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ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Ή έκλογική γεωγραφία μόλις έχει άρχίσει νά άναπτύσσεται στόν τόπο μας. Καί αν τά αίτια τής καθυστέρησής της θά πρέπει καταρχή νά άναζητηθούν στίς δυσκολίες καί τά πάθη τής μεταπολεμικής μας ζωής, πού έπί
δεκαετίες δέν έπέτρεπαν μιά στοιχειωδώς σοβαρή έπεξεργασία τών πολιτικών φαινομένων, άλλοι παράγοντες,
δπως ή έλλειψη προγραμματισμού στήν πολιτική πράξη
καί ή συνακόλουθη ύποτίμηση τής έπιστημονικής θεμελίωσης τών πολιτικών θέσεων άπό τά κόμματα, έπαιξαν
συχνά πρωτεύοντα ρόλο.
Ωστόσο, μέ τήν άναξωογόνηση τών κοινωνικών έπιστημών στήν Ελλάδα, τά τελευταία χρόνια, τά πράγματα φαίνεται νά άλλάζουν καί στό χώρο τής έ,κλογικής
γεωγραφίας. Προηγήθηκε, βεβαίως, ή κλασική καί πρώτόποριακή γιά τήν έποχή της δουλειά τού Jean Meynaud,
σέ συνεργασία μέτούςΓ. Νοταράκαί Π. Μερλόπουλο (Οί
πολιτικές δυνάμεις στήν 'Ελλάδα, πρώτη γαλλική έκδοση, Λωξάνη 1965, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα, έκδ.
Μπάϋρον, 1970). ’Ακολούθησαν, μετά τήν πτώση τής
δικτατορίας, μιά σειρά άπό σοβαρές μελέτες τής όμάδας
τών έκλογολόγων τού ’Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Έρέυνών (βλ. μεταξύ άλλων τό άρθρο τών X. Γεωργαντίδη καί ’Η. Νικολακόπουλου στά «Σύγχρονα Θέματα»,
τεύχος 1, ’Ιούλιος 1978) πού ήδη μάς ύπόσχονται τόν
«“Ατλαντα» τών έκλογικών μας άποτελεσμάτων} άπό τό
1936 ώς σήμερα. Επίσης άπ’ δσο γνωρίςουμε, πρόσφατα

τέλειωσαν ή τελειώνουν όρισμένες σχετικές διδακτορικές
διατριβές πού αφορούν τά έκλογικά άποτελέσματα, είτε
τού μεσοπολέμου (Γ. Μαυρογορδάτος, ύπό δημοσίευση
άπό τις έκδόσεις Θεμέλιο), είτε τής μεταπολεμικής Έλλάδας (Γ. Τσεμπελής, Μ. Κομνηνοΰ κ.ά.).
Δημοσιεύοντας τίς μελέτες τών Γ. Τσεμπελή καί Μ.
Κομνηνοΰ, τά «Σύγχρονα Θέματα» άποβλέπουν στόν
έμπλουτισμό τής σχετικής βιβλιογραφίας σέ δύο έπίπεδα: στο επίπεδο της μεθόδου, κατ’ άρχήν, άφοϋ οί δύο
μελέτες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεθοδολογικά
έργαλεΐα, προτείνουν διαφορετικούς τρόπους άνάλυσης
γιά έθνικά (Τσεμπελής) καί τοπικά μεγέθη (Κομνηνοΰ).
Στό επίπεδο τών συμπερασμάτων, κατά δεύτερο λόγο,
καθώς τόσο ή μιά, δσο καί ή άλλη μελέτη δέ διστάζουν
νά διατυπώσουν όρισμένες πρώτες σκέψεις είτε γιά τίς
Ιδιομορφίες τού κομματικού μας συστήματος τήν τελευταία εικοσαετία, μέ τόν χαρακτηριστικό τριπολισμό πού
τό διακρίνει καί τήν τάση του νά έξελιχθεΐ σέ διπολική
κομματική αντιπαράθεση (Τσεμπελής), είτε γιά τήν έπίδράση τών τοπικών συνθηκών καί παραδόσεων στήν
έκλογική τακτική τών κομμάτων, πού σέ δύο τόσο διαφορετικές περιφέρειες δσο ή παλαιοελλαδίτικη Αίτωλοακαρνανία καί ή νεοχωρίτικη Καβάλα, άκολουθοΰν
κατά βάση, καί άσφαλώς μέ άποχρώσεις καί κατάλληλες
προσαρμογές, τό δοκιμασμένο παλαιοκομματικό πρότυπο (Κομνηνού).
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