμεο ηεο 

Γχζεο ήηαλ ην ππφβαζξν ηνπ παλζπιιεθηηθνχ θφκκαηνο: ηδηφηππν θαζεζηψο 

ζπζζψξεπζεο κε δνκέο εληαηηθήο ζπζζψξεπζεο θαη καδηθήο θαηαλάισζεο ζηε βάζε 

ζπλαηλεηηθψλ ζεζκψλ θαη δνκψλ. Σν παλζπιιεθηηθφ θφκκα πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο 

άκεζεο εθινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζπλεπάγνληαη πξαθηηθέο 

απνζηαζηνπνίεζεο ή θαη απνζηξνθήο απφ πξαθηηθέο ζηξαηνιφγεζεο ζηε βάζε ησλ 

ηδενινγηθψλ θαη θπξίσο θνηλσληθψλ ηαπηίζεσλ, ελψ παξάιιεια επηδηψθνπλ εθινγηθή 

ππνζηήξημε κε αθεηεξία πνιηηηθέο θαη πξνγξακκαηηθέο ζπγθιίζεηο. 

Σα θφκκαηα πιένλ παχνπλ λα είλαη παξάγνληεο ηεο θνηλσλίαο πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

επηξξνή πάλσ ζην θξάηνο ή ηελ δηείζδπζε ζ‟ απηφ. Απηφ ζεκαίλεη κεηαηξνπή ησλ 

θνκκάησλ ζε αληαγσληζηηθνχο κεζίηεο κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. Οη 

θπβεξλήζεηο παλζπιιεθηηθψλ θνκκάησλ βηψλνπλ κηα έληνλε αληίθαζε 

πξνζπαζψληαο αθελφο λα κεζηηεχζνπλ ηα αηηήκαηα ηεο θνηλσλίαο πξνο ην θξάηνο 

αθεηέξνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θξαηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Αληίζεηα 

ζηηο ΖΠΑ ε εμέιημε ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθή. Οη καδηθέο νξγαλψζεηο ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθβηνκεράληζεο, 

ηεο αλάπηπμεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ απφ ηελ Δπξψπε δελ 

είραλ ηα ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξσπατθψλ ζπληεξεηηθψλ θαη 

ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ (ιφγσ απνπζίαο θενπδαξρίαο, αηνκηζηηθήο πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο θαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ησλ δπλαηνηήησλ επέθηαζεο ηεο ρψξαο πξνο 

δπζκάο πνπ ιεηηνπξγνχζε σο αδηακφξθσην αθφκε «Ακεξηθαληθφ φλεηξν» θ.ν.θ.). Σν 

νζηαιηζηηθφ Κφκκα ησλ ΖΠΑ ζηελ θαιχηεξε εκθάληζή ηνπ ζηηο Πξνεδξηθέο ηνπ 

1912 έθηαζε ην 6% θαη ζηηο βνπιεπηηθέο είρε δχν βνπιεπηέο ζην Οκνζπνλδηαθφ 

επίπεδν, κεξηθέο έδξεο ζε Πνιηηεηαθά λνκνζεηηθά ζψκαηα θαη 33 δεκάξρνπο, γηα λα 

κεησζεί ζηαδηαθά ε δχλακή ηνπ ζε ειάρηζηα πνζνζηά.
6
 Έηζη, βιέπνπκε ηα 

ππνηηζέκελα καδηθά θφκκαηα ηνπ 190π αηψλα, Γεκνθξαηηθφ θαη Ρεπνπκπιηθαληθφ, λα 

είλαη νπζηαζηηθά παλζπιιεθηηθά, ηε δε δνκή ηνπο λα κελ έρεη ηα ππξακηδσηά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνκκάησλ-καδψλ.  

 

Γ. Σα θφκκαηα θαξηέι είλαη ε πην ζχγρξνλε θνκκαηηθή κνξθή πνπ απαληάκε ζηελ 

Δπξψπε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ απαληψληαη θαη 

ζηα βαζηθά ακεξηθαληθά θφκκαηα ήδε απφ ην 1960. Σα θφκκαηα απηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηθνχο πνπ ζεσξνχλ ηελ πνιηηηθή σο επάγγεικα (πνιινί δε 

σο πεγή πινπηηζκνχ θαη ειάρηζηνη σο θαζήθνλ ηνπ πνιίηε). Ζ βάζε ηνπ θνκκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ είλαη ην θαηά πφζν νη πνιηηηθνί έρνπλ δηαρεηξηζηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

είλαη γεληθψο θαη ανξίζησο απνηειεζκαηηθνί, ελψ ε ηδενινγία έρεη ραζεί σο έλλνηα. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε «έοληαζε θεθαιαίνπ» ηεο 

θνκκαηηθήο δνπιεηάο θαη ηεο θνκκαηηθέο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο. Δθεί πνπ νη 
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εζεινληέο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν, έζησ θαη ζε «ηαπεηλά θαζήθνληα» 

αθηζνθφιιεζεο θαη «cheerleaders» αλαιακβάλνπλ ηψξα νη δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πνιηηηθνχ κάξθεηηλγθ, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ράξαμεο 

ζηξαηεγηθήο θαη, πάλσ απ‟ φιεο νη εηαηξείεο εξεπλψλ θνηλήο γλψκεο. Σα θφκκαηα πηα 

εδξεχνπλ ζην θξάηνο θαη παχνπλ πιένλ λα είλαη κεζίηεο ηεο θνηλσλίαο πξνο απηφ. Οη 

ζρέζεηο ησλ θνκκαηηθψλ ειίη θαη ησλ απιψλ κειψλ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απηέο 

ηεο «ακνηβαίαο απηνλνκία» (έλαο θνκςφο φξνο γηα λα πνχκε φηη ηα κέιε θαη νη 

νπαδνί μεθίλεζαλ ηελ απφδξαζή ηνπο απφ ηα θφκκαηα). Σέινο, ηα ελαπνκέλνληα 

κέιε δελ έρνπλ νχηε δηθαηψκαηα νχηε ππνρξεψζεηο θαη ηα φξηα κεηαμχ κειψλ θαη κε-

κειψλ είλαη πιένλ αζαθή, θαη ε έκθαζε είλαη ζην άηνκν σο κέινο θαη φρη σο 

νξγαλσκέλν ζψκα (π.ρ. Βξεηαληθφ Δξγαηηθφ Κφκκα). Ζ εκπεηξία ησλ θνκκάησλ ησλ 

ΖΠΑ είλαη θαη εδψ δηαθνξεηηθή ή θαη πξσηνπνξηαθή ζε ζρέζε κε ηα θφκκαηα-

θαξηέι.  

 

Αο επηζηξέςνπκε γηα ιίγν ζηνλ πίλαθα ηεο εμέιημεο ησλ θνκκάησλ ησλ ΖΠΑ. Όζνλ 

αθνξά ηα θφκκαηα ησλ ειίη δελ ηίζεηαη ζέκα ζχγθξηζεο θαζψο ε ινγηθή είλαη ίδηα κε 

απηή ησλ επξσπατθψλ θνκκάησλ ησλ ειίη. Σν 1824 κηα λέα γεληά εγεηψλ 

εκθαλίζηεθε ζηα ηφηε θφκκαηα. ην κεηαμχ είραλ εθιείςεη νη Φεληεξαιηζηέο θαη 

είραλ θπξηαξρήζεη νη Ρεπνπκπιηθαλνί. Ζ ζεκαηνινγία ησλ εθινγψλ δελ 

ραξαθηεξηδφηαλ πηα απφ ηα έληνλα πξνβιήκαηα θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

Βξεηαλφθηισλ θαη Γαιιφθηισλ (νπζηαζηηθά εθπξνζσπνχζαλ θαπηηαιηζηέο πνπ είραλ 

αληίζηνηρνπο εκπνξηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη εθθξάζηεθαλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζηνηρίζεηο ζηηο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ησλ δχν κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο). Νηθεηήο απφ ηνπο λεψηεξνπο Ρεπνπκπιηθαλνχο (κφλν απηνχο ήηαλ νη 4 

ππνςήθηνη) αλαδείρζεθε ν Άληξηνπ Σδάθζνλ απφ ηελ Πνιηηεία Σελλεζή. Ζ ζεηεία 

ηνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ νηθνδφκεζε ελφο «πειαηεηαθνχ θξάηνπο» (πνπ δελ είλαη 

κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν, φπσο λνκίδνπλ πνιινί «εθζπγρξνλίδνληεο»). χκθσλα κε 

έλαλ εμέρνληα ηζηνξηθφ είλαη δίθαην λα δειψζεη θαλείο φηη ν Σδάθζνλ εηζήγαγε ην 

„ζχζηεκα ησλ ιαθχξσλ‟ζην επίπεδν ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαη πνηέ ηνπ 

δελ ην κεηάλησζε.
7
Ζ πνιηηηθή ινγηθή ηνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ ήηαλ ηφζν απιή φζν ησλ αλζξψπσλ ησλ δπηηθψλ ζπλφξσλ: 

«Σα θαζήθνληα φισλ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ είλαη (…) ηφζν ζαθή θη απιά πνπ 

άλζξσπνη κε εμππλάδα κπνξνχλ κεηά ραξάο απηνπξνηαζνχλ γηα λα αλαιάβνπλ λα ηα 

εθηειέζνπλ (…) θαη δελ κπνξψ παξά λα πηζηεχσ πσο έρνπκε πνιιά λα ράζνπκε αλ 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ θαηέρνπλ κηα ζέζε επί καθξφλ απφ φζα γεληθά κπνξνχκε λα 

θεξδίζνπκε απφ ηελ εκπεηξία ηνπο (. . ) Γελ ππάξρεη άλζξσπνο πνπ λα έρεη 

πεξηζζφηεξα θπζηθά δηθαηψκαηα απφ θάπνηνλ άιιν πάλσ ζε δεκφζηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.»
8
Απέλαληί ηνπ ζηάζεθαλ νη Οπίγνη (Whigs ήηαλ νη Φηιειεχζεξνη ζηε 

Βξεηαλία θαη φζνη θάηνρνη αμησκάησλ ζηηο απνηθίεο αληηζηάζεθαλ ζηνπο Βξεηαλνχο 

θαη πήξαλ κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1776) θαη άιινη πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί κε 

θχξην ην Αληη-Μαζνληθφ Κφκκα πνπ ήηαλ ην «θφκκα λένπ ηχπνπ» γηαηί 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηα θάησ σο «εμσθνηλνβνπιεπηηθφ» καδηθφ θφκκα κα 

ζπγθεθξηκέλε αληέληα, ηεο νπνίαο ην θχξην αίηεκα ήηαλ ν πιήξεο εθδεκνθξαηηζκφο 
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ππνπηεπφηαλ φηη ήηαλ άλζξσπνη ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ (πεξίπνπ έλαλ ζηνπο ηξεηο) θαη έβαιε ζηε ζέζε 

ηνπο λένπο πνπ ζπρλά απνδεηθλχνληαλ θαη αθαηάιιεινη θαη δηεθζαξκέλνη.   



ηεο πνιηηηθήο δσήο κε ην θιείζηκν ησλ «κπζηηθψλ νξγαλψζεσλ». ηηο εθινγέο ηνπ 

1836 ν Μάξηηλ Βαλ Μπηνχξελ, δηάδνρνο ηνπ Σδάθζνλ, ππφ ηελ ηακπέια ησλ 

«Γεκνθξαηηθψλ Ρεπνπκπιηθαλψλ» λίθεζε ηνπο Οπίγνπο πνπ δηαζπάζηεθαλ κεηαμχ 

ηξηψλ ππνςεθίσλ. Μεηαμχ 1840 θαη 1852 είραλ ζρεκαηηζηεί θαη ζπγθξνχνληαλ ηα 

θφκκαηα ησλ καδηθψλ νξγαλψζεσλ, Οπίγνη θαη Γεκνθξαηηθνί (ππφ ηνλ Βαλ 

Μπηνχξελ). ηηο εθινγέο ηνπ 1840 νη Οπίγνη θέξδηζαλ κε ηνλ …Μαθ Κέηλ ηεο 

επνρήο, ηνλ ζηξαηησηηθφ ζξχιν πνπ άθνπγε ζην φλνκα Γνπίιηακ Υέλξη Υάξηζνλ ηνπ 

Οράην: «Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εθζηξαηεία ηνπ 1840 εμειίρζεθε ζηελ  πην 

δηαζθεδαζηηθή θαη πην βιαθψδε πξνεδξηθή εθινγή είλαη ην φηη νη Οπίγνη λίθεζαλ 

ηνπο Γεκνθξαηηθνχο κε ηηο ίδηεο ηηο κεζφδνπο ηνπο. Γελ πηνζέηεζαλ νπδεκία 

πιαηθφξκα, έρξηζαλ ππνςήθην έλαλ ζηξαηησηηθφ ήξσα, αγλφεζαλ ηα πξαγκαηηθά 

δηαθπβεχκαηα θαη δελ απεπζχλζεθαλ ζηε λνεκνζχλε ησλ ςεθνθφξσλ αιιά ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη πξνζδνθίεο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο παηξσλίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα „ηελ άληιεζε ησλ ςήθσλ‟ θαη ζην ιαφ πξνζέθεξαλ έλα 

κεγάιν ζφνπ».
9
 Ο εθιεγείο Υάξηζνλ δελ πξφιαβε λα ην ραξεί θαη πέζαλε 

δηαδερφκελνο απφ ηνλ αληηπξφεδξνο Σδσλ Σάηιεξ. Οη Οπίγνη είραλ παξάιιεια 

θεξδίζεη θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο Γεξνπζίαο. Όκσο, ε πνιπζπιιεθηηθφηεηά ηνπο 

ζηάζεθε ε αρίιιεηνο πηέξλα ηνπο θη έηζη δηαζπάζηεθαλ γηα λα επαλέιζνπλ ην 1844 νη 

Γεκνθξαηηθνί ζηελ Πξνεδξία. ηηο εθινγέο απηέο εκθαλίζηεθε ην Liberty Party κε 

ζθνπφ ηνπ ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο σο κνλνζεκαηηθφ θνηλσληθν-θηλεκαηηθφ 

θφκκα θαη πήξε 2% αθαηξψληαο ςήθνπο απφ ηνπο Οπίγνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

μαλαπήξαλ ηελ Πξνεδξία ην 1848, πάιη κε ζηξαηησηηθφ ήξσα, ηνλ Εάθαξη Σαίεινξ. 

Οη Γεκνθξαηηθνί είραλ ππνςήθην ηνλ Γεξνπζηαζηή Ληνχηο Καο πνπ ήηαλ αληίζεηνο 

κε ηελ επέθηαζε ηεο δνπιείαο ζηηο λέεο θαηαθηήζεηο (Νέν Μεμηθφ θιπ.) θαη απηφ 

ζηνίρηζε ςήθνπο πξνο ηνπο Οπίγνπο ελψ ε κεηξηνπάζεηα ηεο αληίζεζήο ηνπ έζηεηιε 

ηνπο πην ξηδνζπάζηεο ζην θφκκα Free Soil κε ππνςήθην ηνλ Βαλ Μπηνχξελ. Σέινο ην 

1852 δηεμήρζε ε ηειεπηαία εθινγηθή εθζηξαηεία κε θχξηνπο αληίπαινπο ηνπο 

Γεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο Οπίγνπο. Σν Free Soil δελ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ηα 

δχν κεγάια θφκκαηα άξρηζαλ πιένλ λα δηαζπψληαη κε αθνξκή ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δνπιείαο θαη ηηο επεξρφκελεο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο 

ηεο εθβηνκεράληζεο. Οη νηθνλνκηθά «πξννδεπηηθνί» θαη θνηλσληθά «ζπληεξεηηθνί» 

Οπίγνη έραζαλ ηηο εθινγέο θαη δηαζπάζηεθαλ. Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα δηαζπάζηεθε 

ζε Βφξεηνπο αληίπαινπο ηεο δνπιείαο θαη ζε Νφηηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο  αλνίγνληαο 

ην δξφκν γηα ηελ εκθάληζε θαη επηθξάηεζε ηνπ λένπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο 

ηνπ αλεξρφκελνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζηηθνχ κπινθ πνπ ππνζρφηαλ ηελ θαηάξγεζε 

ηεο δνπιείαο (επί ηεο νπζίαο ήζειε ειεχζεξν θαη θζελφ εξγαηηθφ γηα ηηο 

εξγαηνππφιεηο ηνπ αλεξρφκελνπ βηνκεραληθνχ βνξξά). Ο εκθχιηνο πφιεκνο ήηαλ 

ελψπηνλ ησλ ππιψλ. Απφ ηα ζπληξίκκηα ηνπ θφκκαηνο ησλ Οπίγσλ θαη ηελ πηψζε θαη 

δηάζπαζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ σθειήζεθε ην καδηθφ American Party κε ηελ 

αληηκεηαλαζηεπηηθή, αληηθαζνιηθή θαη κπζηηθνπαζή δξαζηεξηφηεηά ηνπ κέζσ ησλ 

«κπζηηθψλ εηαηξηψλ» (νη δηαβφεηνη “Know-Nothings” πνπ δελ άθνπγαλ, δελ έβιεπαλ, 

δελ ήμεξα ηίπνηα γηα ηηο κπζηηθέο ελψζεηο). Σν Ακεξηθάληθν Κφκκα ζάξσζε ζε 

πνιιέο πνιηηείεο, θπξίσο ζηε Μαζαρνπζέηε, ζην Μέξηιαλη θαη ζην Κεληάθη, φπνπ 

πήξε ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη βνπιέο. Κη εθεί πνπ φινη λφκηδαλ πσο ζα γίλεη ην 

λέν βαζηθφ θφκκα, ζηελ εηήζηα ζπλδηάζθεςε ηνπ 1956 ζθάεη ε θνχζθα φηαλ επήιζε 

ηεξάζηηα ξήμε ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο Βνξείσλ θαη Ννηίσλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δνπιείαο. Οη Βφξεηνη ήηαλ ν θχξηνο φγθνο ησλ ζπλέδξσλ ηνπ λένπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ 
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Κφκκαηνο πνπ απεχζπλε έθθιεζε ζπλεξγαζίαο ζε νπαδνχο ηνπ Free Soil θαη ησλ 

Οπίγσλ, ζε Γεκνθξαηηθνχο πνπ ήηαλ ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ηεο δνπιείαο θαη ζε 

δπζαξεζηεκέλνπο Know-Nothings. ηηο εθινγέο ηνπ 1856 ηα ηξία θφκκαηα 

ζπγθξνχζηεθαλ άγξηα θαη νη Ρεπνπκπιηθαλνί έθαλαλ ηελ έθπιεμε θαη κε 33% ησλ 

ςήθσλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε δεχηεξε ζέζε ζηέιλνληαο ην Ακεξηθάληθν Κφκκα ζην 

«ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο». Όιεο απηέο νη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο είραλ πνιχ 

πςειή ζπκκεηνρή πνπ έθηαλε ην 80% θαη ε νπνία έγηλε αθφκε πην πςειή ην 1860 

φηαλ εθιέρηεθε πξφεδξνο ν Ρεπνπκπιηθαλφο Αβξαάκ Λίλθνιλ. Οη Γεκνθξαηηθνί 

θαηέβεθαλ κε δχν ςεθνδέιηηα, ην Βφξεην θαη ην Νφηην θαη, βεβαίσο, έραζαλ ην 

παηρλίδη θαη ζε ιίγν έγηλαλ ππαίηηνη (“War Democrats”) ελφο απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο 

εκθπιίνπο πνιέκνπο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. “War Democrats” απφ ην Βνξξά 

ζηήξημαλ ηνλ Λίλθνιλ. Τπήξμαλ, βέβαηα, Γεκνθξαηηθνί πνπ ελαληηψζεθαλ ζηνλ 

πφιεκν.
10

 Αληηπνιίηεπζε αληηκεηψπηζε θαη κέζα απφ ην θφκκα ηνπ απφ ηνπο 

«Ρηδνζπάζηεο Ρεπνπκπιηθάλνπο» πνπ απαηηνχζαλ λα αλαιάβεη ην Κνγθξέζν ηελ 

επζχλε ηνπ πνιέκνπ, λα θαηαξγεζεί εδψ θαη ηψξα ε δνπιεία θαη λα αλαζπγθξνηεζεί 

πνιηηηθή ν λφηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ακθηζβήηεζε, 

ν Λίλθνιλ δηεχξπλε ην θφκκα ηνπ κε ηνπο “War Democrats” θαη ην κεηνλφκαζε ζε 

Union Party (Κφκκα ηεο Έλσζεο). Κη φκσο, ζηηο εθινγέο ηνπ 1864 νη “War 

Democrats” θαηέβαζαλ δηθφ ηνπο ππνςήθην θφληξα ζηνλ Λίλθνιλ αιιά κάηαηα. 

Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ Λίλθνιλ, ηελ Πξνεδξία αλέιαβε ν πξνεξρφκελνο απφ ηνπο 

“War Democrats” Αληηπξφεδξνο Άληξηνπ Σδάθζνλ αιιά αληηκεηψπηζε ζθιεξή 

αληηπνιίηεπζε απφ ηνπο «Ρηδνζπάζηεο Ρεπνπκπιηθαλνχο» πνπ πέηπραλ λα 

ππεξςεθηζηεί πξφηαζε κνκθήο ελαληίνλ ηνπ αιιά απέηπραλ λα πείζνπλ ηνπο 

γεξνπζηαζηέο. Με ηελ επηζηξνθή ησλ Ννηίσλ πνιηηεηψλ ζηελ Οκνζπνλδία ην 

Γεκνθξαηηθφ Κφκκα μαλάγηλε «αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε». Ο ήξσαο ηνπ πνιέκνπ 

ζηξαηεγφο Οδπζζέαο Γθξαλη εγήζεθε ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη παξέκεηλε Πξφεδξνο 

γηα δχν ζεηείεο (1868 θαη 1872). Έηζη, ινηπφλ, ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηνπο 

Ρεπνπκπιηθαλνχο ληθεηέο θαη ηηο ΖΠΑ κηα δηαθνξεηηθή ρψξα. Σππηθά ε δνπιεία 

θαηαξγήζεθε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1865 κε ηελ 13
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο ελψ 

ε κφλε εμαίξεζε πνπ δηαηεξήζεθε αθνξνχζε ηελ πεξίπησζε δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 

θάηη πνπ πξνθαινχζε αξλεηηθέο εξκελείεο θαη πξνβιήκαηα. Καη γηα λα κε λνκίδνπκε 

πσο επξφθεηην γηα κηα απιή δηαδηθαζία, ε ηξνπνπνίεζε έπξεπε λα εγθξηζεί απφ ηα 

πνιηηεηαθά λνκνζεηηθά ζψκαηα. Καη πνηα ήηαλ ε Πνιηηεία πνπ ηειεπηαία θαηάξγεζε 

θαη ηππηθά ηε δνπιεία κφιηο ην 1995; Ζ Πνιηηεία ηνπ Μηζηζίπη!!!  

 

Ζ αλαζπγθξφηεζε ησλ ππνδνκψλ έδσζε δνπιεηά ζε πνιχ θφζκν θαη, θπξίσο, έδσζε 

λέα νξκή ζηελ θαπηηαιηζηηθή εθβηνκεράληζε θαζψο ε ρψξα ζα ζπλερηδφηαλ λα 

επεθηείλεηαη πξνο ηε Γχζε θαη ρξεηαδφηαλ λένπο ζηδεξνδξφκνπο, λέα εξγνζηάζηα θαη 

λέεο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθηάζεηο πνπ ζα εηίζελην ππφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ κεγάισλ αγξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ πιαίζην ζα γηγαληψλνληαλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζα άιιαδε ν 

πνιηηηθφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο θαζψο νη Ρεπνπκπιηθαλνί ζα γίλνληαλ ην θφκκα 

ησλ βηνκεραληθψλ θαη ρξεκαηηζηηθψλ θχθισλ ηεο αζηηθήο ηάμεο ελψ ην 

Γεκνθξαηηθφ ζα ςεθηδφηαλ απφ ηνπο «ρακέλνπο» ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εθβηνκεράληζεο αγξφηεο θαη εξγάηεο. Οη Ρεπνπκπιηθάλνη εμειίρζεθαλ ζε έλα άθξσο 

εζλνθεληξηθφ θφκκα επηβάιινληαο αληηκεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία κε 
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 Σνπο έκεηλε ε νλνκαζία Copperhead (αγθηζηξφδνπο)  πνπ ηνπο είραλ απνδψζεη νη Ρεπνπκπιηθάλνη 

γηαηί, ηάρα, κνπ ρηππνχζαλ ρσξίο λα ηνπο θαηαιαβαίλνπλ φπσο θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν θίδη ζε 

αληίζεζε κε ηνλ θξνηαιία. 



απνηέιεζκα νη Γεκνθξαηηθνί λα ςεθίδνληαη θαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνχζαλ 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Ζ ζχγθξνπζε ησλ δχν θνκκάησλ ήηαλ ζθνδξή. Ο ζπζρεηηζκφο 

δπλάκεσλ έγεξλε πφηε απφ ηε κία θαη πφηε απφ ηελ άιιε πιεπξά. Οη αλάγθεο ηεο 

παλεζληθήο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ νηθνδφκεζε καδηθψλ 

νξγαλψζεσλ (machines) απφ ηα θφκκαηα, πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, απνζθνπνχζαλ θαη 

ζηελ πνιηηηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ πιεζπζκψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο λέεο 

πνιηηείεο θαη θηήζεηο θαζψο θαη ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ πνπ 

ζπλέξξεαλ απφ φιν ηνλ θφζκν θαη, θπξίσο, απφ ηελ Δπξψπε. Όκσο, φπσο 

παξαηήξεζε ν Ρφκπεξη Μίθειο, «φπνηνο κηιά γηα νξγάλσζε κηιά γηα νιηγαξρία», 

δειαδή ζε θάζε πνιηηηθή νξγάλσζε (θφκκα ή ζπλδηθάην) φζν θαη αλ ζεσξείηαη 

δεκνθξαηηθή δεκηνπξγνχληαη εγεηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο νιηγαξρίεο.
11

 Έηζη 

εμειίρζεθαλ ζηε θάζε απηή ηα δχν κεγάια πνιηηηθά θφκκαηα. Παξάιιεια, νη 

κεραληζκνί αλέπηπμαλ ηεξάζηηα δίθηπα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (“machine politics”). 

«Ο κεραληζκφο θαη νη εγέηεο ήζειαλ πνιηηηθή δχλακε θη εμνπζία. Ζ πνιηηηθή εμνπζία 

νδεγνχζε ζε πξνζσπηθφ πινχην. Γηα λα απνθηεζνχλ δχλακε θη εμνπζία νη 

κεραληζκνί ρξεηάδνληαλ ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ αμησκάησλ νπφηε φξηδαλ πνηνη ζα 

ήηαλ νη ππνςήθηνη θαη ηνπο εμαζθάιηδαλ πηζηέο θαη πξνβιέςηκεο ςήθνπο. ε 

αληάιιαγκα, ε αληηπαξνρή ηνπ κεραληζκνχ ήηαλ ε πξνζθνξά ζε πξνζσπηθή βάζε 

ππεξεζηψλ θαη ρεηξνπηαζηψλ πιηθψλ αληακνηβψλ ζε εθείλνπο πνπ ηνλ 

ππνζηήξηδαλ.»
12

  

 

Δπεηδή, φπσο ηνλίζακε, νη κεραληζκνί είραλ ζπρλά αλάγθε απφ άθζνλν ρξήκα, 

δηαθζνξά επηθξαηνχζε ζηηο πφιεηο φπνπ δεκφζηα αμηψκαηα έθεξλαλ εθηφο απφ ηε 

δφμα θαη ηνλ πινχην. Έηζη νη εθιεγκέλνη αμησκαηνχρνη θαη νη θνκκαηηθνί ζηξαηνί 

ηνπο λφζεπαλ ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο («κπνχθσλαλ» ηηο θάιπεο κε ςεθνδέιηηα 

δηθά ηνπο, δηπινςήθηδαλ θαη ηξηπινςήθηδαλ) θαη ηξνκνθξαηνχζαλ  αλνηρηά ηνπο 

αληίπαινχο ηνπο. Πξνεθινγηθά βνεζνχζαλ ηνπο κεηαλάζηεο, έδηλαλ δνπιεηέο θαη 

άιιεο παξνρέο ζηνπο θησρνχο γηα λα ηνπο πάξνπλ ηηο ςήθνπο θη απηνί ιφγσ έιιεηςεο 

θξάηνπο πξφλνηαο ππέθππηαλ ζηνπο εθβηαζκνχο. Απηά ηα ζπκπηψκαηα «άξξσζηεο 

δεκνθξαηίαο» δελ έρνπλ εμαιεηθζεί, παξ‟ φιν πνπ πνιινί ζεσξνχλ φηη θξάηεζαλ σο 

ηε δεθαεηία 1950-1960. Ζ θαηάζηαζε ζηελ πφιε ηνπ ηθάγν είλαη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθή θαη είλαη πξψηε ζηελ πνιηηηθή δηαθζνξά. Οη εξγάηεο θαη νη αγξφηεο 

έλνησζαλ απνθιεηζκέλνη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη 

είραλ ηελ αίζζεζε φηη νη θνηλφηεηέο ηνπο δελ φξηδαλ νη ίδηεο ηηο ηχρεο ηνπο αιιά ε 

παγθφζκηα αγνξά, νη θεξδνζθφπνη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη 

άπιεζηνη βηνκεραληθνί θαπηηαιηζηέο (robber barons).
13

 Όηαλ εθδειψζεθε ε πξψηε 

κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα άξρηδε λα ηξίδεη επηθίλδπλα. 

Μεηαμχ 1870 θαη 1896 νη αγξφηεο ησλ Μ κεζνδπηηθψλ, δπηηθψλ θαη λφηησλ πνιηηεηψλ 
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πξαθηηθέο θαηαιάκβαλαλ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο κνλνπψιηα θαη ζχκηδαλ 

ηνπο κηθξνθενπδάξρεο θαη ηνπο αξρηεπηζθφπνπο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ρήλνπ πνηακνχ ζην 12ν-13ν αηψλα 

πνπ ζηακαηνχζαλ κε ηελ απεηιή βίαο ηα πινία, έβαδαλ ζηδεξέληεο αιπζίδεο απφ ηε κία φρζε ζηελ άιιε 

θαη απαηηνχζαλ θφξνπο δηέιεπζεο ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα (ζηα γεξκαληθά Raubritter). 

 



δεκηνχξγεζαλ νξγαλψζεηο εθπξνζψπεζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σν 

Greenback Party πνπ ππνζηήξηδε ην αίηεκα έθδνζεο ράξηηλνπ ρξήκαηνο θαη ην 

αγξνηηθφ θίλεκα Granger πνπ αγσληδφηαλ ελαληίνλ ησλ κνλνπσιίσλ ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ θαη πξνσζνχζε ηελ ηδέα ησλ αγξνηηθψλ κεηαθνξηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ 

θαη ηαρπδξνκείσλ θαηέβαζαλ θνηλνχο ππνςεθίνπο ζηηο εθινγέο (1876, 1880, 1884). 

Όκσο, ηε κεγάιε απεηιή γηα ηα δχν κεγάια θφκκαηα ηελ αληηκεηψπηζαλ φηαλ ην 1892 

ην Κφκκα ηνπ Λανχ (People‟s Party ή Populists) κε ππνςήθην πξφεδξν ηνλ Σδέηκο 

Γνπήβεξ πήξε  8% θαη εμέιεμε 22 εθινγείο ζην Δθιεθηνξηθφ Κνιέγην, 6 θπβεξλήηεο 

θαη αξθεηνχο δεκάξρνπο κηθξψλ πφιεσλ. Οη Γεκνθξαηηθνί εμέιεμαλ Πξφεδξν ηνλ 

Γθξφνπβεξ Κιήβειαλη θαη θαηέθηεζαλ ηελ πιεηνςεθία ζην Κνγθξέζν. Όκσο, ν 

Κιήβειαλη ήηαλ αλνηρηά άλζξσπνο ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ ηξαπεδηηψλ. Έηζη, 

ππεξάζπηζε κε λχρηα θαη κε δφληηα ην «ρξπζφ θαλφλα» αξλνχκελνο ζζελαξά λα 

πηνζεηήζεη ηελ πξφηαζε ησλ αγξνηψλ, ησλ εξγαηψλ θαη ησλ κηθξεκπφξσλ θαη 

κηθξνβηνηερλψλ. Έηζη, ρεηξνηέξεςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαηέξξεπζαλ ηξάπεδεο, 

ρξενθφπεζαλ επηρεηξήζεηο, κεηψζεθε ε βηνκεραληθή παξαγσγή, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

έκεηλαλ άλεξγνη. Δπί 30 ρξφληα νη Γεκνθξαηηθνί ζα αληηκεησπίδνληαλ απφ ηα ιατθά 

ζηξψκαηα σο ην θφκκα πνπ πξφδσζε ηηο ειπίδεο ηνπο θαη έθεξε θηψρεηα θαη κηδέξηα. 

Σν 1894 νη Ρεπνπκπιηθάλνη επαλάθηεζαλ ηελ πιεηνςεθία ζην Κνγθξέζν θαη ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ έπεζε ζην λαδίξ. ηε ζπλδηάζθεςε ηνπ 1896 έλαο 

πξψελ βνπιεπηήο απφ ηε Νεκπξάζθα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη κε ην ιφγν ηνπ 

μεζήθσζε ην παζηαζκέλν ρεηξνθξφηεκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ 

ζπλέδξσλ. Ο Γνπίιηακ Σδέληλγθο Μπξάηαλ επηηέζεθε ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ 

«ρξπζνχ θαλφλα» ιέγνληαο: «Γελ ζα ζηαπξψζεηε ηελ αλζξσπφηεηα πάλσ ζε έλα 

ρξπζφ ζηαπξφ.» Οη ζχλεδξνη θαηελζνπζηαζκέλνη ππεξςήθηζαλ ηελ ππνςεθηφηεηά 

ηνπ. Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηάρζεθε κε ηα εθαηνκκχξηα ησλ εξγαηψλ θαη αγξνηψλ 

θαη γεληθφηεξα κε ηε «θησρνινγηά». Σν «Κφκκα ηνπ Λανχ» ζηε δηθή ηνπ 

ζπλδηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα ηάρζεθε θαη απηφ ππέξ ηνπ 

Μπξάηαλ. Όκσο, ε ξεηνξηθή ηνπ Μπξάηαλ μέθπγε απφ ην πιαίζην «ηάμε ελαληίνλ 

ηάμε» θαη έγηλε «χπαηζξνο ελαληίνλ πφιεσλ», κε απνηέιεζκα νη Ρεπνπκπιηθαλνί κε 

ηνλ Γνπίιηακ ΜαθΚίλευ, πνπ ηνλ ρξεκαηνδνηνχζαλ θαλεξά θαη μεδηάληξνπα νη 

θεθαιαηνθξάηεο,λα θαηαθέξνπλ λα θεξδίζνπλ ηνλ θφζκν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

πφιεσλ κε ην επηρείξεκα φηη κφλν κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

πφιεσλ ζα κπνξέζνπλ λα θξαηήζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, θαη ηνπο ππνζρέζεθαλ λα 

επηβάιινπλ πςεινχο βηνκεραληθνχο δαζκνχο ζηηο εηζαγσγέο. Έηζη έραζαλ νη 

Γεκνθξαηηθνί θαη νη «Λατθηζηέο» έζβεζαλ σο θφκκα.  

 

χληνκα, φκσο, ηα πξάγκαηα ζα άιιαδαλ κε ηελ είζνδν ζηελ «Πξννδεπηηθή Δπνρή». 

Σν Πξννδεπηηθφ Κίλεκα δεηνχζε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο: καδηθή εγγξαθή ησλ πνιηηψλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, 

κεηαξξχζκηζε ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζηέξσζε δεκνςεθηζκάησλ θαη 

δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ γηα 

δεκνςεθίζκαηα, πξνθξηκαηηθέο εθινγέο ησλ θνκκάησλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ππνςεθίσλ ζηα αμηψκαηα, δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ησλ εθιεγκέλσλ αμησκαηνχρσλ 

θαη δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθψλ εθινγψλ, θαηάξγεζε θνκκαηηθψλ ςεθνδειηίσλ, 

επηβνιή ηζρπξψλ θαλνληζκψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη θαη, πξσηίζησο, ζηηο γπλαίθεο. Μεηά ηε δνινθνλία 

ηνπ ΜαθΚίλεπ ηελ Πξνεδξία αλέιαβε ν ηφηε αληηπξφεδξνο Θεφδσξνο Ρνχδβειη, ν 

νπνίνο πηνζέηεζε ηηο ζέζεηο ηνπ Πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζάξσζε ζηηο εθινγέο 

ηνπ 1904.  Όκσο, ν δηάδνρφο ηνπ, ν Γνπίιηακ Υάνπαξλη Σαθη πξφδσζε ην 

Πξννδεπηηθφ θίλεκα θη έηζη ζηηο εθινγέο ηνπ 1912 ν Ρνχζβειη θαηέβεθε σο 



ππνςήθηνο ηνπ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο θη έζηεηιε ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο ζηελ ηξίηε 

ζέζε κε κεγάιε δηαθνξά (88 εθιέθηνξεο έλαληη 8). ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ήηαλ ε θαζηέξσζε ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ, ε αλάθιεζε ησλ 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ε επθνιφηεξε αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, ε θαζηέξσζε 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα πξνο γπλαίθεο θαη παηδηά, αχμεζε εξγαηηθψλ 

κηζζψλ, πεξηνξηζκφο ησλ αληηαπεξγηαθψλ δηαηάμεσλ, αλαζεψξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα θαζηέξσζε ειαζηηθφηεξνπ λνκίζκαηνο, ππνρξεσηηθή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ,  λένη θφξνη θιεξνλνκηάο θαη 

εηζνδεκάησλ, βειηίσζε ησλ πδάηηλσλ δξφκσλ ηεο ελδνρψξαο, θ.α. ηα αξλεηηθά ηνπ 

ήηαλ ν λέν-εζληθηζκφο πνπ, πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ινγηθέο ηεο επηβνιήο δαζκψλ 

θαη ηεο πξφηαμεο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο έλαληη ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ 

πνπ πξνσζνχζε κε ηε Νέα Διεπζεξία ν Σφκαο Γνχληννπ Γνπίιζνλ ησλ 

Γεκνθξαηηθψλ, ήηαλ θάιεζκα  γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαηεζηεκέλνπ. 

Όκσο, νη Ρεπνπκπιηθάλνη θαηάθεξαλ λα μαλαπάξνπλ πίζσ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ςεθνθφξσλ ησλ Πξννδεπηηθψλ ελψ άιινη 

αθνινχζεζαλ ηνλ Γνπίιζνλ ζην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα, πνπ έπαηξλε νινέλα θαη πην 

πξννδεπηηθέο ζέζεηο. Σν 1924 ν ππνςήθηνο ησλ Πξννδεπηηθψλ Ρφκπεξη Λαθνιέη 

πήξε γηα ηειεπηαία θνξά πςειφ πνζνζηφ (16,2%). Έηζη, νη Πξννδεπηηθνί είηε σο 

αλεμάξηεην θφκκα είηε σο πηέξπγεο ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ έβαιαλ ηε ζθξαγίδα 

ηνπο ζηελ επνρή πνπ ζα έθιεηλε κε ηελ άλνδν θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

Φξαλθιίλνπ Ρνχδβειη πνπ επέβαιε ην Νηνπ Νηήι θαη ηελ πην θηιεξγαηηθή λνκνζεζία 

πνπ είραλ πνηέ νη ΖΠΑ. ην κεηαμχ κε ηελ νηθνδφκεζε ελφο ηχπνπ «θξάηνπο 

πξφλνηαο», πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ θπβέξλεζε Ρνχζβειη θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ γηα δηθαηψκαηα  πνπ θαηαθηήζεθαλ κε ζθιεξέο απεξγίεο, 

θαηαιήςεηο εξγνζηαζίσλ θαη ρψξσλ δνπιεηάο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηηο ηδησηηθέο 

αζηπλνκίεο ησλ εξγνδνηψλ, κηα ηζρπξή θνηλσληθή ζπκκαρία ζην πιαίζην ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο πνπ άιιαμε εληειψο ην θφκκα. Απηή ε ζπκκαρία 

επλνήζεθε ζηελ άλνδφ ηεο κε ηνπο Ρνπζβειηηαλνχο Γεκνθξαηηθνχο θαη κε ηελ 

κεηαθίλεζε ςεθνθφξσλ πνπ απνγνεηεχηεθαλ απφ ην ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά  ησλ 

Ρεπνπκπιηθάλσλ ηεο ηξνκαθηηθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Ο Πξφεδξνο Υέξκπεξη 

Υνχβεξ θαη ηα λενθιαζηθά νηθνλνκηθά ηνπ (ε νηθνλνκηθή νξζνδνμία ηεο επνρήο) 

έζπξσμαλ ηελ θξίζε ζηα άθξα, πξνθαιψληαο Κξαρ θαη ζηέιλνληαο εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο ζηελ αλεξγία θαη ηελ απίζηεπηε κηδέξηα ηνπ δφγκαηνο «ν ζψδσλ εαπηφλ 

ζσζήησ».
14

 Δμίζνπ επλνήζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη γεληέο νιφθιεξεο κεηαλαζηψλ 

είραλ απνθηήζεη εθινγηθά δηθαηψκαηα θαη ηα παηδηά ηνπο ελειηθηψλνληαλ ηφηε 

δεκηνπξγψληαο έλα λέν κεγάιν ζηξψκα Γεκνθξαηηθψλ ςεθνθφξσλ, πνπ, εθηφο ησλ 

άιισλ, ήζειαλ λα ςεθίζνπλ ελαληίνλ ηεο ξαηζηζηηθήο θαη αληίιεςεο θαη 

αληηκεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ Ρεπνππιηθαλψλ.
15

Ζ θνηλσληθή ζπκκαρία ξάγηζε 

ην 1948 γηα λα δηαιπζεί ην 1952 νπφηε ν «ήξσαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ» Άηθ 

Άηδελράνπεξ αλέιαβε ηα ελία ηεο Πξνεδξίαο ησλ ΖΠΑ κε ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο ελ 

κέζσ ςπρξνχ πνιέκνπ. Σν 1948 ν Υάξξπ Σξνχκαλ πνπ είρε δηαδερζεί ην Ρνχζβειη 

κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ην 1945 επαλεθιέρηεθε δηαςεχδνληαο φιεο ηηο ηφηε 

δεκνζθνπήζεηο, πνπ ήζειαλ ηνλ Ρεπνπκπιηθαλφ ππνςήθην Σφκαο Νηηνχη λα βγαίλεη 
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κε επθνιία. Οη ηειεθσληθέο δεκνζθνπήζεηο δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηε ιατθή βάζε 

(νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ δηθφ ηνπο ηειέθσλν ηφηε) ησλ Γεκνθξαηηθψλ πνπ 

ζπλέηξηςε ηφζν ηελ αληαξζία ησλ Νφηησλ Γεκνθξαηηθψλ πνπ θαηέβαζαλ ξαηζηζηή 

ππνςήθην ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηαηί ν Σξνχκαλ ππνζηήξηδε ηελ απφδνζε 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο θαη πξνσζνχζε γεληθφηεξα ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ελζσκάησζή ηνπο φζν θαη ηελ Ρεπνπκπιηθάληθε ππεξνςία. Ο 

Σξνχκαλ είρε ακθηζβεηεζεί θαη απφ ηελ Πξννδεπηηθή πηέξπγα πνπ θηλήζεθε λα 

θαηεβάζεη ηνλ πξψελ αληηπξφεδξν Υέλξπ Γνπάιιαο, θπξίσο ελαληησλφκελε ζηελ 

ςπρξνπνιεκηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιεκηθή επέκβαζε ζηελ Κνξέα. Ο 

Άηδελράνπεξ εμειέγε ην 1952 ζηηο πξψηεο εθινγέο πνπ κεηαδφζεθαλ απφ ηελ 

ηειεφξαζε. Απφ ην ζεκείν απηφ αιιάδεη πάιη ε ζέζε, ν ξφινο θαη ε νξγάλσζε ησλ 

βαζηθψλ θνκκάησλ. Σα θφκκαηα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ηειενπηηθήο 

επνρήο θαηά ηελ νπνία νη θαθνί ηεο δεκνζηφηεηαο ζηξέθνληαη ζηηο πξνζσπηθφηεηεο 

ησλ ππνςεθίσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θφκκαηα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ παξνρέο 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη δηαθήκηζεο ησλ ππνςεθίσλ. Γελ ήηαλ, φκσο, κφλν ε 

δηάδνζε ηεο ηειεφξαζεο ν κνλαδηθφο παξάγνληαο απηήο ηεο εμέιημεο. Σν «θξάηνο 

πξφλνηαο» άθελε νινέλα θαη ιηγφηεξα πεξηζψξηα ζηνπο θνκκαηηθνχο κπφζεδεο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο λα αλαπηχζζνπλ «πειαηεηαθέο ζρέζεηο». Οη δεκφζηνη ππάιιεινη 

πξνζηαηεχνληαλ πηα κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο απφ ηελ εθδίσμή ηνπο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο εθάζηνηε θπβεξλεηηθνχο νπαδνχο. Ζ δεθαεηία ηνπ 

1950, εμάιινπ, ήηαλ ε πεξίνδνο αλάπηπμε ησλ πξναζηίσλ ησλ κεγαινππφιεσλ πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηε θπγή απφ ηα θέληξα ησλ πφιεσλ ησλ αζηψλ αιιά θαη ζρεηηθά 

επεκεξνχλησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ. Ζ παξαθκή ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

πφιεσλ εληάζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα θησρφηεξα κεηαλαζηεπηηθά θαη 

αθξνακεξηθαληθά ζηξψκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηεξίδνληαλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηθέο 

ηνπο νξγαλψζεηο παξά ζηηο θνκκαηηθέο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ε κεηάβαζε ζε κηα «κεηαβηνκεραληθή νηθνλνκία» 

ησλ ππεξεζηψλ ζήκαηλε φηη θαζεκεξηλά ην θεθάιαην δεκηνπξγνχζε λέεο αγνξέο, 

κεηαμχ άιισλ ηε δηαθήκηζε, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ εθπαίδεπζε-επηκφξθσζε θαη 

άιιεο ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ππνςήθηνχο ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

λα κεηψλεηαη ζπλερψο ν ξφινο ηνπ θνκκαηηθνχ κέινπο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ην 

πξφπιαζκα ηνπ «θφκκαηνο-θαξηέι» λα έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί ζηηο ΖΠΑ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950, πξνηνχ εμαπισζεί ζηελ Δπξψπε ηξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα.   

 

Γηα λα θιείλνπκε απηή ηελ ηζηνξηθή ελφηεηα ζα ρξεηαζηεί λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά 

ζηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ 1960-2000. Σν 1960 ν Σδσλ Φ. Κέλλεληπ λίθεζε κε πνιχ 

κηθξή δηαθνξά ηνλ Ρίηζαξλη Νίμνλ κε έλα αζαθέο πξφγξακκα «Αιιαγήο» πνπ, φκσο, 

εμέθξαδε ηνλ πφζν δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ Ακεξηθαλψλ εξγαδνκέλσλ θαη λενιαίαο, 

ιεπθψλ, αθξνκεξηθαλψλ θαη κεηαλαζηψλ λα κπεη έλα ηέξκα ζηελ άθξσο ζπληεξεηηθή 

δηαθπβέξλεζε ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ θαη λα ελζσκαησζνχλ φινη ζηε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δσή ησλ ΖΠΑ. ηηο εθινγέο απηέο έγηλε ην πξψην ηειενπηηθφ debate κεηαμχ 

ησλ ππνςεθίσλ. Ζ ηειεφξαζε παίδεη φιν θαη κεγαιχηεξν ξφιν. Ζ δνινθνλία ηνπ 

Κέλλεληπ άλνημε ην δξφκν ζηνλ πνιχ ακθηιεγφκελν Λχληνλ Σδφλζνλ, ν νπνίνο ήηαλ 

«γεξάθη» φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ζεηηθφο απέλαληη ζηα θνηλσληθά 

αηηήκαηα ζην εζσηεξηθφ. Απέλαληί ηνπ είρε έλα δηραζκέλν Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα 

πνπ θαηέβαζε ηνλ πξψην λενζπληεξεηηθφ-λενθηιειεχζεξν, ηνλ λνηηνδπηηθφ Μπάξη 

Γθνιλγνπψηεξ πνπ λίθεζε ηνλ βνξεηναλαηνιηθφ Νέιζνλ Ρνθθέιιιεξ. Ζ πξνβνιή ηεο 

«Μεγάιεο Κνηλσλίαο» απφ ηνλ Σδφλζνλ θαη ε αδπλακία ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ είρε 

σο απνηέιεζκα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο λίθεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ κε 61% (νη 



Ρεπνπκπιηθαλνί πξνεγήζεθαλ κφλν ζε 6 πνιηηείεο). Ο Σδφλζνλ επέβαιε ηελ 

Οκνζπνλδηαθή ηήξημε ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, ηελ Πξάμε γηα ηα Δθινγηθά 

Γηθαηψκαηα θαη ην πξφγξακκα Medicare γηα ηελ παξνρή αζθάιηζεο πγείαο  ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ζε φζνπο ρξεηαδφηαλ εηδηθή βνήζεηα. Όκσο, 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή απνδείρζεθε «άμηνο εθπξφζσπνο» ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη 

ζπλερψο αχμαηλε ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα ζην Βηεηλάκ μεζεθψλνληαο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο λένπο θαη λέεο ζε έλα απφ ηα καδηθφηεξα αληηπνιεκηθά 

θηλήκαηα ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Σν 1968 ζην ζπλέδξην ησλ Γεκνθξαηηθψλ κε ηελ 

απφθαζή ηεο εγεζίαο λα νξίζεη άιινλ ππνςήθην, ηνλ Υηνχβεξη Υάκθξεπ θαη φρη ηνλ 

αληηπνιεκηθφ αθηηβηζηή Γηνπηδήλ Μαθάξζη πνπ είρε θεξδίζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπλέδξσλ απφ ηηο πξνθξηκαηηθέο, έβαιε κφλν ηνπ ηελ πέηξα θαη βνχηεμε ζηα βαζηά 

λεξά ησλ Υηιίσλ Ληκλψλ. Γεθάδεο ρηιηάδεο δηαδεισηέο ρηππήζεθαλ απφ ηα ΜΑΣ θαη 

ηελ εζλνθξνπξά θη έγηλαλ εθαηνληάδεο ζπιιήςεηο. Ο γεξνπζηαζηήο Αβξαάκ 

Ρίκπηθσθ ζε δειψζεηο ηνπ ζηελ ηειεφξαζε έθαλε ιφγν γηα αζηπλνκηθέο «πξαθηηθέο 

Γθεζηάπν.» Έηζη, ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα κπήθε ζε πεξηπέηεηεο θαη νη 

Ρεπνπκπιηθάλνη ζα θπξηαξρνχζαλ ηα επφκελα 40 ρξφληα κε ηηο ζιηβεξέο εμαηξέζεηο 

ησλ Κάξηεξ θαη Κιίληνλ. Μηα αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνκκάησλ έγηλε ην 1972 φηαλ ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

πξννδεπηηθνχ Σδσξηδ ΜαθΓθφβεξλ δηεπξχλζεθε ν ξφινο ησλ πνιηηεηψλ ζηηο 

πξνθξηκαηηθέο εθινγέο θαη αλνίρηεθαλ ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξνπο θχθινπο 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία. Αθνινχζεζε ζέινληαο θαη κε ην Ρεπνπκπιηθαληθφ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηεχξπλζεο απηήο ην είδακε ζηηο θεηηλέο πξνθξηκαηηθέο εθινγέο, 

εηδηθά ζην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα πνπ πήξε ηε κνξθή δεκνςεθίζκαηνο αλάκεζα ζηνλ 

Μπάξαθ Οκπάκα θαη ηε Υίιιαξη Κιίληνλ θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ν πςειφηεξνο 

αξηζκφο πνιηηψλ απφ πνηέ, κε ζηφρν ηελ λίθε ηνπ Οκπάκα θαη ηελ ζεσξνχκελε σο 

εχθνιε επηθξάηεζή ηνπ επί ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ. Μηαο λεφηεξε γεληά πνιηηψλ, πνπ 

βιέπεη ηνλ θφζκν θαη ηελ θνηλσλία ησλ ΖΠΑ λα ρεηξνηεξεχεη εμαηηίαο ησλ 

Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη ηνπ Μπνπο θαη πνπ βιέπεη κπξνζηά ηεο αλεξγία, θηψρεηα θαη 

πνιέκνπο, απνθάζηζε λα πεη ην δηθφ ηεο Ya Basta θαη κέζσ ησλ Πξνεδξηθψλ 

Δθινγψλ ςεθίδνληαο ηνλ Οκπάκα.   Όκσο, ε ηζηνξία κίιεζε δηαθνξεηηθά. Ζ νινέλα 

θαη εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, ε αηνικία ηνπ Οκπάκα λα έξζεη ζε πιήξε ξήμε κε 

ηα παλίζρπξα επηρεηξεκαηηθά, ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο 

ηάμεο (βι. λφκνο γηα ηελ πγεία, ζπλέρηζε ηεο πνιεκηθήο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ 

Αθγαληζηάλ θαη ηεο «ηξνκνθξαηία», ν ζπλερήο εθβηαζκφο ηεο δεμηάο πηέξπγαο ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, θ.ά) είραλ σο απνηέιεζκα λα ππνζηεί αξθεηά κεγάιε ήηηα 

ζηηο ελδηάκεζεο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 2010 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΔΚΛΟΓΔ ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2010 

 

Ζ κάρε ησλ Γεκνθξαηηθψλ ήηαλ εμαξρήο ππνλνκεπκέλε ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ 

δαπαλψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε νκνζπνλδηαθφ θαη πνιηηεηαθφ επίπεδν θαη ηεο 

αλεξγίαο πνπ έπιεμε πξψηα απ‟ φια ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο παξαδνζηαθά ήηαλ πην 

θνληά ζην θφκκα απηφ παξά ζην Ρεπνπκπιηθαληθφ. Σα exit poll έδεημαλ φηη ε ηάζε 

ησλ γπλαηθψλ λα ην ςεθίδνπλ παξακέλεη αιιά κε πνιχ ρακειφηεξε έληαζε θαη απηφ 

ηζρχεη ηφζν επεηδή πνιιέο γπλαίθεο ςήθηζαλ Ρεπνπκπιηθάλεο γπλαίθεο (θαη δε ηνπ 

Tea Party) φζν θη επεηδή ε ίδηα ηάζε ππήξρε θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ απείραλ. Σν 

αλεζπρεηηθφ ηφζν γηα ην «θαηεζηεκέλν» ηνπ Ρεπνπκπιηθάληθνπ Κφκκαηνο φζν θαη 

γηα ην Γεκνθξαηηθφ, είλαη φηη ε εμέγεξζε ησλ γπλαηθψλ ελαληίνλ ηνπ γίλεηαη απφ ηα 

δεμηά ηνπο. Όζν θαη αλ καο αξέζεη, απηή ηελ γπλαηθεία εμέγεξζε ηελ εθθξάδεη κε ην 

δηθφ ηεο θαθφγνπζην ηξφπν ε άξα Πέηιηλ πνπ έρεη μεθηλήζεη νξκεηηθά γηα ην ρξίζκα 



ηνπ θφκκαηνο ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2012. Μαδί ηεο είλαη γπλαίθεο ππνςήθηεο 

βνπιεπηίλεο, πνπ έραζαλ αιιά είραλ κπεη δπλακηθά ζην πνιηηηθφ-εθινγηθφ παηρλίδη. 

 

Ζ πφισζε πνπ θέξδηζε έδαθνο ζ‟ απηέο ηηο εθινγέο είρε σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε 

ζρεδφλ ζην κηζφ ησλ εδξψλ ησλ Γαιάδησλ θπιηψλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ. Πξφθεηηαη 

γηα ηνπο ζπληεξεηηθνχο ζηα νηθνλνκηθά Γεκνθξαηηθνχο πνπ είραλ απεηιήζεη αξθεηέο 

θνξέο ηελ πιεηνςεθία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη αλάγθαζαλ ηνλ Οκπάκα λα βάιεη 

πνιχ λεξφ ζην θξαζί ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ δεκφζηα πγεία 

θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε. Έηζη, αλακέλεηαη ε πφισζε λα απμεζεί κηα θαη ηα 

Γαιάδηα θπιηά είλαη απνδπλακσκέλα ελψ ην ππεξζπληεξεηηθφ έσο ξαηζηζηηθφ 

θνηλσληθφ θίλεκα πνπ αθνχεη ζην φλνκα Tea Party πήξε ζπλνιηθά 39 έδξεο θαη απφ 

απηέο νη 32 αλήθαλ πξηλ ζηνπο Γεκνθξαηηθνχο.  

 

Ση είλαη ην Tea Party, αθξηβψο; Οη βνπιεπηέο ηνπ πξνέξρνληαη απφ έλα θνηλσληθφ 

θίλεκα πνπ φζν αληηδξαζηηθφ θη αλ είλαη δελ παχεη λα απνηειεί θάηη δηαθνξεηηθφ 

ζηελ πνιηηηθή ζθελή ησλ ΖΠΑ θαη κάιηζηα πξσηνθαλέο ζε έθηαζε θαηλφκελν. Γχν 

εκέξεο κεηά απφ ηελ γηνξηή ησλ Αγίσλ Πάλησλ, ήηνη ην Halloween, ηα θαληάζκαηα 

ηνπ παξειζφληνο γχξηζαλ κε θαληαρηεξά θνπζηνχκηα ηεο επνρήο ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ 

αλεμαξηεζία. O ιφγνο γηα ηελ δηείζδπζε ηνπ πην ζθνηαδηζηηθνχ θαη, ζπλάκα, πην 

αθξαίνπ λενθηιειεχζεξνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο ζην Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα. Σν 

«Κφκκα ηνπ Σζαγηνχ» εθκεηαιιεχηεθε θαη αμηνπνίεζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ 

αγσλία ησλ πην θαζπζηεξεκέλσλ ιατθψλ-εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ κπξνζηά ζηελ 

νινέλα θαη εληεηλφκελε θξίζε, θάηη πνπ γηα άιιε κηα θνξά δελ κπφξεζε λα θεξδίζεη 

ε ζπκβαηηθή αξηζηεξά ησλ ΖΠΑ, κέζα θη έμσ απφ ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα. Αξθεί λα 

ζθεθηεί θαλείο φηη αθφκα θαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο 

εθθξάζηεθε ε ηαμηθή πάιε κε ζηξεβιφ, έζησ, ηξφπν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ 

Αιάζθα πνπ είλαη παξαδνζηαθφ θένπδν ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ, αθφκα δελ έρεη 

αλαθεξπρηεί ληθεηήο θαζψο ππνιείπνληαη νη επηζηνιηθέο ςήθνη. Ζ ζχγθξνπζε γίλεηαη 

κεηαμχ ηεο Lisa Murkowski (λπλ κέινο ηεο Γεξνπζίαο) θαη ηνπ εθιεθηνχ ηεο Palin θ. 

Joe Miller πνπ έρεη ην επίζεκν ρξίζκα ηνπ θφκκαηνο. H Murkowski πξνεγείηαη κε 

39% θαη αθνινπζνχλ ν Miller κε  35% θαη ν Scott McAdams ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο κε 24%. Δδψ ε Murkowski ςεθίζηεθε ιφγσ ηεο αληίζεζήο ηεο ζην 

πξφγξακκα πεξηθνπήο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη δαπαλψλ θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ 

ακβιψζεσλ πνπ ήζειε λα επηβάιεη ε Palin θαη ν πξνζηαηεπφκελφο ηεο. Ζ Αιάζθα 

είλαη κηα Πνιηηεία πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη, επνκέλσο, ε άλνδνο 

ηεο ήδε πςειήο αλεξγίαο είλαη ην πξσηαξρηθφ απνηέιεζκα ηεο πεξηθνπήο ηνπο. ηελ 

αγξνηηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα Colorado 3 ν Ρεπνπκπιηθάλνο εκπνξνβηνκήραλνο 

θεξακηθψλ Scott Tipton, πνπ ππφζρεηαη λα θηίζεη θπιαθέο θαη λα πξνζιάβεη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο δηθαζηέο, ππνζηεξηδφκελνο απφ ην Κφκκα ηνπ Σζαγηνχ, αλέηξεςε ηελ 

θπξηαξρία ηνπ Γεκνθξαηηθνχ βνπιεπηή John Salazar αδειθνχ ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Ken Salazar ζε κηα κάρε γνήηξνπ γηα ηελ Πξνεδξία Οκπάκα.  

 

Οη Γεκνθξαηηθνί έραζαλ πνιχ. Όκσο, δελ έθηαζαλ ζην ζεκείν λα έρνπλ νιφθιεξν ην 

Κνγθξέζν (Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη Γεξνπζία). Απηφ είρε πάζεη ν Μπηι 

Κιίληνλ ην 1994 φηαλ πάιη κε ζθιεξή λενθηιειεχζεξε εγεζία αληεπηηέζεθαλ θαη 

θαηέιαβαλ ηελ πιεηνςεθία θαη ησλ δχν λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ. Καη ηφηε ν Κιίληνλ 

είρε ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο αζθάιηζεο θαη έζαςε νξηζηηθά ην ηνκαρψθ ηνπ 

πνιέκνπ, δειαδή ην ζρέδην ηεο Υίιαξπ Κιίληνλ γηα ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή 

κεηαξξχζκηζε. ήκεξα ν Οκπάκα πιήξσζε ηφζν ην ζφισκα ηεο εμαγγειζείζαο 

πνιηηηθήο κε ην λφκν πνπ πέξαζε φζν θαη ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηά ηνπ λα πνιεκήζεη 



ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνχο πνιίηεο θαη 

κεηαλάζηεο, κε ηελ αλεξγία λα θηάλεη ζηα χςε θαη λα θπξηαξρνχλ νιφηεια πηα νη 

ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Ζ αλεξγία θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1948-2010 ήηαλ 

θαηά κέζν φξν γχξσ ζην 5%, ελψ ηνλ θεηηλφ επηέκβξην έθηαλε ζην 9,6% (βάζεη 

ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ). Ζ αλεξγία, φκσο, κεηψζεθε ζηηο κεηξνπφιεηο 

θαη απμήζεθε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, εμεγψληαο έηζη ηελ νξγή ησλ θησρψλ 

ζηξσκάησλ ησλ επαξρηαθψλ πφιεσλ πνπ εθδειψζεθε ζην θίλεκα ηνπ Κφκκαηνο ηνπ 

Σζαγηνχ θαη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ. Βέβαηα, θάπνηνη ηζρπξίδνληαη 

πσο ην «Κφκκα ηνπ Σζαγηνχ» ήηαλ θαηαζθεχαζκα ησλ ΜΜΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ talk 

radio θαη ηνπ δηθηχνπ FOX ηνπ Μέξληνρ.
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Ζ πνιηηηθή θαη θηλεκαηηθή Αξηζηεξά πξνζπάζεζε λα παίμεη ζε δπν ηακπιφ. Απφ ηε 

κηα ζην επίπεδν ηεο εθινγηθήο ζηήξημεο ησλ ιίγσλ ππνςήθησλ πνπ ήηαλ ζπλεπείο ζε 

κηα «ζνζηαιδεκνθξαηηθή» άπνςε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ θαη 

ζηνηρείσλ θαη απφ ηελ άιιε ζην επίπεδν ηεο απηφλνκεο θαζφδνπ κηαο θαη ζην 

πνιηηεηαθφ θαη ζην ηνπηθφ επίπεδν φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη πην εχθνια ζε ζρέζε κε 

ην νκνζπνλδηαθφ. ηε Νέα Τφξθε, π.ρ. ε ππνςήθηα ησλ Πξάζηλσλ γηα ηε Γεξνπζία 

ήξζε ηξίηε κε πάλσ απφ 1% ελ κέζσ ηξνκεξήο πφισζεο, φπσο θαη ζην 

ππεξδεκνθξαηηθφ Μέξηιαλη (δεχηεξε «παηξίδα» ηνπ γξάθνληνο) φπνπ ν ππνςήθηνο 

ζπγθέληξσζε 1,1% ησλ ςήθσλ (κέζα ζηε Βαιηηκφξε ε Γεκνθξαηηθή ππνςήθηα πήξε 

86,7%, ν Ρεπνπκπιηθάλνο 11,5% θαη ε Πξάζηλε 1,3%). Ο Σνκ Κιέκελο πνπ είλαη απφ 

ηα πην πξνβεβιεκέλα εγεηηθά ζηειέρε ησλ Πξάζηλσλ πήξε ζηε Νφηηα Καιηθφξληα 

9,4%  ζηε δε Δπαξρία Ρηηζιαλη 19,1%.  

 

Ζ ηζηνξία δελ ηειεηψλεη εδψ. Τπάξρνπλ αθφκα έδξεο πνπ εθθξεκνχλ, αιιά θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα ππάξμεη λέα θαηακέηξεζε κεηά απφ πάκπνιιεο θαηαγγειίεο 

γηα λνζεία θαη παξαηππίεο. Θα ηα μαλαπνχκε ζχληνκα φηαλ ππάξρνπλ λεφηεξα 

δεδνκέλα γηα ηηο έδξεο θαη έξεπλεο ηεο ηαμηθήο, γεσγξαθηθήο θαη ηεο κεηνλνηηθήο 

δηάζηαζεο ηεο ςήθνπ. Αο κελ μερλάκε επίζεο φηη έγηλαλ ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα θαη 

εθινγέο γηα δηθαζηέο θαη ζρνιηθά ζπκβνχιηα πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Θα ηα δνχκε θη απηά ζε επφκελα άξζξα. 
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