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Περίληψη 

Η ∆ιπλωµατική Εργασία παραδίδεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε τίτλο “Επιχειρηµατική Πληροφορική”.  

Πραγµατεύεται την εκλογική συµπεριφορά που ανέδειξαν οι ψηφοφόροι 

στις πρόσφατες Εθνικές Εκλογές του 2009.  

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της αξιολόγησης και της επεξεργασίας των 

εκλογικών αποτελεσµάτων µε γνώµονα κοινωνικά, πληθυσµιακά, χωροθετικά 

και οικονοµικά κριτήρια. 

 Για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν προχωρηµένες µέθοδοι 

ανάλυσης δεδοµένων µε πρακτική εφαρµογή στο Ολοκληρωµένο Περιβάλλον 

για Τεχνικούς Υπολογισµούς, Mathematica καθώς και στο στατιστικό πακέτο 

SPSS. 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

2  

Κεφάλαιο 1 - Η πορεία προς τις εκλογές 

1.1 Η Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση του 2008 

Η ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008 είναι µια παγκόσµια 

κατάσταση απειλούµενης οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο 

χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα µε γενεσιουργό χώρα τις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής. 

Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια µετά την τελευταία µεγάλη κρίση του 

1929 αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε µετά το ξέσπασµα 

των προβληµάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και 

την αλόγιστη χρήση δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτώνταν 

άµεσα από τη δυνατότητα αποπληρωµής των δανείων από τα οποία 

παράγονταν. Η προσπάθεια αποµάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού 

κινδύνου από τις τράπεζες, η µετατροπή στάσιµων κεφαλαίων σε 

εµπορεύσιµους τίτλους και η µετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων 

στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόµινο" αλυσιδωτών 

αντιδράσεων στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηµατοµεσιτικό 

τοµέα. 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευµένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος 

κατάρρευσης τραπεζών από φηµολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαµηλό 

τίµηµα και άσκηση νοµισµατικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες µε 

σκοπό τη διάσωση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και όχι για τη 

διασφάλιση των τιµών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζηµιωµένα 

βγήκαν τα συστήµατα που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν, 

οµόλογα, συστήµατα που στρέφονται πλέον προς ένα νέο κρατικό 

παρεµβατισµό, παράλληλα µε την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της κρίσης 

προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονοµία των κρατών που επλήγησαν. 
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1.2 Το Χρονικό της Κρίσης 

Α' εξάµηνο του 2007 

Στις αρχές του 2007 επικρατούσε έντονη φηµολογία γύρω από τη 

στεγαστική αγορά των ΗΠΑ που παρουσίαζε σηµάδια κόπωσης. Αναλυτές 

εξέφραζαν σε στήλες του οικονοµικού τύπου την ανησυχία τους για µια 

επερχόµενη κρίση. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβαινε 

διαρκώς σε σταδιακές αυξήσεις του ευρωεπιτοκίου ώστε να αντιµετωπίσει τις 

πληθωριστικές πιέσεις που ταλάνιζαν την ευρωπαϊκή οικονοµία. Έντονα 

πλήττονταν οι δανειολήπτες, ενώ παράγοντες στην τραπεζική αγορά 

συνιστούσαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να είναι πιο φειδωλά στη 

χορήγηση δανείων. Την ίδια στιγµή το δολάριο εξακολουθούσε να υποχωρεί 

έναντι του ευρώ. Επιχειρήσεις µετέφεραν τα εργοστάσιά τους στην Αµερική 

και η ανεργία στην Ευρώπη αυξανόταν, ενώ πλήττονταν παράλληλα και οι 

εξαγωγές. Στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε τεράστιο απόθεµα νεόδµητων 

κατοικιών, οι οποίες όµως γίνονταν δυσπρόσιτες λόγω, µεταξύ άλλων, των 

υψηλών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, τη στιγµή που έρευνες έδειχναν 

στροφή των καταναλωτών σε µικρότερα και µεταχειρισµένα διαµερίσµατα. 

 

Β' εξάµηνο του 2007 

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, οι κεντρικές τράπεζες 

µεσολάβησαν συγχρονισµένα για την τόνωση της χρηµατοπιστωτικής αγορά 

µε "ενέσεις ρευστότητας" και σταθεροποίησαν τις διακυµάνσεις στα 

βραχυπρόθεσµα επιτόκια. Ορισµένες κεντρικές τράπεζες, όπως η Fed, µείωσαν 

ακόµη και το βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης , ενώ άλλες, όπως η ECB, 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις δεν προέβησαν στις προγραµµατισµένες 

αυξήσεις. Παράλληλα, επλήγη η εµπιστοσύνη στα rating agencies ως προς την 

ικανότητά τους να βαθµολογήσουν τα δοµηµένα προϊόντα ("crisis of 

confidence"). Στην Ελλάδα προέκυψαν απαξιωµένα δοµηµένα οµόλογα 700 

εκατοµµυρίων ευρώ στα οποία βασίστηκε η χρηµατοδότηση των 

ασφαλιστικών ταµείων, ένα περιστατικό που χαρακτηρίσθηκε από τα ΜΜΕ ως 

"Σκάνδαλο των ∆οµηµένων Οµολόγων".[1] 
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Τα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ έγιναν δυσπρόσιτα, ενώ 

κρατικοποιήθηκε η Northern Rock από τη βρετανική κυβέρνηση[2]. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκαν παρενέργειες από τη δυσπιστία στις διατραπεζικές αγορές και 

στην Ελλάδα µειώθηκαν οι ρυθµοί της µέχρι πρότινος φρενήρους πιστωτικής 

επέκτασης, µε τις τράπεζες να προτείνουν ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα ή 

δάνεια σταθερού επιτοκίου αντί των δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

Παράγοντες της κτηµατοµεσιτικής αγοράς έκαναν εκκλήσεις για νοµοθετική 

ρύθµιση µε σκοπό τον περιορισµό των εκτελούµενων οικοδοµικών αδειών, 

εφόσον δεν είχε πουληθεί πρώτα ένα συγκεκριµένο ποσοστό των 

ολοκληρωµένων κατασκευών. 

 

Ιανουάριος 2008: Η Fed µειώνει το επιτόκιο στο 3,5%. Ο οργανισµός έκδοσης 

οµολόγων ΜΒΙΑ ανακοινώνει ζηµιές 2,3 δισ. ∆ολαρίων[3] 

 

Φεβρουάριος 2008: Η βρετανική Nothern Rock κρατικοποιείται. 

 

Μάρτιος 2008: Ένεση ρευστότητας 200 δισ. δολαρίων από τη Fed. H 

JPMorgan εξαγοράζει τη Bear Stearns µε µεσολάβηση της Fed. 

 

Απρίλιος 2008: Η βρετανική Abbey διαγράφει όλα τα επισφαλή στεγαστικά 

δάνεια. Η Τράπεζα της Αγγλίας µειώνει το επιτόκιο στο 5% από 5,25%. 

 

Μάιος 2008: Αύξηση κεφαλαίου 15,5 δισ. δολαρίων από UBS 

 

Ιούνιος 2008: To FBI συλλαµβάνει 406 στελέχη της Wall Street στο πλαίσιο 

ελέγχων για την κρίση των subprime. H Barclays ανακοινώνει αύξηση 

κεφαλαίου 4,5 δισ. στερλινών 

 

Ιούλιος 2008: Οικονοµική στήριξη στις Fannie Mae και Freddie Mac από το 

αµερικανικό δηµόσιο. 
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Σεπτέµβριος 2008: Κρατικοποιούνται οι Fannie Mae, Freddie Mac και AIG. 

Πτωχεύει η Lehman Brothers. H Merrill Lynch εξαγοράζεται από την Bank of 

America. H Lloyds TSB εξαγοράζει την HBOS. H JPMorgan εξαγοράζει την 

Washington Mutual. Κρατικοποιείται η βρετανική Bradford & Bingley και 

πωλούνται καταστήµατα και καταθέσεις της στην ισπανική Santander. H 

Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας αγοράζει την Glitnir και ανακοινώνει ότι 

εγγυάται τις περισσότερες καταθέσεις για δύο χρόνια. Dexia και Fortis 

εξαγοράζονται από Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεµβούργο. Η Γερµανία διασώζει 

τη Hypo Real Estate. Morgan Stanley και Goldman Sachs εγκαταλείπουν την 

επενδυτική τραπεζική και εποπτεύονται ως τραπεζικοί όµιλοι από τη Fed. H 

Nomura εξαγοράζει τη Lehman. H Mitsubishi εξαγοράζει το 20% της Morgan 

Stanley. Ο Μπάφετ εξαγοράζει το 9% της Goldman Sachs. Το FBI διενεργεί 

ελέγχους σε Fannie, Freddie, Lehman και AIG. 

 

Οκτώβριος 2008: Εγκρίνεται το σχέδιο διάσωσης του αµερικανικού 

χρηµατοπιστωτικού κλάδου 700 δισ. δολαρίων. Η Γερµανία ανακοινώνει 

πακέτο στήριξης 50 δισ. δολαρίων για τη Hypo και τις γερµανικές τράπεζες. Η 

∆ανία ανακοινώνει ότι εγγυάται το σύνολο των καταθέσεων. Οι Ευρωπαίοι 

ηγέτες συµφωνούν για στήριξη των ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Μετά την κατάρρευση των τραπεζών η Ισλανδία χρεοκόπησε. Ήταν το 

τέταρτο πλουσιότερο κράτος στον κόσµο. Είχε ψηφιστεί η καλύτερη χώρα για 

να ζει κανείς. 

 

Νοέµβριος 2008: Η Γερµανία, η µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης, 

εισήλθε και επισήµως στην ύφεση, ύστερα από τη µείωση του ΑΕΠ στο 

δεύτερο και τρίτο τρίµηνο. Η είδηση ήρθε µετά τις δυσµενείς προβλέψεις του 

ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τις οποίες Ευρωζώνη και ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στην 

ύφεση και ότι η ανάκαµψη -στην καλύτερη περίπτωση- θα έρθει από τα µέσα 

του 2009. 

 

∆εκέµβριος 2008: Στο χείλος του γκρεµού βρίσκονται οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες. Οι τρεις αδελφές του Ντιτρόιτ (General Motors, 
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Chrysler, Ford) επανήλθαν στο Κογκρέσο, ζητώντας αυτή τη φορά 

χρηµατοδότηση 4 δισ. δολαρίων, έναντι 25 δισ. που ζητούσαν πριν. 

Το βρετανικό κράτος αποκτά πλειοψηφικό µερίδιο στο µετοχικό 

κεφάλαιο της RBS, εξαγοράζοντας µετοχές αξίας 20 δισ. στερλινών. Ο 

πρωθυπουργός της Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν, αναγκάστηκε να παρέµβει 

και να υλοποιήσει µέρος του σχεδίου διάσωσης των 37 δισ. στερλινών για τη 

στήριξη του τραπεζικού κλάδου, αφού η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που 

επιχείρησε η τράπεζα στέφθηκε µε αποτυχία. 

Τον Ιούνιο, η RBS είχε αντλήσει ήδη 12,3 δισ. στερλίνες, ενώ η 

κεφαλαιοποίησή της έχει υποχωρήσει φέτος κατά 85% υπό το βάρος της 

δεκαπεντάµηνης και πλέον πιστωτικής κρίσης. 

 

1.3 Απότοκος της Κρίσης 

 

Το µεγαλύτερο χτύπηµα από την κρίση δέχθηκε η Ισλανδία, µε µεγάλη 

έκθεση των τραπεζών της στα τοξικά οµόλογα. Παρά τα µεγάλα χρηµατικά 

αποθέµατα της η Βρετανία, ακολούθησε το αµερικανικό µοντέλο και ήταν από 

τις πρώτες χώρες που επλήγησαν από την κρίση. Πολλές τράπεζες 

κρατικοποιήθηκαν και άλλες συγχωνεύτηκαν. Η Γαλλία οµοίως είχε 

υιοθετήσει τέτοια προϊόντα, ενώ ανακατατάξεις παρατηρήθηκαν σε Βέλγιο, 

Ιταλία, Λουξεµβούργο και Ολλανδία. Οι ελληνικές τράπεζες δηλώνουν πως 

δεν είχαν προλάβει να επενδύσουν ιδιαίτερα σε CDOs, δε γνωστοποιήθηκε 

κατοχή Conduits ή SIVs εκ µέρους τους, όµως µετακύλησαν τα υψηλά 

διατραπεζικά επιτόκια στα παραδοσιακά προϊόντα τους. Οικονοµικοί αναλυτές 

ερµηνεύουν πάντως κάποιες κινήσεις ως προάγγελο ανακατατάξεων και 

εκµετάλλευσης ευκαιριών στον τραπεζικό κλάδο της ελληνικής ή και της 

ευρωπαϊκής αγοράς.[4] Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος επιβεβαίωσε τη συντηρητικότητα 

των ελληνικών τραπεζών και προειδοποίησε ακόµα και µε εισαγγελική εντολή 

απέναντι σε όσους συντηρούσαν τη φηµολογία για τον κίνδυνο απώλειας 

καταθετικών αποθεµάτων από ιδιωτικούς λογαριασµούς για λόγους 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

7  

ανταγωνισµού. Παράλληλα, στην Ευρώπη παρατηρείται τεράστια ζήτηση στην 

αγορά χρηµατοκιβωτίων και µετακίνηση των καταθέσεων σε ράβδους ή 

νοµίσµατα χρυσού.[5] 

Τα οικονοµικά ιδρύµατα που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση 

αφορούσαν εκµετάλλευση ακινήτων (real estate), χωρίς να απουσιάζουν 

προβλήµατα σε τραπεζικές ή ασφαλιστικές υπηρεσίες. Τα πραγµατικά 

προβλήµατα της κρίσης διαφάνηκαν στην ελληνική οικονοµία, µε την άνοδο 

των επιτοκίων και το συντηρητισµό του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να 

πλήττει δανειολήπτες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την αγοραστική 

συµπεριφορά των καταναλωτών και λοιπές πτυχές της αγοράς, µε άµεσο 

αντίκτυπο στην οικονοµία. 
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1.4 Η Οικονοµική Κατάσταση της Ελλάδας 

Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα φάνηκε 

ξεκάθαρα στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νοµισµατική 

Πολιτική 2008-2009.[6] 

Η Έκθεση υποβάλλεται σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η ελληνική 

οικονοµία βρίσκεται εν µέσω µιας βαθιάς κρίσης, µε κύρια χαρακτηριστικά το 

µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το τεράστιο χρέος και την συνεχή διάβρωση 

της ανταγωνιστικής της θέσης. Τα προβλήµατα αυτά δεν είναι νέα. 

Προϋπήρχαν της διεθνούς κρίσης του 2008 και ήταν αναπόφευκτο, χωρίς 

τολµηρές και αποφασιστικές παρεµβάσεις, να οδηγήσουν, αργά ή γρήγορα, σε 

αδιέξοδο. Οι παρεµβάσεις αυτές δεν έγιναν και έτσι η κατάσταση επιδεινώθηκε 

αισθητά, µε αποκορύφωµα το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό το 2008 και το 

2009. Η διεθνής κρίση µεγέθυνε τις συσσωρευµένες αρνητικές επιπτώσεις 

αυτών των χρόνιων αδυναµιών και επιτάχυνε την πτωτική πορεία της 

οικονοµίας. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τη 

σοβαρότητα της κατάστασης: 

Πριν από ενάµιση χρόνο, στις αρχές Οκτωβρίου του 2008, η Ενδιάµεση 

Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος τόνιζε ότι η οικονοµία βρίσκεται σ' ένα 

κρίσιµο σταυροδρόµι και ότι, όσο χειροτέρευε η διεθνής συγκυρία, οι 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες και τα διαρθρωτικά προβλήµατα θα 

διογκώνονται και η αντιµετώπισή τους θα γίνεται δυσχερέστερη.  

Το Φεβρουάριο του 2009, στην Έκθεση που ακολούθησε, η Τράπεζα 

της Ελλάδος προειδοποιούσε για όλα όσα τελικώς συµβαίνουν σήµερα, 

τονίζοντας ιδίως το ενδεχόµενο της διόγκωσης του κόστους δανεισµού. "Η 

διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων", αναφερόταν στην Έκθεση, "συνεπάγεται 

υψηλότερη µελλοντική επιβάρυνση των φορολογουµένων". 
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Τέλος, τον Οκτώβριο του 2009 η Ενδιάµεση Έκθεση προέτρεπε να 

µεταδοθεί µε σαφήνεια στις αγορές το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι 

αποφασισµένη να εφαρµόσει ένα πολυετές σχέδιο δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 

και διαρθρωτικών αλλαγών. 

∆υστυχώς, οι εξελίξεις των τελευταίων µηνών επιβεβαίωσαν τις 

δυσοίωνες προβλέψεις και υπέσκαψαν την εµπιστοσύνη στο µέλλον της 

ελληνικής οικονοµίας: Ήδη από τον Απρίλιο του 2009 η Ελλάδα έχει υπαχθεί 

στη ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος, καθώς τα ελλείµµατα του 2007 και 

του 2008 υπερέβαιναν την τιµή αναφοράς της Συνθήκης. Το 2009 το έλλειµµα 

της γενικής κυβέρνησης, όπως εγκαίρως είχε προειδοποιήσει η Τράπεζα της 

Ελλάδος, έφθασε το 12,9% και το δηµόσιο χρέος το 115% του ΑΕΠ.  

Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν µια σειρά υποβαθµίσεων της 

πιστοληπτικής ικανότητας της. Αυτό, µε τη σειρά του, χειροτέρευσε τη 

δηµοσιονοµική θέση της χώρας, δυσχέρανε ακόµη περισσότερο τη 

δηµοσιονοµική προσαρµογή και είχε σοβαρές επιπτώσεις στην πραγµατική 

οικονοµία και στο τραπεζικό σύστηµα. Η ελληνική οικονοµία έχει πλέον 

εµπλακεί σε έναν φαύλο κύκλο, µε µία και µοναδική διέξοδο: τη δραστική 

µείωση του ελλείµµατος και του χρέους, την άµεση δηλαδή αντιστροφή της 

δυσµενούς τάσης.  

Τα δηµόσια ελλείµµατα και το χρέος είναι βεβαίως υψηλά και σε άλλες 

χώρες του κόσµου. Σε αντίθεση όµως µε την Ελλάδα, εκεί χρηµατοδοτούνται 

κυρίως από εγχώριους αποταµιευτικούς πόρους. Η χαµηλή αποταµίευση δεν 

επιτρέπει να χρηµατοδοτηθεί από εγχώριες πηγές το δηµόσιο χρέος, µε 

αποτέλεσµα να διογκώνεται το εξωτερικό χρέος και να διευρύνεται το 

έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι το πρόβληµα του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος συµπλέκεται µε το πρόβληµα του εξωτερικού 

ελλείµµατος και χρέους και τα δίδυµα ελλείµµατα αναδεικνύονται ως η κύρια 

πηγή που τροφοδοτεί έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο. 
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Οι σηµαντικότερες ορατές πλευρές αυτής της κατάστασης ήταν η 

διεύρυνση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών και του χρέους και η 

υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στο 

έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η κρίση όµως δεν 

περιορίζεται σ' αυτά. Επηρεάζει αρνητικά το σύνολο της οικονοµίας, 

επιβαρύνει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, πλήττει την 

εµπιστοσύνη, δηµιουργεί πρωτοφανείς αβεβαιότητες και θέτει υπό 

αµφισβήτηση κοινωνικές και οικονοµικές συµπεριφορές και νοοτροπίες που 

κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Η οικονοµική κρίση διαχέεται 

στο σύνολο της κοινωνίας, η οποία καλείται τώρα να συνειδητοποιήσει το 

πρόβληµα και να αναθεωρήσει στάσεις και πρακτικές, προκειµένου να την 

αντιµετωπίσει. 

Η ύφεση στην ελληνική οικονοµία επεκτάθηκε σε όλους τους 

παραγωγικούς τοµείς, επηρέασε αρνητικά την απασχόληση και διεύρυνε την 

ανεργία. Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, η συνολική απασχόληση µειώθηκε 

κατά 1,1% το 2009, ενώ εκτιµάται ότι ο αριθµός των απασχολούµενων 

µισθωτών µειώθηκε κατά 1,5% περίπου. 

Οι δυσµενείς εξελίξεις στην οικονοµία και κυρίως στα δηµοσιονοµικά 

µεγέθη και ο κλονισµός της εµπιστοσύνης επιβάρυναν και το τραπεζικό 

σύστηµα. Σε αντίθεση µε όσα συνέβησαν σε πολλές άλλες χώρες, όπου η 

κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στο τραπεζικό σύστηµα και µεταφέρθηκε στη 

συνέχεια στην πραγµατική οικονοµία, στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστηµα, 

που έχει στέρεες βάσεις, αντιµετώπισε δυσχέρειες ρευστότητας όταν οι έντονες 

δηµοσιονοµικές ανισορροπίες οδήγησαν στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, γεγονός που περιόρισε την πρόσβαση των τραπεζών σε 

πηγές άντλησης ρευστότητας και αύξησε το κόστος δανεισµού τους. 

Παράλληλα, η επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου των καταθέσεων, λόγω της 

ύφεσης, επηρέασε την προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Σηµειώνεται ωστόσο 

ότι παρά τα προβλήµατα αυτά, ο ετήσιος ρυθµός πιστωτικής επέκτασης προς 

τον ιδιωτικό τοµέα παρέµεινε θετικός καθ' όλη τη διάρκεια του 2009, σε 
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αντίθεση µε ό, τι συνέβη στη ζώνη του ευρώ, όπου υπήρξαν περίοδοι 

αρνητικής µεταβολής. 

1.5 Η Πολιτική Κατάσταση της Ελλάδας 

Παράλληλα µε τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης η ελληνική 

κοινωνία συνταράσσεται από φαινόµενα σκανδάλων και διαφθοράς του 

πολιτικού κόσµου καθώς και την αδυναµία σωστής λειτουργίας του κρατικού 

µηχανισµού. 

Υπόθεση ∆οµηµένων Οµολόγων 

 Από τον Μάρτιο 2007 και για τέσσερις περίπου µήνες το θέµα που 

κυριάρχησε αποκλειστικά στην πολιτική ζωή του τόπου ήταν το σκάνδαλο των 

( δοµηµένων ) οµολόγων. Η αντιπολίτευση, τα τηλεοπτικά κανάλια, οι 

εφηµερίδες, οι συνδικαλιστικοί φορείς ασχολούνταν νυχθηµερόν µε τη 

«ληστεία των ασφαλιστικών ταµείων» και τη «λεηλασία των αποθεµατικών 

τους», επειδή µέρος αυτών είχαν επενδυθεί στα απεχθή δοµηµένα οµόλογα, τα 

οποία αργότερα, µε το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, 

απεκλήθησαν και « τοξικά »! Ως αποτέλεσµα των πρωτοφανών πιέσεων και 

απεργιακών κινητοποιήσεων, µέρος των οµολόγων αυτών επαναγοράσθηκε 

από τις ανάδοχες ή µεσολαβήσασες τράπεζες. 

Υπόθεση Βατοπεδίου 

Το φθινόπωρο του 2008 ξέσπασε µεγάλο πολιτικό σκάνδαλο[7] µε 

επίκεντρο τη Μονή Βατοπεδίου. Αποκαλύφθηκε ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

έδωσε στη Μονή κτίρια του Ολυµπιακού Χωριού ως µέρος ανταλλαγής µε 

παρόχθιες περιοχές στη λίµνη Βιστωνίδα, η οποία αποτελεί µέρος του δικτύου 

Natura 2000. Η ηγεσία της µονής, αµέσως µετά την ανταλλαγή, µεταβίβασε τα 

ακίνητα αυτά στην εταιρία Rassadel, η οποία εδρεύει στην Κύπρο. Η όλη 

συναλλαγή απέβη σε βάρος των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε 

αποτέλεσµα µετά την αποκάλυψη των συναλλαγών να ξεσπάσει πολιτική 

θύελλα.  



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

12  

Υπόθεση Siemens 

Tον ∆εκέµβριο του 2008 η γερµανική εταιρεία SIEMENS[8] δέχθηκε να 

πληρώσει το ποσό - ρεκόρ των 1,34 δισ. Ευρώ σαν αποζηµίωση για την 

αποκάλυψη ότι δωροδοκούσε κρατικά στελέχη σε διάφορες χώρες για να 

εξασφαλίζει παραγγελίες για τα προϊόντα της. 

Η δικαστική έρευνα των Γερµανικών, Αµερικάνικων και άλλων αρχών 

βρήκε πληρωµές της τάξης των 1,3 δισ. Ευρώ, από το 2002 έως το 2006 σε 

διάφορες χώρες, µέσα σε αυτές και την Ελλάδα. 

Ταραχές του ∆εκεµβρίου 2008 

Οι ταραχές στην Ελλάδα[9] τον ∆εκέµβριο του 2008 είναι µια σειρά 

πανελλαδικής εµβέλειας ταραχών που προκλήθηκαν έπειτα από τον θανάσιµο 

τραυµατισµό του 15χρονου Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου από πυροβολισµούς 

ειδικού φρουρού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι ταραχές έλαβαν µεγάλη 

έκταση, µέχρι το σηµείο να λάβουν από µερίδα του τύπου και των πολιτικών 

κοµµάτων τον χαρακτηρισµό «εξέγερση». Ο πραγµατικός χαρακτήρας των 

γεγονότων έγινε αντικείµενο πολιτικής και κοινωνικής τριβής και διχογνωµιών 

σχετικά µε τη φύση και τα αίτιά τους.  

Ο θάνατος του νεαρού µαθητή το βράδυ του Σαββάτου της 6ης ∆εκεµβρίου 

2008 στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε αντιδράσεις από πολίτες σε όλες τις 

µεγάλες ελληνικές πόλεις όπως την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, τα 

Ιωάννινα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Κοµοτηνή, το Βόλο, τη 

Μυτιλήνη, την Κέρκυρα και το Αγρίνιο. Πορείες διαµαρτυρίας που 

διοργανώθηκαν το ίδιο βράδυ του περιστατικού και την εποµένη οδήγησαν σε 

µεγάλες υλικές καταστροφές γραφείων, καταστηµάτων, δηµοσίων και 

ιδιωτικών κτηρίων. 
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∆είκτης ∆ιαφθοράς 

Επιδεινώθηκε η θέση της χώρας µας στο δείκτη εκτίµησης διαφθοράς[10] 

της διεθνούς διαφάνειας καθώς µε άριστα το 10 από 4,7 το 2008 

βαθµολογήθηκε για το 2009 µε 3,8 καταλαµβάνοντας την 71η θέση σε σύνολο 

180 χωρών.  O δείκτης αντίληψης της διαφθοράς, όπως φανερώνει το όνοµα 

του, παρέχει µια µέτρηση για την αίσθηση της διαφθοράς που έχουν 

σηµαντικές κοινωνικές οµάδες όπως επιχειρηµατίες, ακαδηµαϊκοί και αναλυτές 

οικονοµικών κινδύνων, δηµοσιογράφοι στις χώρες όπου αυτοί 

δραστηριοποιούνται. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 

τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι η επιδείνωση της θέσης της χώρας µας 

αποδίδεται στα σκάνδαλα της προηγούµενης χρονιάς και στην ελλιπή 

εφαρµογή των νόµων από δηµόσια πρόσωπα που, όπως είπε, εξευτέλιζαν τις 

διαδικασίες και προκάλεσαν το δηµόσιο αίσθηµα.  

Οι µετρήσεις της έρευνας της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (CPI 2009) 

βαθµολογούν την Ελλάδα κάτω από τη βάση που είναι το 5, µε 3.8 βαθµούς 

και την κατατάσσουν στην 71η θέση του σχετικού πίνακα. Σηµειώνεται πως το 

2008 ο αντίστοιχος δείκτης για την Ελλάδα ήταν 4,7 και το 2007 ήταν 4,6. Η 

µέτρηση βασίστηκε σε 6 διαφορετικές έρευνες – µελέτες και έλαβε υπόψη της 

στοιχεία του 2008 και του 2009.  

Σε σύγκριση µε την προηγούµενη έρευνα η Ελλάδα σηµειώνει µια από τις 

µεγαλύτερες πτώσεις στη βαθµολογία του πίνακα µαζί µε το Μπαχρέιν τη 

Σλοβακία το Ιράν και τη Μάλτα και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της 

Ευρώπης των 27 µαζί µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. 
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1.6 Οι τάσεις της πολιτικής σκηνής 2007-2009 

Για την παρακολούθηση της πολιτικής σκηνής της διετίας 2007-2009, 

παρατίθεται η χρονοσειρά ερευνών του µηνιαίου τακτικού Βαρόµετρου, που 

πραγµατοποιεί η Public Issue για λογαριασµό του ΣΚΑΪ και της 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ[11]. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν περιλαµβάνονται, 

αφενός, ορισµένοι βασικοί δείκτες αποτίµησης της πολιτικής συγκυρίας, όπως 

είναι η ικανοποίηση από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση (διάγραµµα 1), 

η πρωθυπουργική ικανότητα (διάγραµµα 2), και η παράσταση νίκης 

(διάγραµµα 3) και, αφετέρου, οι µηνιαίες εκτιµήσεις της Public Issue για την 

εκλογική επιρροή των κοµµάτων, που βασίζονται σε στατιστική ανάλυση 

χρονοσειρών της πρόθεσης ψήφου (διαγράµµατα 4 & 5). Οι εν λόγω δείκτες 

επιτρέπουν στον αναγνώστη να εντοπίσει χρονικά τις αποφασιστικές καµπές 

της δεύτερης διακυβέρνησης της Ν∆. Ακόµη, αποτυπώνουν µε ευκρίνεια τις 

τάσεις του εκλογικού σώµατος, που διαµορφώθηκαν στην παρελθούσα διετία. 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1.1 – Ικανοποίηση από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση 

Πηγή: Public Issue 
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∆ιάγραµµα 1.2 – Καταλληλότερος Πρωθυπουργός 

Πηγή: Public Issue 

Πηγή: Public Issue 

∆ιάγραµµα 1.3 – Παράσταση Νίκης 
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Πηγή: Public Issue 

∆ιάγραµµα 1.4 – Εκτίµηση Εκλογικής Επιρροής 

∆ιάγραµµα 1.5 -  Εκτίµηση Εκλογικής Επιρροής 

Πηγή: Public Issue 
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1.7 Εξαγγελία πρόωρων εθνικών εκλογών 

 
Στις 2 Σεπτεµβρίου 2009, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής µε 

διάγγελµά του προς τον ελληνικό λαό εξαγγέλλει πρόωρες εκλογές[12] 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν, από µία κυβέρνηση µε νωπή λαϊκή εντολή, 

τα µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα που προκάλεσε η διεθνής κρίση. 

Κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι προκαλεί, µε την άρνησή του να ψηφίσει τον 

Κάρολο Παπούλια για πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, µία παρατεταµένη 

προεκλογική περίοδο, η οποία είναι ό,τι χειρότερο για τον τόπο και την 

οικονοµία. Ο κ. Καραµανλής χαρακτηρίζει την απόφασή του για πρόωρη 

προσφυγή στις κάλπες ως απόφαση ευθύνης και παρουσιάζει τις µεγάλες 

προκλήσεις για την οικονοµία: Αυστηρό έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, 

πόλεµο κατά της φοροδιαφυγής και διαρθρωτικές αλλαγές. 

 Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, 

δηλώνει µεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση καταρρέει υπό το βάρος των 

αδιεξόδων που η ίδια δηµιούργησε. 

 Στις 3 Σεπτεµβρίου 2009, ο κ. Καραµανλής έχει συνάντηση µε τον 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και ζητά τη διάλυση της Βουλής. Αµέσως µετά, ο κ. 

Καραµανλής δηλώνει ότι στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 οι πολίτες θα 

επιλέξουν τον πρωθυπουργό που θα αντιµετωπίσει τις µεγάλες οικονοµικές 

προκλήσεις και θα πάρει αποφάσεις καθοριστικές για την πορεία της χώρας 

στο µέλλον. 

 Στις 6 Σεπτεµβρίου 2009, η ΚΠΕ του ΣΥΝ αποδέχεται την πρόταση 

του προέδρου του κόµµατος Αλέξη Τσίπρα να µην υπάρχει επικεφαλής στο 

ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές να διεκδικήσουν µε 

σταυρό προτίµησης την είσοδό τους στη Βουλή. Ο πρόεδρος της νέας 

Κοινοβουλευτικής Οµάδας θα προκύψει µετά τις εκλογές. Η Γραµµατεία του 

ΣΥΡΙΖΑ συναινεί στην πρόταση. Στις 7 Σεπτεµβρίου 2009, ο Αλέκος 

Αλαβάνος γνωστοποιεί την απόφασή του να µην είναι υποψήφιος στις 

επικείµενες εκλογές. 

 

 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

18  

1.8 Τι γράφει ο ξένος τύπος για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών 

Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν[13] επειδή η Κοµισιόν πιέζει για 

διαρθρωτικά µέτρα στην οικονοµία: το γράφει η Wall Street Journal είναι η πιο 

σκληρή και η πιο εντυπωσιακή από τις εκτιµήσεις του διεθνούς τύπου για τις 

πρόωρες κάλπες της 4ης Οκτωβρίου και τους λόγους που ώθησαν στην 

απόφαση αυτή τον Κώστα Καραµανλή.  

Άλλοι, όπως ο Guardian, κάνουν λόγο για "πολιτικό αυτοχειριασµό", 

ενώ η γενική αίσθηση από τον ξένο τύπο είναι ότι βλέπει επικράτηση του 

ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.  

Το BBC αναφέρει ότι «υπήρχε φηµολογία ότι ο συντηρητικός 

πρωθυπουργός θα προσέφευγε στις κάλπες δεδοµένης της ισχνής πλειοψηφίας 

που έχει το κοινοβούλιο». 

Το βρετανικό δίκτυο, σε δηµοσίευµα στην ιστοσελίδα του, προχωράει 

στην καταγραφή των πρόσφατων σκανδάλων που έχουν πλήξει την εικόνα της 

κυβέρνησης: άγονες γραµµές, Βατοπέδι, δοµηµένα οµόλογα. «Η Ελλάδα 

πλήττεται επίσης από κοινωνικές αναταραχές από τον περασµένο ∆εκέµβριο, 

όταν η αστυνοµία πυροβόλησε έναν έφηβο», όπως αναφέρει η ανταπόκριση, 

που κλείνει µε το περιστατικό της βοµβιστικής επίθεσης στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

«Με τους κυβερνώντες να βρίσκονται πίσω µέχρι και έξι µονάδες στις 

δηµοσκοπήσεις, πολιτικοί αναλυτές χαρακτήρισαν την κίνηση του Καραµανλή 

"πολιτική αυτοκτονία"», αναφέρει η ανταποκρίτρια της Guardian. «Η Ελλάδα 

πλήττεται από πολιτικό αναβρασµό και συνεχή κοινωνική αναταραχή από τότε 

που η αστυνοµία πυροβόλησε έναν µαθητή, γεγονός που πυροδότησε µαζικές 

διαδηλώσεις. Ενδεικτικά, οι εκλογές προκηρύχθηκαν ώρες µετά από δύο 

εκρήξεις βοµβών... Οι αντιδράσεις έχουν φουντώσει λόγω της "χλιαρής" του 

ηγεσίας και του τρόπου που χειρίστηκε τις φυσικές καταστροφές, όπως οι 

πυρκαγιές του 2007... καθώς και της διαφαινόµενης ανάµειξης της κυβέρνησης 

σε σκάνδαλα διαφθοράς». 
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«Οι συντηρητικοί, µετά από σειρά οικονοµικών σκανδάλων, έχουν 

µείνει πίσω από τους σοσιαλιστές στις δηµοσκοπήσεις. Η δηµοτικότητά τους 

υποχώρησε περαιτέρω µετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές έξω από 

την Αθήνα», επισηµαίνει η Washington Post. 

«Ο κ. Καραµανλής, που αντιµετωπίζει µία αδύναµη οικονοµία, 

κατηγορίες για ρουσφέτια και οργή για τον τρόπο που η κυβέρνησή του 

χειρίστηκε τις φωτιές, δεν ανακοίνωσε ηµεροµηνία για τις πρόωρες εκλογές, 

που µπορεί να γίνουν ακόµα και στις 4 Οκτωβρίου», αναφέρουν στη σύντοµη 

ανταπόκρισή τους οι New York Times. 

Στη δύσκολη θέση της κυβέρνησης αναφέρεται και η γαλλική Le 

Monde. «Η ελληνική οικονοµία υπόκειται στις επιπτώσεις της παγκόσµιας 

οικονοµικής ύφεσης, την ώρα που το δηµόσιο χρέος, το δεύτερο µεγαλύτερο 

στην ευρωζώνη, συνεχίζει να αυξάνεται... Συγκλονισµένη από τα σκάνδαλα, 

έχοντας δεχτεί επικρίσεις για το χειρισµό των πυρκαγιών, η συντηρητική 

κυβέρνησης έχει µείνει έξι µονάδες πίσω από το ΠΑΣΟΚ στις 

δηµοσκοπήσεις», επισηµαίνεται. 

Στα πολυάριθµα σκάνδαλα που έχουν πλήξει την εικόνα της 

κυβέρνησης αναφέρεται δηµοσίευµα του Reuters. 

«Σκάνδαλα όπως η πώληση υπερτιµηµένων οµολόγων σε κρατικά 

ταµεία και οι ύποπτες συναλλαγές µεταξύ του κράτους και πλούσιας µονής, 

είχαν τις επιπτώσεις τους. Παρόλο που κάποιοι υπουργοί αποµακρύνθηκαν ή 

παραιτήθηκαν, κανένας από τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους που 

εµπλέκονταν δεν παραπέµφθηκε στη δικαιοσύνη και ο Καραµανλής έδωσε την 

εντύπωση ότι είτε ανέχθηκε είτε δεν κατάφερε να βάλει τέλος στη διαφθορά». 

Για την ανταποκρίτρια των Financial Times, «µε πλειοψηφία µόλις µίας 

έδρας στο κοινοβούλιο, ο κ. Καραµανλής δεν κατάφερε να περάσει τις 

διαρθρωτικές αλλαγές που είχαν συµφωνηθεί µε την Κοµισιόν αυτή τη χρονιά 

για µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας». 
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Κεφάλαιο 2 – Οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα 

2.1 Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα 

Πριν προχωρήσουµε σε µια λεπτοµερή µελέτη των αποτελεσµάτων των 

εθνικών εκλογών του 2009 κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια αναφορά στα 

πολιτικά κόµµατα που τα τελευταία χρόνια κατελάµβαναν έδρες στην ελληνική 

βουλή. 

Νέα ∆ηµοκρατία 
Η Νέα ∆ηµοκρατία[14] είναι ένα φιλελεύθερο δεξιό 

πολιτικό κόµµα, ένα από τα δύο κυρίαρχα κόµµατα στο 

πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας µετά την µεταπολίτευση. 

Ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974 από τον Κωνσταντίνο 

Καραµανλή, ενώ στις εκλογές του 2009 του κόµµατος 

ηγήθηκε ο Κώστας Καραµανλής. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι µέλος του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και εκφράζει αυτό που στη σύγχρονη εποχή 

ονοµάζεται κεντροδεξιά. 

• Ιστορία της Νέας ∆ηµοκρατίας 

Στις βουλευτικές εκλογές του 1974, η Νέα ∆ηµοκρατία µε πρόεδρο τον 

ιδρυτή της, κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων λαµβάνοντας 

ποσοστό 54,37%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί σε βουλευτικές εκλογές, 

και εξασφάλισε 220 έδρες στην Βουλή.  

Στις βουλευτικές εκλογές του 1977, που διεξήχθησαν στις 20 

Νοεµβρίου 1977, η Νέα ∆ηµοκρατία κέρδισε ξανά εύκολα, µε ποσοστό 

41,84% και 172 έδρες στο Κοινοβούλιο, σχηµατίζοντας την δεύτερη 

Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.  

Τον Μάιο του 1980, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, εκλέγεται Πρόεδρος 

της ∆ηµοκρατίας, ενώ πρόεδρος του κόµµατος εκλέγεται ο Γεώργιος Ράλλης, ο 

οποίος αναλαµβάνει και χρέη πρωθυπουργού. 

Στις βουλευτικές εκλογές του 1981, που διεξήχθησαν στις 18 

Οκτωβρίου 1981, η Νέα ∆ηµοκρατία ηττάται για πρώτη φορά, 

συγκεντρώνοντας το χαµηλότερο ποσοστό της ιστορίας της (35,86%) και 

καταλαµβάνοντας 115 έδρες στην Βουλή, αναδεικνυόµενη έτσι σε Αξιωµατική 

Εικόνα 2.1: Έµβληµα της Ν∆ 

 
Πηγή: Νέα ∆ηµοκρατία 
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Αντιπολίτευση. Την ίδια µέρα διεξήχθησαν και οι ευρωεκλογές του 1981, όπου 

και εκεί η Νέα ∆ηµοκρατία ηττήθηκε λαµβάνοντας ποσοστό 31,34%, 

κερδίζοντας 8 από τις 24 έδρες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσµα, τον ∆εκέµβριο, ο Γεώργιος Ράλλης 

θέτει θέµα εµπιστοσύνης προς το πρόσωπό του στην κοινοβουλευτική οµάδα 

του κόµµατος και καταψηφίζεται. Νέος πρόεδρος αναλαµβάνει ο Ευάγγελος 

Αβέρωφ. 

Στις ευρωεκλογές του 1984, στις 17 Ιουνίου, η Νέα ∆ηµοκρατία 

ηττάται, αυξάνοντας όµως το ποσοστό της σε 38,05% και παίρνοντας 9 από τις 

24 ελληνικές έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, τον Αύγουστο του 

ίδιου έτους, ο Ευάγγελος Αβέρωφ µε επιστολή του προς την κοινοβουλευτική 

οµάδα, παραιτείται από πρόεδρος του κόµµατος και την 1η Σεπτεµβρίου, 

εκλέγεται στο αξίωµα αυτό ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 

Στις 2 Ιουνίου 1985, στις βουλευτικές εκλογές, η Νέα ∆ηµοκρατία 

ανεβάζει το ποσοστό της στο 40,85%, ηττάται όµως ξανά και παίρνει 126 

έδρες, παραµένοντας στην θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.  

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου και του Νοεµβρίου του 1989, η 

Νέα ∆ηµοκρατία, µε πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, παρά το γεγονός 

ότι συγκεντρώνει µεγάλα ποσοστά, της τάξεως του 44,3% και 46,2% 

αντίστοιχα, λόγω του εκλογικού νόµου δεν καταφέρνει να σχηµατίσει 

αυτοδύναµη Κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα της Κυβέρνηση Συνεργασίας µε τον 

Συνασπισµό στην πρώτη περίπτωση, και την Οικουµενική Κυβέρνηση στην 

δεύτερη. 

Παρόλα αυτά, στις βουλευτικές εκλογές του 1990, επιτυγχάνοντας το 

δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό της ιστορίας (46,9%), το κόµµα λόγω της 

ιδιοµορφίας του εκλογικού νόµου, λαµβάνει µόλις 150 έδρες στην Βουλή, 

σχηµατίζοντας µια αυτοδύναµη αλλά ασταθή Κυβέρνηση. 

Τον Ιούνιο του 1993, ο Αντώνης Σαµαράς αποχωρεί από τη Νέα 

∆ηµοκρατία παίρνοντας µαζί του και κάποιους βουλευτές, µε αποτέλεσµα να 

"πέσει" η Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι προκηρύσσονται 

πρόωρες εκλογές για τις 10 Οκτωβρίου 1993, όπου η φιλελεύθερη παράταξη 

ηττήθηκε µε ποσοστό 39,3% και επανέρχεται στη θέση της Αξιωµατικής 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

22  

Αντιπολίτευσης. Αµέσως µετά ο Μητσοτάκης παραιτείται από πρόεδρος του 

κόµµατος και στην θέση του εκλέγεται ο Μιλτιάδης Έβερτ. 

Το 1996, προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές για τις 22 Σεπτεµβρίου 

1996, όπου η Νέα ∆ηµοκρατία αναδεικνύεται δεύτερη, συγκεντρώνοντας 

38,12% και 108 έδρες. Αυτό οδηγεί τον πρόεδρο Μιλτιάδη Έβερτ σε 

παραίτηση και την κίνηση διαδικασίας για εκλογή νέου προέδρου. 

Την 1η και 2α Μαρτίου του 1997, διεξάγεται το ∆' Συνέδριο του 

κόµµατος στην Αθήνα, µε θέµα την ψήφιση νέου καταστατικού και 

προγράµµατος, καθώς και την εκλογή προέδρου από διευρυµένο εκλεκτορικό 

σώµα. Στις 21 Μαρτίου 1997 ο Κώστας Καραµανλής εκλέγεται πρόεδρος µε 

69,16%, έναντι 30,84% του Σουφλιά.  

Στις 9 Απριλίου 2000, στις βουλευτικές εκλογές, έρχεται δεύτερη µε 

ποσοστό 42,74% και 125 έδρες. 

Στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004, το κόµµα έλαβε 

το 45,36% των ψήφων, κατέλαβε την πλειοψηφία στη Βουλή µε 165 έδρες και 

ανέδειξε Κυβέρνηση.  

Στις επόµενες βουλευτικές εκλογές, στις 16 Σεπτεµβρίου του 2007, η 

Νέα ∆ηµοκρατία παραµένει Κυβέρνηση, κερδίζοντας µε 41,84% και 152 

έδρες. 

Πίνακας 2.1: Εκλογικές Αναµετρήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας 

Έτος Αρχηγός κόµµατος Ποσοστό Έδρες Θέση στην Βουλή 

1974 Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής 54,37% 220 Κυβέρνηση 

1977 Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής 41,84% 172 Κυβέρνηση 

1981 Γεώργιος Ράλλης 35,86% 115 Αξιωµατική αντιπολίτευση 

1985 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 40,85% 126 Αξιωµατική αντιπολίτευση 

1989 Ι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 44,30% 145 Κυβέρνηση Συνεργασίας 

1989 ΙΙ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 46,20% 148 Οικουµενική Κυβέρνηση 

1990 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 46,90% 150 Κυβέρνηση 

1993 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 39,30% 111 Αξιωµατική αντιπολίτευση 

1996 Μιλτιάδης Έβερτ 38,12% 108 Αξιωµατική αντιπολίτευση 

2000 Κωνσταντίνος Α. Καραµανλής 42,74% 125 Αξιωµατική αντιπολίτευση 

2004 Κωνσταντίνος Α. Καραµανλής 45,36% 165 Κυβέρνηση 

2007 Κωνσταντίνος Α. Καραµανλής 41,84% 152 Κυβέρνηση 
Πηγή: Νέα ∆ηµοκρατία 
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Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα - ΠΑ.ΣΟ.Κ 
Στις 3 Σεπτεµβρίου του 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την 

ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. Με βάση την ιδρυτική του 

διακήρυξη, σκοπός της δράσης του ΠΑΣΟΚ ήταν να επιφέρει στην χώρα: 

� Εθνική Ανεξαρτησία 

� Λαϊκή Κυριαρχία 

� Κοινωνική Απελευθέρωση και 

� ∆ηµοκρατική διαδικασία. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και 

ο πρόεδρος του Γιώργος Παπανδρέου είναι ταυτόχρονα πρόεδρος και της 

Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς. Στις εκλογές του 2009 του κόµµατος ηγήθηκε ο 

Γιώργος Παπανδρέου, γιος του ιδρυτή του κινήµατος. 

 

• Ιστορία του ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. [15] συµµετείχε για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές το 

Νοέµβριο του 1974 , αποσπώντας ποσοστό 13,5% που µεταφράστηκε στην 

ανάδειξη 15 βουλευτών. 

 Στις βουλευτικές εκλογές του Νοεµβρίου του 

1977 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διπλασίασε το ποσοστό του και 

εξέλεξε 92 βουλευτές, καταλαµβάνοντας τη θέση της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 

Τον Οκτώβρη του 1981 το ΠΑ.ΣΟ.Κ., µετά 

από µία φορτισµένη προεκλογική περίοδο, µε το σύνθηµα «Αλλαγή» και «Η 

Ελλάδα στους Έλληνες» κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές µε ποσοστό 48% και 

την κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε 173 βουλευτές, σχηµατίζοντας την πρώτη 

αυτοδύναµη σοσιαλιστική κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας µε 

πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. 

 Το 1984 διεξήχθη το 1ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο οποίο 

επανεξελέγη οµόφωνα ο Ανδρέας Παπανδρέου ως πρόεδρος. 

 Τον Ιούνιο του 1985, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε εκ νέου τις βουλευτικές 

εκλογές µε ποσοστό 45%, εξέλεξε 161 βουλευτές και σχηµάτισε και πάλι 

αυτοδύναµη κυβέρνηση. 

Εικόνα 2.2: Έµβληµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ 

 
Πηγή: ΠΑ.ΣΟ.Κ 
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 Το 1989, περίοδο µεγάλης πολιτικής έντασης, λόγω του οικονοµικού 

σκανδάλου Κοσκωτά, και µε τον ιδρυτή του άρρωστο (καρδιακά προβλήµατα) 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχασε τις εκλογές. 

Την περίοδο της συγκυβέρνησης Τζαννή Τζαννετάκη, οι βουλευτές της 

Ν∆ και του Συνασπισµού παρέπεµψαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πολλά 

από τα στελέχη του σε Ειδικό ∆ικαστήριο για τις κατηγορίες περί εµπλοκής 

τους στο Σκάνδαλο Κοσκωτά, αλλά και για υποκλοπές τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων από την Ε.Υ.Π. (τότε Κ.Υ.Π.). Με τα στελέχη του υπόδικα και 

έπειτα από τρεις συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρέθηκε 

στην θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 

Τον Οκτώβριο του 1993 και µετά την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου 

το οποίο έκρινε αθώο λόγω αµφιβολιών µε ψήφους 7 προς 6 τον Ανδρέα 

Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην εξουσία µε ποσοστό 47%. Ο Ανδρέας 

Παπανδρέου σχηµάτισε κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο του 1995 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

εισήλθε σε µία κρίσιµη περίοδο εντάσεων και εσωκοµµατικών τριβών, καθώς 

στην Κεντρική Επιτροπή παραιτήθηκε ο ∆ηµήτρης Τσοβόλας για να ιδρύσει 

αργότερα το ∆ΗΚΚΙ. Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής εκλέχτηκε ο 

Κώστας Σκανδαλίδης µετά την είσοδο του Άκη Τσοχατζόπουλου στην 

κυβέρνηση. Λίγες µέρες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήλθε στο 

Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό νοσοκοµείο µετά από νέα κρίση της υγείας του. 

Μετά από την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από την 

πρωθυπουργία στις 17 Ιανουαρίου 1996, η κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ µε 

εισήγηση του Κώστα Σκανδαλίδη αποφάσισε τις διαδικασίες εκλογής του 

Πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική οµάδα του Κινήµατος. Την επόµενη 

µέρα η κοινοβουλευτική οµάδα επέλεξε ανάµεσα στους Κώστα Σηµίτη, Άκη 

Τσοχατζόπουλο, Γεράσιµο Αρσένη και Γιάννη Χαραλαµπόπουλο, τον Κώστα 

Σηµίτη ως νέο Πρωθυπουργό της χώρας. Τον Ιούνιο του 1996 απεβίωσε ο 

Ανδρέας Παπανδρέου και το 4ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξέλεξε πρόεδρο τον 

Κώστα Σηµίτη. 

Με πρόεδρο τον Κώστα Σηµίτη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. νίκησε στις εθνικές 

εκλογές τον Σεπτέµβριο του 1996. 
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 Στις επόµενες εκλογές τον Απρίλιο του 2000, ο Κώστας Σηµίτης 

επανεξελέγη µε ποσοστό 43,79% έναντι 42,73% της Ν.∆., ενώ το ΠΑΣΟΚ 

εξέλεξε 158 βουλευτές. 

Μετά από την παραίτηση του Κώστα Σηµίτη από την προεδρία του 

ΠΑΣΟΚ, τον Φεβρουάριο του 2004 , εκλέγεται ο γιος του Α. Παπανδρέου, ο 

Γιώργος Παπανδρέου ως πρόεδρος του κόµµατος µε πανελλαδική ψηφοφορία 

στην οποία ήταν και ο µόνος υποψήφιος. Στην ψηφοφορία ψήφισαν 

περισσότεροι από 1.000.000 φίλοι του κόµµατος. 

Στις εκλογές του Μαρτίου του 2004 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπειτα από 11 χρόνια 

διακυβέρνησης της χώρας µε τρεις εκλογικές νίκες (1993, 1996, 2000) έχασε 

τις εκλογές µε ποσοστό 40,55% και πέρασε στη θέση της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης. 

 Το κίνηµα δεν µπόρεσε να κερδίσει την πρωτιά και στις επόµενες 

εκλογές, στις 16 Σεπτεµβρίου 2007. Στις εκλογές αυτές, έλαβε το 38,1% των 

ψήφων και 102 έδρες και ο πρόεδρός του, Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε την 

ανανέωση της εµπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος 

ανακοίνωσε εµµέσως πλην σαφώς την ίδια ηµέρα την υποψηφιότητά του για 

τη θέση του προέδρου. Επίσης υποψήφιος στις εκλογές ανάδειξης προέδρου 

του κόµµατος, που διεξήχθησαν στις 11 Νοεµβρίου, ήταν και ο Κώστας 

Σκανδαλίδης. Επανεκλέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου µε ποσοστό 55% έναντι 

38% του Ευάγγελου Βενιζέλου. 
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Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας – Κ.Κ.Ε 
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ιδρύθηκε το 1918 και είναι το 

µακροβιότερο απ' τα πολιτικά κόµµατα που δρουν στην Ελλάδα. 

Ως κόµµα απευθύνεται στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώµατα και 

καθοδηγείται από την µαρξιστική - λενινιστική 

κοσµοθεωρία. Σήµα του είναι το σφυροδρέπανο.  

Στο ευρωκοινοβούλιο συµµετέχει στην οµάδα 

GUE/NGL. H Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - 

Βόρεια Πράσινη Αριστερά είναι µια σοσιαλιστική 

και κοµµουνιστική οµάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αποτελείται από δύο 

υποοµάδες: την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά (EUL) (που απαρτίζεται από 

ένα πυρήνα κοµµάτων που είναι µέλη του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής 

Αριστεράς και µερικά ανεξάρτητα αριστερά κόµµατα) και τη Βόρεια Πράσινη 

Αριστερά (NGL) που αποτελείται από τους ευρωβουλευτές που ανήκουν στη 

Σκανδιναβική Πράσινη Αριστερή Συµµαχία της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 

Στις εκλογές του 2009 του κόµµατος ηγήθηκε η Γενική Γραµµατέας του 

Κ.Κ.Ε Αλέκα Παπαρήγα. 

 

• Ιστορία του Κ.Κ.Ε 

Μετά την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας το 1974 η κυβέρνηση του 

Κωνσταντίνου Καραµανλή νοµιµοποίησε το ΚΚΕ. Το 1974 το ΚΚΕ, η Ε∆Α 

και το ΚΚΕ Εσωτερικού συµµετείχαν από κοινού στην εκλογική διαδικασία ως 

"Ενωµένη Αριστερά" λαµβάνοντας ποσοστό 9,47%. 

Στην περίοδο που ακολούθησε τη µεταπολίτευση, το ΚΚΕ κατάφερε να 

ενισχύσει τις θέσεις του στο συνδικαλιστικό και το φοιτητικό κίνηµα και να 

ηγηθεί των κινητοποιήσεων εκείνης της περιόδου. 

Κεντρικό σύνθηµα αυτής της περιόδου υπήρξε η Αλλαγή, που 

ερµηνευόταν ως ένα στάδιο δηµοκρατικού µετασχηµατισµού που υπό 

προϋποθέσεις θα οδηγούσε στο σοσιαλισµό. Σε αυτή τη βάση υπήρξε 

συνεργασία στο συνδικαλιστικό επίπεδο µε τις δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ. 

Αργότερα, και ιδίως µετά το 1985, το ΠΑΣΟΚ θεωρήθηκε ότι αθέτησε τις 

Εικόνα 2.3: Έµβληµα του Κ.Κ.Ε 

 
Πηγή: Κ.Κ.Ε 
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προεκλογικές του υποσχέσεις για φιλολαϊκές µεταρρυθµίσεις και κατεγράφη 

από το ΚΚΕ ως δύναµη ενσωµατωµένη στο σύστηµα. 

Πίνακας 2.2: Εκλογικές Αναµετρήσεις του Κ.Κ.Ε 

Έτος 
Γενικός 

Γραµµατέας 

Ποσοστό 

ψήφων 

Έδρες στην 

Βουλή 
Θέση στην Βουλή 

1974 Χαρίλαος Φλωράκης 9,47 5 
αντιπολίτευση, µέλος της 
Ενωµένης Αριστεράς 

1977 Χαρίλαος Φλωράκης 9,36 11 αντιπολίτευση 

1981 Χαρίλαος Φλωράκης 10,93 13 αντιπολίτευση 

1985 Χαρίλαος Φλωράκης 9,89 12 αντιπολίτευση 

1989 I Χαρίλαος Φλωράκης 13,1  

Κυβέρνηση σε συνεργασία µε 
την Νέα ∆ηµοκρατία ως µέλος 
του "ΣΥΝ" 

1989 II Γρηγόρης Φαράκος 11.0  

Μέλος οικουµενικής κυβέρνησης 
Ν∆-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ ως µέλος του 

"ΣΥΝ" 

1990 Γρηγόρης Φαράκος 10,3  αντιπολίτευση, µέλος του "ΣΥΝ" 

1993 Αλέκα Παπαρήγα 4,53 9 αντιπολίτευση 

1996 Αλέκα Παπαρήγα 5,61 11 αντιπολίτευση 

2000 Αλέκα Παπαρήγα 5,52 11 αντιπολίτευση 

2004 Αλέκα Παπαρήγα 5,9 12 αντιπολίτευση 

2007 Αλέκα Παπαρήγα 8,15 22 αντιπολίτευση 
Πηγή: Κ.Κ.Ε 

 

Το 1989 στη βάση του Κοινού Πορίσµατος ΚΚΕ-ΕΑΡ συγκροτήθηκε ο 

Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου ως συµµαχία ανάµεσα στο ΚΚΕ, 

την ΕΑΡ (µετεξέλιξη του ΚΚΕ Εσωτερικού) και άλλες µικρότερες οργανώσεις 

της Αριστεράς. 

Ο Συνασπισµός συµµετείχε για τρεις µήνες από κοινού µε τη Νέα 

∆ηµοκρατία στην κυβέρνηση Τζαννετάκη µε σκοπό την άρση της ασυλίας του 

Ανδρέα Παπανδρέου και την παραποµπή του σε δίκη για το Σκάνδαλο 

Κοσκωτά και τρεις µήνες στην Οικουµενική κυβέρνηση Ζολώτα. Σκοπός της 

συγκυβέρνησης ήταν η άρση της ασυλίας του Ανδρέα Παπανδρέου και η 

παραποµπή του στο Ειδικό ∆ικαστήριο, γιατί αν δεν σχηµατιζόταν Κυβέρνηση 

και ξαναπροκηρύσσονταν εκλογές, θα παραγραφόταν κατά το Σύνταγµα η 

οποιαδήποτε ευθύνη Υπουργού ή Πρωθυπουργού της προπερασµένης 

βουλευτικής περιόδου. Επίσης, συµµετείχε για τρεις ακόµη µήνες στην 

Οικουµενική κυβέρνηση Ζολώτα. 

Η συµµετοχή του Ενιαίου Συνασπισµού στην κυβέρνηση ήταν η 

αφορµή που οδήγησε µια οµάδα στελεχών σε αποχώρηση τον Αύγουστο του 
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ίδιου χρόνου και δηµιουργία του ΝΑΡ. Η διάσπαση αυτή υπήρξε περιορισµένη 

για το ΚΚΕ, αλλά τεράστια για την ΚΝΕ, οπού στη διάρκεια του καιρού 

επανέκτησε την δύναµη της. Το ΝΑΡ ωστόσο δεν κατάφερε να αποκτήσει 

δυναµική. 

Εν τω µεταξύ, στο περιβάλλον σύγχυσης και απογοήτευσης που 

διαµόρφωναν οι εξελίξεις στις σοσιαλιστικές χώρες, µια οµάδα στελεχών (που 

ονοµάστηκε από τον Τύπο "ανανεωτική") τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της άρνησης 

θεµελιακών στοιχείων της ιδεολογίας και της κοµµουνιστικής φυσιογνωµίας 

του κόµµατος και επιχείρησε την διάλυση του ΚΚΕ στα πλαίσια του Ενιαίου 

Συνασπισµού µε στόχο τη µετατροπή του τελευταίου σε ενιαίο κόµµα, από 

συνασπισµός κοµµάτων, όπως είχε αρχικά συγκροτηθεί. 

Το 1991, σε συνθήκες έντονης ιδεολογικής και πολιτικής διαπάλης, στο 

13ο Συνέδριο η οµάδα των "ανανεωτών" µειοψήφισε και εξελέγη Γενική 

Γραµµατέας η Αλέκα Παπαρήγα. 

Έτσι, το ΚΚΕ αποχώρησε από τον Συνασπισµό µε την απώλεια ενός 

µεγάλου αριθµού στελεχών και µελών του, µεταξύ των οποίων 39 µέλη της ΚΕ 

του και 5 βουλευτές. Ανάµεσα στους αποχωρήσαντες ήταν ο πρώην ΓΓ, 

Γρηγόρης Φαράκος και η Μαρία ∆αµανάκη, τότε πρόεδρος του Συνασπισµού. 

Το 1996 στο 15ο Συνέδριό του, το ΚΚΕ διαµόρφωσε νέα στρατηγική 

και στόχους πάλης. Το 16ο Συνέδριο (2000) προχώρησε σε πιο αναλυτική 

επεξεργασία της πολιτικής συµµαχιών του κόµµατος. Εντούτοις, κατά τη 

διάρκειά του δηµιουργήθηκαν τριβές στο εσωτερικό του ΚΚΕ σχετικά µε την 

τακτική του κόµµατος στο συνδικαλιστικό κίνηµα και στη διαδικασία 

συγκρότησης συµµαχιών στα πλαίσια του Μετώπου. Με το 17ο Συνέδριο 

(2004) ολοκληρώθηκε η φάση της ανασυγκρότησης και τέθηκε ως κύριος 

στόχος η περαιτέρω ισχυροποίηση του. 
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ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 
Ο Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου, είναι ελληνικό 

πολιτικό κόµµα της Αριστεράς. Αποτελεί το µεγαλύτερο κόµµα του µετωπικού 

σχήµατος «Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς». 

Ιστορικά συνδέεται µε τον χώρο του 

Ευρωκοµµουνισµού, δηλαδή του ιδεολογικού 

ρεύµατος που αναπτύχθηκε λίγο πριν το 1970 σε 

ορισµένα κοµµουνιστικά κόµµατα της ∆υτικής 

Ευρώπης. 

Στις εκλογές του 2009 του κόµµατος ηγήθηκε ο πρόεδρος του 

Συνασπισµού Αλέξης Τσίπρας. 

 

• Ιστορία του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 

Ο ΣΥΝ δηµιουργήθηκε ως εκλογική συµµαχία πριν τις εθνικές εκλογές 

του 1989, έχοντας ως κύριους εταίρους τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα της 

Αριστεράς: το ΚΚΕ και την Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ), µετεξέλιξη του 

ευρωκοµµουνιστικού ΚΚΕ Εσωτερικού. 

Στο ΚΚΕ, το 1991, µετά την αλλαγή του πολιτικού συστήµατος στις 

χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού και την κρίση που αυτή προκάλεσε στο 

κοµµουνιστικό κίνηµα, οι αποκαλούµενοι ανανεωτικοί, οι οποίοι ζητούσαν 

αναθεώρηση βασικών αρχών της θεωρίας και λειτουργίας του κόµµατος, 

αποχώρησαν από το κόµµα, ύστερα από την επικράτηση της µαρξιστικής-

λενινιστικής πτέρυγας στο 13ο συνέδριο. Οι αποχωρήσαντες ήταν πλειοψηφία 

σε πολλές κοµµατικές οργανώσεις βάσης δηλαδή τοπικές οργανώσεις, και 

περίπου το 45% της Κεντρικής Επιτροπής, µεταξύ των οποίων και ο απελθών 

γραµµατέας του κόµµατος Γρηγόρης Φαράκος. Μετά από αυτό, οι ανανεωτικοί 

του ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόµµατα της συµµαχίας, αποφάσισαν να 

µετατρέψουν τον Συνασπισµό σε ενιαίο πολιτικό κόµµα. 

Το 1993 ο Συνασπισµός απέτυχε να µπει στη Βουλή (µε ποσοστό 

2,94%) και η πρόεδρος Μαρία ∆αµανάκη παραιτήθηκε. 

Το 1994 έχοντας πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο Συνασπισµός 

πέτυχε το µεγαλύτερο ποσοστό της ιστορίας του ως κόµµα, λαµβάνοντας στις 

Εικόνα 2.4: Έµβληµα του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 

 
Πηγή: ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 
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Ευρωεκλογές ποσοστό 6,26%. ∆ύο χρόνια αργότερα (1996), παίρνει το 

µεγαλύτερο ποσοστό της ιστορίας του σε Εθνικές Εκλογές (5,1%). 

Στις εθνικές εκλογές του 2000 υποστηρίχθηκε και από το µικρό κόµµα 

Ανανεωτική Κοµµουνιστική Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ), και έλαβε 3,20%. 

Μετά τις εκλογές ένα µικρό κοµµάτι, που από καιρό ζητούσε προσέγγιση µε το 

ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε από το Συνασπισµό, καταγγέλλοντας την ηγεσία του για 

«αριστερή στροφή». Τα στελέχη αυτά ίδρυσαν τη βραχύβια Ανανεωτική και 

Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς (ΑΕΚΑ). Η ΑΕΚΑ απέτυχε να 

προσελκύσει περισσότερα από µερικές δεκάδες µέλη του Συνασπισµού και σε 

λίγους µήνες αρχικά διασπάστηκε και µετά διαλύθηκε, όταν ο επικεφαλής της 

Νίκος Μπίστης έγινε υφυπουργός στην τελευταία κυβέρνηση του Κώστα 

Σηµίτη (ΠΑΣΟΚ). Με το ίδιο επιχείρηµα της «αριστερής στροφής», 

αποχώρησε το 2003 και η βουλευτής Μαρία ∆αµανάκη, όµως ούτε αυτή 

κατάφερε να προκαλέσει σοβαρούς τριγµούς στην κοµµατική βάση, πόσο 

µάλλον αφού κατέβηκε στις εκλογές του 2004 ως υποψήφια Βουλευτής 

Επικρατείας µε το ΠΑΣΟΚ. 

Στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2004, ο Συνασπισµός µαζί µε 

µικρότερα αριστερά κόµµατα και οργανώσεις, συγκρότησε τη συµµαχία 

«Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς». Τα κόµµατα αυτά ήταν η 

ΑΚΟΑ (µετεξέλιξη του ιστορικού ΚΚΕ Εσωτερικού), η Κίνηση για την 

Ενότητα ∆ράσης της Αριστεράς (ΚΕ∆Α – πρόσφατα διαγραµµένα ιστορικά 

στελέχη του ΚΚΕ, όπως οι Θεωνάς, Κωστόπουλος κ.α.), η ∆ιεθνιστική 

Εργατική Αριστερά (∆ΕΑ - τροτσκιστές), οι Ενεργοί Πολίτες (Μανώλης 

Γλέζος). Η συµµαχία υποστηρίχθηκε και από την Κοµµουνιστική Οργάνωση 

Ελλάδος (ΚΟΕ – µαοϊκοί), η οποία όµως δε συµµετείχε στα ψηφοδέλτια. 

Στις ευρωεκλογές (Ιούνιος 2004) ο Συνασπισµός συµµετείχε χωρίς τους 

συµµάχους του, λόγω κρίσης προσανατολισµού στο εσωτερικό του. Όµως η 

εκλογή του Αλέκου Αλαβάνου στην προεδρία του κόµµατος λίγο αργότερα, 

καθώς και η επανεπιβεβαίωση της διάθεσης για συνεργασία µε τα µικρότερα 

αριστερά κόµµατα, δηµιούργησαν συνθήκες αναθέρµανσης της συµµαχίας. 

Στα πλαίσια αυτά, ο Συνασπισµός πρότεινε για υποψήφιο δήµαρχο Αθήνας 

στις ∆ηµοτικές εκλογές του 2006 τον τριαντάχρονο Αλέξη Τσίπρα και κάλεσε 
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όλες τις Πολιτικές Κινήσεις (δηλ. τοπικές οργανώσεις) του κόµµατος να 

συµφωνήσουν σε κοινούς υποψηφίους για όλες τις πόλεις και νοµούς της 

χώρας µε τα υπόλοιπα κόµµατα της συµµαχίας. 

Η επιλογή του νεαρού Τσίπρα (παρά την προηγηθείσα έντονη 

εσωκοµµατική αντιπαράθεση) αποδείχτηκε αρκετά επιτυχηµένη, µια και στις 

15 Οκτωβρίου 2006 ανακηρύχθηκε 3ος µετά το Νικήτα Κακλαµάνη (Ν∆) και 

τον Κώστα Σκανδαλίδη (ΠΑΣΟΚ) συγκεντρώνοντας ποσοστό 10,5%, ανώτερο 

από εκείνο του Σ. Χαλβατζή (ΚΚΕ) (8,8%). 

Στις εκλογές του 2007 ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε σηµαντική άνοδο, κερδίζοντας 

ποσοστό 5,04% και συνολικά 14 έδρες. 

 

Πίνακας 2.3: Εκλογικές Αναµετρήσεις του Συνασπισµού 

Αποτελέσµατα 1989-1990 ως συνασπισµός κοµµάτων 

Έτος Πρόεδρος Ποσοστό Έδρες 

Ιούνιος 
1989 Χαρίλαος Φλωράκης 13,1 28 

Νοέµβριος 
1989 Χαρίλαος Φλωράκης 11 21 

1990 Γρηγόρης Φαράκος 10,3 19 

        

Αποτελέσµατα από το 1993-2009 ως ενιαίο κόµµα 

Έτος Πρόεδρος Ποσοστό Έδρες 

1993 Μαρία ∆αµανάκη 2.94 - 

1996 

Νίκος 
Κωνσταντόπουλος 5,12 10 

2000 

Νίκος 
Κωνσταντόπουλος 3,2 4 

2004 

Νίκος 
Κωνσταντόπουλος 3,3 6 

2007 Αλέκος Αλαβάνος 5,04 14 
Πηγή: Συνασπισµός 
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Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑ.Ο.Σ.) 
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑ.Ο.Σ.) είναι ελληνικό πολιτικό 

κόµµα της λαϊκής ∆εξιάς. Ιδρύθηκε από τον δηµοσιογράφο και πρώην 

βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, Γεώργιο Καρατζαφέρη στις 14 Σεπτεµβρίου 

του 2000. Το κόµµα ΛΑ.Ο.Σ. πολιτικά κινείται στο 

ευρύτερο δεξιό φάσµα και ανήκει στον συνασπισµό 

κοµµάτων της Ευρώπης µε το όνοµα 

«Ανεξαρτησία/∆ηµοκρατία (IND/DEM)». 

Στις εκλογές του 2009 του κόµµατος ηγήθηκε ο 

πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργος Καρατζαφέρης . 

 

• Ιστορία του ΛΑ.Ο.Σ  

Η ιδεολογία του κόµµατος βασίζεται στο γεγονός ότι µετά την πτώση 

του υπαρκτού σοσιαλισµού, στην αρχή της δεκαετίας του 1990, δεν υφίσταται 

ο οριζόντιος διαχωρισµός του πολιτικού φάσµατος σε Αριστερά, Κέντρο και 

∆εξιά. Αυτά, σύµφωνα µε την ιδεολογία του ΛΑ.Ο.Σ., έχουν αντικατασταθεί 

µε το διαχωρισµό της στάσης ανθρώπων, κοµµάτων και χωρών σε υπέρ ή κατά 

της ισοπεδωτικής διάστασης της Παγκοσµιοποίησης. Μέσα στα πλαίσια αυτά 

ο ΛΑ.Ο.Σ. κηρύσσει την ανάγκη να ξεπεραστούν οι διαχωριστικές γραµµές 

που χώρισαν στο παρελθόν τους Έλληνες και την επικέντρωση των Ελλήνων 

σε αυτά που τους ενώνουν. 

Στις εκλογές στις 7 Μαρτίου 2004 ο ΛΑ.Ο.Σ. απέτυχε να µπει στη 

Βουλή συγκεντρώνοντας ποσοστό 2,2% αλλά, 3 µήνες µετά, στις εκλογές για 

την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατάφερε µε ποσοστό 4,1% να 

στείλει τον ιδρυτή και πρόεδρό του Γεώργιο Καρατζαφέρη στο 

Ευρωκοινοβούλιο. 

Στις εκλογές στις 16 Σεπτεµβρίου 2007 το κόµµα µπήκε για πρώτη 

φορά στην ιστορία του στη Βουλή, κερδίζοντας 3,8% και 10 έδρες. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5: Έµβληµα του ΛΑ.Ο.Σ 

 
Πηγή: ΛΑ.Ο.Σ 
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2.2 Οι εκλογικές αναµετρήσεις από τη µεταπολίτευση έως σήµερα [16] 

• 17 Νοεµβρίου 1974 

Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής κερδίζει τις πρώτες εκλογές µετά την 

πτώση της χούντας. Το νεοϊδρυθέν κόµµα του, η Νέα ∆ηµοκρατία, λαµβάνει 

54,37% των ψήφων και 219 έδρες στη Βουλή. Ακολουθούν η Ένωση Κέντρου 

µε 20,42% και 60 έδρες, το ΠΑΣΟΚ µε 13,58% και 13 έδρες, και η Ενωµένη 

Αριστερά µε 9,47% και 8 έδρες. 

• 20 Νοεµβρίου 1977 

Η Ν∆ αναδεικνύεται και πάλι κυβέρνηση, συγκεντρώνοντας το 41,84% 

των ψήφων και 171 έδρες. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ µε 25,34% και 93 έδρες, η 

Ε∆ΗΚ µε 11,95% και 16 έδρες, το ΚΚΕ µε 9,36% και 11 έδρες, η Εθνική 

Παράταξη µε 6,82% και 5 έδρες, η Συµµαχία µε 2,72% και 2 έδρες, και οι 

Νεοφιλελεύθεροι µε 1,08% και 2 έδρες. 

• 18 Οκτωβρίου 1981 

Το ΠΑΣΟΚ, υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου και σύνθηµα «Αλλαγή», 

αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας, λαµβάνοντας την ψήφο του 48,07% 

του εκλογικού σώµατος και καταλαµβάνοντας 172 έδρες στη Βουλή. Η Ν∆ 

περιορίζεται στο 35,87% µε 115 έδρες, ενώ το ΚΚΕ εξασφαλίζει το 

µεγαλύτερο ποσοστό ψήφων που έλαβε µετά την Μεταπολίτευση - 10,93% και 

12 έδρες. 

• 2 Ιουνίου 1985 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει και πάλι τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ 

λαµβάνει 45,82% και 161 έδρες, η Ν∆ 40,84% και 126 έδρες, το ΚΚΕ 9,89% 

και 12 έδρες, και το ΚΚΕ Εσωτερικού 1,84% και 1 έδρα. 

• 18 Ιουνίου 1989  

Κανένα κόµµα δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία εδρών στη Βουλή (Ν∆ 

44,25% - 145 έδρες, ΠΑΣΟΚ 39,15% - 125 έδρες, Συνασπισµός 13,12% - 28 

έδρες, ∆ΗΑΝΑ 1,01% - 1 έδρα, Εµπιστοσύνη 0,39% - 1 έδρα). Σχηµατίζεται 

κυβέρνηση συνεργασίας µεταξύ της Ν∆ και του Συνασπισµού -που 

συγκεντρώνει τα κόµµατα της Αριστεράς, συµπεριλαµβανοµένου και του 

ΚΚΕ- υπό τον Τζανή Τζαννετάκη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραπέµπεται στο 

Ειδικό ∆ικαστήριο για την «υπόθεση Κοσκωτά». Στις 12 Οκτωβρίου 
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αναλαµβάνει καθήκοντα η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Γρίβα και 

οδηγεί τη χώρα σε νέες εκλογές. 

• 5 Νοεµβρίου 1989 

Νικητής των εκλογών αναδεικνύεται ξανά η Ν∆, χωρίς όµως να 

εξασφαλίζει και πάλι την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. (Ν∆ 46,19% - 148 

έδρες, ΠΑΣΟΚ 40,67% - 128 έδρες, Συνασπισµός 10,97% - 21 έδρες, 

Οικολόγοι Εναλλακτικοί 0,58% - 1 έδρα, Εµπιστοσύνη 0,38% - 1 έδρα) Οι 

τρεις πολιτικοί αρχηγοί -Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου 

και Χαρίλαος Φλωράκης- αποφασίζουν τη σύσταση οικουµενικής κυβέρνησης 

υπό τον ακαδηµαϊκό, καθηγητή Ξενοφώντας Ζολώτα. Η κυβέρνηση αυτή θα 

παραµείνει στην εξουσία έως τον Απρίλιο του 1990.  

• 8 Απριλίου 1990 

Η Νέα ∆ηµοκρατία λαµβάνει το 46,89% των ψήφων και 150 έδρες στη 

Βουλή. Ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ 38,61% - 123 έδρες, Συνασπισµός 10,28% - 19 

έδρες, Οικολόγοι Εναλλακτικοί 0,77 - 1 έδρα, ∆ΗΑΝΑ 0,67% - 1 έδρα, 

Ανεξάρτητοι 1,01% - 4 έδρες, Εµπιστοσύνη 0,45% - 1 έδρα, Πεπρωµένο 

0,25% - 1 έδρα. Με τη στήριξη του ενός βουλευτή της ∆ΗΑΝΑ προς τη Ν∆, ο 

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχηµατίζει κυβέρνηση, που παραµένει στην 

εξουσία έως τις 10 Οκτωβρίου 1993. 

• 10 Οκτωβρίου 1993 

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές, συγκεντρώνοντας το 46,88% και 170 

έδρες στη Βουλή έναντι της Ν∆ που έλαβε 39,30% και 111. Ακολουθούν η 

Πολιτική Άνοιξη µε 4,88% και 10 έδρες και το ΚΚΕ µε 4,54% και 9 έδρες. Ο 

Ανδρέας Παπανδρέου παραµένει στην πρωθυπουργία έως 15 Ιανουαρίου 1995, 

οπότε αναγκάζεται να αποχωρήσει λόγω της βεβαρηµένης κατάστασης της 

υγείας του. Καθήκοντα πρωθυπουργού αναλαµβάνει, στις 21 Ιανουαρίου, ο 

Κώστας Σηµίτης. 

• 22 Σεπτεµβρίου 1996 

Το ΠΑΣΟΚ, υπό τον Κώστα Σηµίτη, εξασφαλίζει άνετη πλειοψηφία 

162 εδρών µε ποσοστό ψήφων 41,49%. ∆εύτερη έρχεται η Ν∆ µε 38,12% και 

108 έδρες, τρίτο το ΚΚΕ µε 5,61% και 11 έδρες, ενώ στη Βουλή επιστρέφει ο 
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Συνασπισµός µε 5,12% και 10 έδρες. Το ∆ΗΚΚΙ καταλαµβάνει 9 έδρες µε 

ποσοστό 4,43%.  

• 9 Απριλίου 2000 

Ο Κώστας Σηµίτης επανεκλέγεται στην πρωθυπουργία, έπειτα από µία 

εκλογική αναµέτρηση που εξελίχθηκε σε «θρίλερ». Έλαβαν: ΠΑΣΟΚ 43,79% 

- 158 έδρες, Ν∆ 42,74% - 125 έδρες, ΚΚΕ 5,52% - 11 έδρες, Συνασπισµός 

3,20% - 6 έδρες. 

• 7 Μαρτίου 2004 

Έπειτα από 11 χρόνια, η Ν∆ µε αρχηγό τον Κώστα Καραµανλή 

επιστρέφει στην εξουσία. Εξασφαλίζει άνετη πλειοψηφία 165 εδρών µε 

ποσοστό 45,36%, έναντι 40,55% και 117 έδρες του ΠΑΣΟΚ, που πριν από δύο 

µήνες εξέλεξε ως νέο πρόεδρό του τον Γιώργο Παπανδρέου. Το ΚΚΕ 

καταλαµβάνει 12 έδρες µε ποσοστό 5,90% και ο Συνασπισµός 6 έδρες µε 

3,26%. Εκτός Βουλής µένει και πάλι το ∆ΗΚΚΙ που λαµβάνει 1,79% και ο 

νεοϊδρυθέν ΛΑ.Ο.Σ. του Γιώργου Καρατζαφέρη µε 2,19%.  

• 16 Σεπτεµβρίου 2007 

Οι βουλευτικές εκλογές του 2007 διεξήχθησαν στις 16 Σεπτεµβρίου. Το 

αποτέλεσµα των εκλογών ήταν νίκη του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας 

για δεύτερη συνεχόµενη εκλογική αναµέτρηση, µε πρόεδρο τον 

Κωνσταντίνο Καραµανλή, µε ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ µε αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου παρέµεινε αξιωµατική 

αντιπολίτευση µε ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Τρίτο κόµµα 

αναδείχθηκε το Κ.Κ.Ε µε 8,15% και 22 έδρες, τέταρτο κόµµα ο ΣΥΝ µε 

5,04% και 14 έδρες και τελευταίο κόµµα το ΛΑ.Ο.Σ µε 3,8% και 10 έδρες 

που µπαίνει στη βουλή για πρώτη φορά. 
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Κεφάλαιο 3 – Οι εθνικές εκλογές του 2009 

3.1 Ο ισχύων εκλογικός νόµος[17] 

Το ελληνικό εκλογικό σύστηµα είναι το σύστηµα µε το οποίο 

κατανέµονται οι βουλευτικές έδρες στα κόµµατα, στους συνασπισµούς 

κοµµάτων και στους µεµονωµένους υποψηφίους µε βάση τις ψήφους που 

έλαβαν στις εθνικές εκλογές. Ρυθµίζεται από ειδικό νόµο, που ονοµάζεται 

εκλογικός νόµος. Το ισχύον εκλογικό σύστηµα ανήκει στην κατηγορία της 

ενισχυµένης αναλογικής, συνδυάζοντας στοιχεία απλής αναλογικής και 

πλειοψηφικού. 

Ο εκλογικός νόµος 

Ο ισχύων εκλογικός νόµος µε τις κυριότερες ρυθµίσεις είναι ο νόµος 

3231/2004 περί εκλογής βουλευτών. Εισηγητής του υπήρξε ο Κώστας 

Σκανδαλίδης, ως υπουργός Εσωτερικών της τελευταίας κυβέρνησης Σηµίτη. 

Ο νόµος 3231 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 

Φεβρουαρίου 2004, αλλά δεν ίσχυσε στις εκλογές του Μαρτίου του 2004. 

Αυτό οφείλεται στην πρόβλεψη του άρθρου 54 §1 του Συντάγµατος: οι 

εκλογικοί νόµοι των βουλευτικών εκλογών ισχύουν από τις µεθεπόµενες 

εκλογές, εκτός εάν ψηφισθούν από τα 2/3 των βουλευτών. Ο συγκεκριµένος 

νόµος δε συγκέντρωσε τέτοια πλειοψηφία, αφού ψηφίσθηκε µόνο από τους 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον ανεξάρτητο Στ. Μάνο - η Ν∆ τον καταψήφισε 

ως υπέρµετρα αναλογικό, το ΚΚΕ και ο Συνασπισµός ως µη αναλογικό. 

Εκλογικές περιφέρειες 

Από τους 300 Βουλευτές οι 288 εκλέγονται σε εκλογικές περιφέρειες. 

Οι υπόλοιποι 12 εκλέγονται από λίστα για όλη την επικράτεια και ονοµάζονται 

βουλευτές επικρατείας. Η Ελλάδα διαιρείται σε 56 εκλογικές περιφέρειες. 

Κάθε νοµός αποτελεί µια εκλογική περιφέρεια µε εξαίρεση τις περιοχές της 

Αττικής και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες υποδιαιρούνται σε περισσότερες 

περιφέρειες: η Αττική σε Α' και Β' Αθηνών, Α' και Β' Πειραιώς και σε 
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Περιφέρεια (Υπόλοιπο) Αττικής και η Θεσσαλονίκη σε Α' και Β' 

Θεσσαλονίκης. 

Εκλογικό σύστηµα 

Σύµφωνα µε το εκλογικό σύστηµα, για να εισέλθει ένας συνδυασµός ή 

ένας µεµονωµένος υποψήφιος στη Βουλή, πρέπει να έχει συγκεντρώσει 

τουλάχιστον 3% των εγκύρων ψήφων πανελλαδικά. Αν για παράδειγµα 

δώσουν 8.000.000 πολίτες έγκυρη ψήφο, θα πρέπει το κόµµα ή ο µεµονωµένος 

υποψήφιος να λάβει τουλάχιστον 240.000 ψήφους, προκειµένου να λάβει 

µέρος στην κατανοµή των εδρών. Η ρύθµιση αυτή έχει σκοπό την αποφυγή του 

κατακερµατισµού των βουλευτικών εδρών σε πολύ µικρά κόµµατα και την 

ενίσχυση των µεγάλων κοµµάτων, ώστε να σχηµατίζεται ευκολότερα απόλυτη 

πλειοψηφία στη Βουλή. 

Ο νόµος 3231/2004 εισάγει κατά τα λοιπά νέο σύστηµα κατανοµής των 

κοινοβουλευτικών εδρών σε όσους ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό. Ως έγκυρες 

ψήφοι λογίζονται οι ψήφοι οι οποίες δεν είναι άκυρες (σηµαδεµένες, 

µουντζουρωµένες, φάκελος χωρίς ψηφοδέλτιο κλπ.) ή λευκές. Ο αποκλεισµός 

των λευκών από τις έγκυρες ψήφους έγινε µε µεταγενέστερο ερµηνευτικό 

νόµο, τον ν. 3434/2006, παρόλο που το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο µε την 

12/2005 απόφασή του είχε κρίνει κατά πλειοψηφία (6 προς 5) ότι η αντίστοιχη 

ρύθµιση του προηγούµενου νόµου ήταν αντισυνταγµατική. Το δικαστήριο είχε 

κρίνει ότι η λευκή ψήφος διακρίνεται από την άκυρη και αποτελεί ενάσκηση 

του εκλογικού δικαιώµατος, γι' αυτό και θα πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψιν. Οι 

διατάξεις που ορίζουν ότι το εκλογικό µέτρο ευρίσκεται χωρίς να 

συµπεριληφθούν οι λευκές ψήφοι «θίγουν τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας 

και την ισότητα της ψήφου και είναι αντίθετες προς τις συνταγµατικές 

διατάξεις». Η απόφαση αυτή πάντως ανέτρεπε προηγούµενες αποφάσεις τόσο 

του ίδιου του ΑΕ∆ όσο και του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε τις οποίες η 

µη προσµέτρηση των λευκών κατά την εξεύρεση του εκλογικού µέτρου είχε 

κριθεί σύµφωνη µε το Σύνταγµα. Πιο συγκεκριµένα ο παρών εκλογικός νόµος 

προβλέπει τα εξής: 
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• Για να εισέλθει ένας συνδυασµός (κόµµα, συνασπισµός κοµµάτων ή 

µεµονωµένος υποψήφιος) στο Κοινοβούλιο, πρέπει να λάβει ποσοστό 

τουλάχιστον 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας (Άρθρο 5 του 

νόµου). Στα έγκυρα δε συµπεριλαµβάνονται τα λευκά ψηφοδέλτια.  

• Οι 260 από τις 300 έδρες διανέµονται βάσει απλής αναλογικής, µε 

εκλογικό µέτρο το κλάσµα {άθροισµα ψήφων όσων ξεπέρασαν το 3%}:260. 

Για να καθορισθεί ο αριθµός των εδρών που λαµβάνει κάθε συνδυασµός, 

γίνεται η διαίρεση {ψήφοι συνδυασµού}:{εκλογικό µέτρο}, µε το πηλίκο 

στρογγυλοποιηµένο στον προηγούµενο ακέραιο (πχ εάν προκύπτει 95,9 ο 

συνδυασµός κερδίζει 95 έδρες). Εάν στο τέλος της διανοµής µένουν αδιάθετες 

έδρες λόγω των στρογγυλοποιήσεων, αυτές παραχωρούνται στους 

συνδυασµούς µε τα µεγαλύτερα υπόλοιπα από την παραπάνω διαίρεση. Με 

βάση αυτόν τον υπολογισµό κατανέµονται και οι έδρες των βουλευτών 

επικρατείας.  

• Οι υπόλοιπες 40 έδρες παραχωρούνται στον πρώτο συνδυασµό, 

ανεξάρτητα από το ποσοστό του ή τη διαφορά του από το δεύτερο. Η διάταξη 

αυτή, η οποία είναι στοιχείο πλειοψηφικού συστήµατος, έγινε µε το 

αιτιολογικό ότι επιτρέπει τη δηµιουργία σταθερής κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας. Με βάση αυτή τη διάταξη, αρκεί το πρώτο κόµµα να λάβει γύρω 

στο 42% για να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση. 

Επειδή ως βάση για τον καθορισµό των εδρών του κάθε κόµµατος σε όλη την 

επικράτεια λαµβάνονται µόνο οι ψήφοι των κοµµάτων που ξεπέρασαν το όριο 

του 3%, όσο περισσότερα κόµµατα µείνουν εκτός Βουλής, τόσο µικρότερο 

ποσοστό χρειάζεται το πρώτο κόµµα, για να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία 

των εδρών στη Βουλή. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε τον συσχετισµό 

των πολιτικών δυνάµεων, µπορεί ένα κόµµα να κατακτήσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των εδρών και µε χαµηλότερο ποσοστό του 42%. Με βάση αυτόν 

τον υπολογισµό βρίσκεται το πόσες έδρες δικαιούται ένας συνδυασµός σε όλη 

την επικράτεια, όχι όµως και ποιες.  
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• Η κατανοµή των συγκεκριµένων εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια 

είναι πιο περίπλοκη διαδικασία. Για τον καθορισµό του εκλογικού µέτρου (του 

αριθµού ψήφων που αντιστοιχούν σε µια έδρα), λαµβάνεται ως βάση, σε 

αντίθεση µε την προηγούµενη διαδικασία, το σύνολο των εγκύρων 

ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι ανεξαιρέτως οι συνδυασµοί στην οικεία 

εκλογική περιφέρεια, ανεξάρτητα από το αν ξεπέρασαν το όριο του 3%. Το 

σύνολο των ψήφων αυτών (χωρίς τα άκυρα και τα λευκά) διά τον αριθµό των 

εδρών που αναλογούν στην περιφέρεια αυτήν δίνει το εκλογικό µέτρο της 

συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας. Έτσι κάθε περιφέρεια έχει το δικό της 

εκλογικό µέτρο. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ένας 

συνδυασµός σε µια εκλογική περιφέρεια διαιρούµενο µε το εκλογικό µέτρο 

δίνει τον αριθµό των εδρών που λαµβάνει ο συνδυασµός στην εκλογική 

περιφέρεια αυτήν. Όπως και στη διαδικασία για όλη την επικράτεια, κατά την 

πρώτη κατανοµή λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο το ακέραιο µέρος του πηλίκου 

(3,98 = 3 έδρες). Το υπόλοιπο όµως, σε αντίθεση µε τη διαδικασία για όλη την 

επικράτεια, δεν κατανέµεται αµέσως µε βάση το δεκαδικό µέρος, αλλά οι έδρες 

που αποµένουν λογίζονται ως αδιάθετες και ακολουθείται άλλη διαδικασία. 

Για τη διάθεση των αδιάθετων εδρών λαµβάνεται υπόψη πλέον ο αριθµός των 

εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυασµός σε όλη την επικράτεια µε βάση την 

πρώτη διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο λαµβάνει και το πρώτο κόµµα τις 40 

επιπλέον έδρες που του αναλογούν. Οι υπολειπόµενες αυτές έδρες, ώσπου να 

συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών που δικαιούται να λάβει το κόµµα σε όλη 

την επικράτεια, τού δίνονται στις περιφέρειες όπου έχει µεγαλύτερο υπόλοιπο 

ψήφων (µεγαλύτερο δεκαδικό µέρος στο πηλίκο της διαίρεσης σε κάθε 

εκλογική περιφέρεια).  

Ο νόµος περιλαµβάνει επίσης διατάξεις σχετικά µε το τυπικό της 

διαδικασίας, τον αριθµό σταυρών προτίµησης, καθώς και τον τρόπο επανόδου 

στην υπηρεσία όσων δηµοσίων υπαλλήλων παραιτούνται για να θέσουν 

υποψηφιότητα. Ορίζει ακόµα ότι σε περίπτωση διαδοχικών εκλογών, οι οποίες 

γίνονται πριν περάσουν 18 µήνες από τις προηγούµενες, αυτές δε θα γίνουν µε 

σταυρό προτίµησης, αλλά µε λίστα, όπως στις εκλογές του 1985. 
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3.2 Τα κόµµατα 

Τα κόµµατα που είχαν υποβάλει αίτηση προς τον Άρειο Πάγο ώστε να 

συµµετάσχουν στις εκλογές[18], είναι µε αλφαβητική σειρά τα εξής 23: 

1. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή 

2. ∆ηµοκρατική Αναγέννηση 

3. ∆ηµοκρατικοί 

4. Έλληνες Οικολόγοι 

5. Ένωση Κεντρώων 

6. Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα - Τροτσκιστές (Ε.Ε.Κ. - 

Τροτσκιστές) 

7. Καπνιστικές Οµάδες για την Τέχνη και την Εικαστική 

Συγκρότηση  (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.) (µόνο στην Α' Αθήνας) 

8. Κοινωνία 

9. Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) 

10. Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (µαρξιστικό-λενινιστικό) 

(Κ.Κ.Ε. µ-λ) 

11. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑ.Ο.Σ.) 

12. Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή 

13. Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Μ-Λ) 

14. Νέα ∆ηµοκρατία (Ν.∆.) 

15. Οικολόγοι Πράσινοι 

16. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος Ελλάδας (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.) 

17. Παλαιά ∆ηµοκρατία (µόνο στη Β' Αθήνας) 

18. Παναγροτικό Εργατικό Κίνηµα Ελλάδος, Χαρίζω Οικόπεδα, 

Χαρίζω Χρέη (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (µόνο στη Β' Αθήνας) 

19. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 

20. Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) (µόνο στη Β' Αθήνας) 

21. Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) 

22. Φίλοι του Ανθρώπου (µόνο στη Β' Αθήνας) 

23. Φως - Αλήθεια - ∆ικαιοσύνη (µόνο στην Α' και Β' Αθήνας) 
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Το Α' Τµήµα του Αρείου Πάγου που είναι αρµόδιο για την ανακήρυξη 

των κοµµάτων, απέρριψε 5 κοµµατικούς σχηµατισµούς που είχαν υποβάλει 

αίτηση, τους εξής: 

 

• Άµεση ∆ηµοκρατία 

• Μέλλον των Ελλήνων - Υπηρέτες του Ελληνικού Λαού 

• Νέα Ελληνική ∆ηµοκρατία 

• Οικολόγοι Ελλάδας 

• Πού είσαι Παπαδόπουλε - Κόµµα Ελλήνων Αλλοδαπών - 

Τροµοκρατείστε τους Τροµοκράτες 
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3.3 Οι εκλογικές περιφέρειες 

Η Ελλάδα διαιρείται σε 56 εκλογικές περιφέρειες[19][20]. Κάθε νοµός 

αποτελεί µια εκλογική περιφέρεια µε εξαίρεση τις περιοχές της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, οι οποίες υποδιαιρούνται σε περισσότερες περιφέρειες: η 

Αττική σε Α' και Β' Αθηνών, Α' και Β' Πειραιώς και σε Περιφέρεια (Υπόλοιπο) 

Αττικής και η Θεσσαλονίκη σε Α' και Β' Θεσσαλονίκης. 

 

Α' Αθηνών 

Η εκλογική περιφέρεια Α' Αθήνας είναι µία από τις πέντε εκλογικές 

περιφέρειες του νοµού Αττικής και µία από τις δύο στις οποίες διαιρείται η 

Αθήνα. Περιλαµβάνει το ∆ήµο Αθηναίων και είναι η δεύτερη σε µέγεθος 

εκλογική περιφέρεια στην Ελλάδα µετά τη Β' Αθήνας, αντιπροσωπεύοντας 

περίπου 530.000 δηµότες. Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 έδωσε 17 έδρες 

στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Το χαρακτηριστικό της περιφέρειας αυτής είναι ότι στις 20 εκλογικές 

αναµετρήσεις που έχουν διεξαχθεί από τη µεταπολίτευση ως σήµερα (13 

βουλευτικές εκλογές και 7 ευρωεκλογές), η Νέα ∆ηµοκρατία έχει πρωτεύσει 

17 φορές, ενώ το ΠΑΣΟΚ µόνο τρεις φορές: Στις βουλευτικές εκλογές και τις 

Ευρωεκλογές που διεξήχθησαν ταυτόχρονα το 1981 και 28 χρόνια µετά, στις 

βουλευτικές εκλογές του 2009. 

 

∆ιάγραµµα 3.1 Ποσοστά κοµµάτων στην Α΄ Αθηνών στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 8 έδρες, η Ν∆ πήρε 5 

έδρες, το ΚΚΕ 2 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Β' Αθηνών 

Η εκλογική περιφέρεια Β' Αθήνας είναι µία από τις πέντε εκλογικές 

περιφέρειες του νοµού Αττικής και µία από τις δύο στις οποίες διαιρείται η 

Αθήνα. Με περίπου 1.500.000 δηµότες είναι η µεγαλύτερη εκλογική 

περιφέρεια της Ελλάδας, περιλαµβάνοντας 47 δήµους, δηλαδή ολόκληρη τη 

νοµαρχία Αθηνών εκτός από τον ∆ήµο Αθηναίων που αποτελεί την Α' Αθήνας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσε 42 έδρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 

βουλευτικές εκλογές του 2009. 

Στη Β΄ περιφέρεια Αθήνας ανήκουν οι εξής δήµοι και κοινότητες, που 

χωρίζονται σε τρεις ζώνες: 

Ζώνη ∆υτικής Αθήνας (11 δήµοι): Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 

Αναργύρων, Αιγάλεω, Ιλίου, Καµατερού, Μεταµόρφωσης, Νέας 

Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου. 

Ζώνη Β.Α. Αθήνας (20 δήµοι): Αγίας Παρασκευής, Αµαρουσίου, 

Βριλησσίων, Γαλατσίου, Εκάλης, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης, 

Μελισσίων, Νέας Ερυθραίας, Νέας Ιωνίας, Νέας Πεντέλης, Νέου Ψυχικού, 

Παπάγου, Πεντέλης, Πεύκης, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Χολαργού, Ψυχικού. 

Ζώνη Νότιας Αθήνας (16 δήµοι): Αγίου ∆ηµητρίου, Αλίµου, 

Αργυρούπολης, Βύρωνα, Γλυφάδας, ∆άφνης, Ελληνικού, Ζωγράφου, 

Γράφηµα 3.1– Αποτελέσµατα Ά Αθηνών 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Νέας Σµύρνης, Παλαιού 

Φαλήρου, Ταύρου, Υµηττού. 

∆ιάγραµµα 3.2 Ποσοστά κοµµάτων στην Β΄ Αθηνών στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις

0

10

20

30

40

50

1996 2000 2004 2007

Έτος

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 %

Ν∆ 

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 20 έδρες, η Ν∆ πήρε 

11 έδρες, το ΚΚΕ 5 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 3 έδρες και το ΛΑ.ΟΣ 3 έδρες. 

Α΄ Πειραιά 

Η εκλογική περιφέρεια Α΄ Πειραιά περιλαµβάνει τους δήµους Πειραιά, 

Αίγινας, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος, Ύδρας και τις 

κοινότητες Αγκιστρίου και Αντικυθήρων και αντιπροσωπεύει πάνω από 

220.000 δηµότες. 

Γράφηµα 3.2– Αποτελέσµατα Β’ Αθηνών 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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∆ιάγραµµα 3.3 Ποσοστά κοµµάτων στην Α΄ Πειραιώς στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες, η Ν∆ πήρε 1 

έδρα, το ΚΚΕ 1 έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Β΄ Πειραιά 

Περιλαµβάνει τους δήµους: Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ∆ραπετσώνας, 

Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Περάµατος, Σαλαµίνας και Αµπελακίων. 

Αντιπροσωπεύει πάνω από 290.000 δηµότες. Το χαρακτηριστικό της 

περιφέρειας αυτής είναι ότι στις 20 εκλογικές αναµετρήσεις που έχουν 

διεξαχθεί από τη µεταπολίτευση ως σήµερα, η Νέα ∆ηµοκρατία έχει πρωτεύσει 

µόνο 2 φορές (1974 και 1977), ενώ από το 1981 και µετά πρωτεύει πάντα το 

ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστική επίσης και η δύναµη της αριστεράς, µε το ΚΚΕ να 

αναδεικνύεται δεύτερο κόµµα στις ευρωεκλογές του 1981.  

Γράφηµα 3.3– Αποτελέσµατα Ά Πειραιώς 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

Υπόλοιπο Αττικής 

Η εκλογική περιφέρεια Αττικής ή Υπόλοιπο Αττικής, όπως έχει 

επικρατήσει να λέγεται, περιλαµβάνει 56 δήµους και κοινότητες. 

Αντιπροσωπεύει πάνω από 410.000 δηµότες. Από τις εκλογές του 2004 εκλέγει 

12 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο και αποτελεί την 4η µεγαλύτερη 

εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας µετά τις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ 

Αθηνών και Α΄ Θεσσαλονίκης. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.4– Αποτελέσµατα Β’ Πειραιώς 
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∆ιάγραµµα 3.5 Ποσοστά κοµµάτων στο Υπόλοιπο Αττικής στις 

τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 6 έδρες, η Ν∆ πήρε 3 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

Α' Θεσσαλονίκης 

Η εκλογική περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει το ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης και 14 δήµους και κοινότητες του ευρύτερου πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος (Άγιος Παύλος, Αµπελόκηποι, Ελευθέριο - Κορδελιό, 

Εύοσµος, Θεσσαλονίκη, Καλαµαριά, Μενεµένη, Νεάπολη, Πολίχνη, 

Σταυρούπολη, Συκιές, Τριανδρία, Ευκαρπία και Πεύκα). Αντιπροσωπεύει 

πάνω από 560.000 δηµότες. Στις εκλογές του 2009 έδωσε 16 έδρες στο 

ελληνικό κοινοβούλιο. 

Το χαρακτηριστικό της περιφέρειας αυτής είναι ότι και στις 20 

εκλογικές αναµετρήσεις που έχουν διεξαχθεί από τη µεταπολίτευση ως σήµερα 

(13 βουλευτικές εκλογές και 7 ευρωεκλογές), το κόµµα που αναδεικνύεται 

πρώτο στην Α' Θεσσαλονίκης, είναι αυτό που τελικά κερδίζει και τις εκλογές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 7 έδρες, η Ν∆ πήρε 5 

έδρες, το ΚΚΕ 2 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Β΄ Θεσσαλονίκης 

Η εκλογική περιφέρεια Β΄ Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει 31 δήµους και 

κοινότητες. Αντιπροσωπεύει πάνω από 260.000 δηµότες. Οι 31 δήµοι και οι 

κοινότητες της εκλογικής περιφέρειας Β΄ Θεσσαλονίκης είναι: Αγ. Αθανασίου, 

Αγ. Γεωργίου, Αξιού, Απολλωνίας, Αρεθούσας, Ασσήρου, Βασιλικών, 

Βερτίσκου, Εγνατίας, Επανοµής, Εχεδώρου, Θερµαϊκού, Θέρµης, Καλλιθέας, 

Καλλινδοίων, Κορώνειας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Λαχανά, Μαδύτου, 

Μηχανιώνας, Μίκρας, Μυγδονίας, Πανοράµατος, Πυλαίας, Ρεντίνας, Σόχου, 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.6 – Αποτελέσµατα Ά Θεσσαλονίκης 
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Χαλάστρας, Χαλκηδόνος, Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου. Επίσης, το Ειδικό τµήµα 

του δήµου Εχεδώρου. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.7 Ποσοστά κοµµάτων στην Β' Θεσσαλονίκης στις 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

Αιτωλοακαρνανίας 

Η εκλογική περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας µε τους 249708 ψηφοφόρους 

εκλέγει 8 βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 4 έδρες, η Ν∆ πήρε 3 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα. 

Αργολίδος 

Η εκλογική περιφέρεια Αργολίδας µε τους 96697 ψηφοφόρους εκλέγει 

3 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.9 Ποσοστά κοµµάτων στην Αργολίδα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

Αρκαδίας 

Η εκλογική περιφέρεια Αρκαδίας µε τους 136968 ψηφοφόρους εκλέγει 

συνολικά 4 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.10 Ποσοστά κοµµάτων στην Αρκαδία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Γράφηµα 3.10 – Αποτελέσµατα Αρκαδίας 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Άρτας 

Η εκλογική περιφέρεια Άρτας µε τους 86363 ψηφοφόρους εκλέγει 

συνολικά 3 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.11 Ποσοστά κοµµάτων στην Άρτα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

Αχαΐας 

Η εκλογική περιφέρεια Αχαΐας µε τους 275545 ψηφοφόρους εκλέγει 

συνολικά 9 βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.11 – Αποτελέσµατα Άρτας 
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∆ιάγραµµα 3.12 Ποσοστά κοµµάτων στην Αχαΐα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 4 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Βοιωτίας 

Η εκλογική περιφέρεια Βοιωτίας µε τους 111957 ψηφοφόρους εκλέγει 

συνολικά 4 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.13 Ποσοστά κοµµάτων στην Βοιωτία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Γρεβενών 

Η εκλογική περιφέρεια Γρεβενών µε τους 47101 ψηφοφόρους είναι 

µονοεδρική περιφέρεια. 

∆ιάγραµµα 3.14 Ποσοστά κοµµάτων στα Γρεβενά στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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∆ράµας 

Η εκλογική περιφέρεια ∆ράµας µε τους 118948 ψηφοφόρους εκλέγει 

συνολικά 3 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.15 Ποσοστά κοµµάτων στη ∆ράµα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε  

1 έδρα. 

 

∆ωδεκανήσου 

Η εκλογική περιφέρεια ∆ωδεκανήσου µε τους 182460 ψηφοφόρους 

εκλέγει συνολικά 4 βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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∆ιάγραµµα 3.16 Ποσοστά κοµµάτων στα ∆ωδεκάνησα στις 

τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 4 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Έβρου 

Η εκλογική περιφέρεια Έβρου µε τους 172150 ψηφοφόρους  εκλέγει 

συνολικά 4 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.17 Ποσοστά κοµµάτων στον Έβρο στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Ευβοίας 

Η εκλογική περιφέρεια Ευβοίας µε τους 206633 ψηφοφόρους εκλέγει 

συνολικά 6 βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.18 Ποσοστά κοµµάτων στη Έυβοια στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Ευρυτανίας 

Η εκλογική περιφέρεια Ευρυτανίας µε τους 35343 ψηφοφόρους  εκλέγει 

ένα βουλευτή. 

∆ιάγραµµα 3.19 Ποσοστά κοµµάτων στη Ευρυτανία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Ζακύνθου 

Η εκλογική περιφέρεια Ζακύνθου µε τους 43148 ψηφοφόρους εκλέγει 

ένα βουλευτή. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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∆ιάγραµµα 3.20 Ποσοστά κοµµάτων στη Ζάκυνθο στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Ηλείας 

Η εκλογική περιφέρεια Ηλείας µε τους 183589 ψηφοφόρους εκλέγει έξι 

βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.21 Ποσοστά κοµµάτων στην Ηλεία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις

0

10

20

30

40

50

60

1996 2000 2004 2007

Έτος

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 % Ν∆ 

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

 

 

 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.20 – Αποτελέσµατα Ζακύνθου 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

60  

 

 

Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 4 έδρες και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

Ηµαθίας 

Η εκλογική περιφέρεια Ηµαθίας µε τους 138150 ψηφοφόρους εκλέγει 

τέσσερις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.22 Ποσοστά κοµµάτων στην Ηµαθία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Ηρακλείου 

Η εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου µε τους 248149 ψηφοφόρους εκλέγει 

οκτώ βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.23 Ποσοστά κοµµάτων στο Ηράκλειο στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 5 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα. 

 

 

Θεσπρωτίας 

Η εκλογική περιφέρεια Θεσπρωτίας µε τους 60932 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.23 – Αποτελέσµατα Ηρακλείου 
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∆ιάγραµµα 3.24 Ποσοστά κοµµάτων στη Θεσπρωτία στις 

τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Ιωαννίνων 

Η εκλογική περιφέρεια Ιωαννίνων µε τους 173376 ψηφοφόρους εκλέγει 

πέντε βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.25 Ποσοστά κοµµάτων στα Ιωάννινα στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

Καβάλας 

Η εκλογική περιφέρεια Καβάλας µε τους 146687 ψηφοφόρους εκλέγει 

τέσσερις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.26 Ποσοστά κοµµάτων στην Καβάλα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

 

Καρδίτσας 

Η εκλογική περιφέρεια Καρδίτσας µε τους 141323 ψηφοφόρους εκλέγει 

πέντε βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.27 Ποσοστά κοµµάτων στην Καρδίτσα στις 

τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

Καστοριάς 

Η εκλογική περιφέρεια Καστοριάς µε τους 63647 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.27 – Αποτελέσµατα Καρδίτσας 
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∆ιάγραµµα 3.28 Ποσοστά κοµµάτων στην Καστοριά στις 

τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Κέρκυρας 

Η εκλογική περιφέρεια Κέρκυρας µε τους 109548 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.29 Ποσοστά κοµµάτων στην Κέρκυρα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα, η Ν∆ πήρε 1 

έδρα και το ΚΚΕ 1 έδρα. 

 

 

Κεφαλληνίας 

Η εκλογική περιφέρεια Κεφαλληνίας µε τους 57656 ψηφοφόρους 

εκλέγει έναν βουλευτή. 

∆ιάγραµµα 3.30 Ποσοστά κοµµάτων στην Κεφαλλονιά στις 

τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Κιλκίς 

Η εκλογική περιφέρεια Κιλκίς µε τους 109295 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές 

. 

Ποσοστά κοµµάτων στο Κιλκίς στις τελευταίες εκλογικές 

αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Κοζάνης 

Η εκλογική περιφέρεια Κοζάνης µε τους 165264 ψηφοφόρους εκλέγει 

πέντε βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.31 – Αποτελέσµατα Κιλκίς 
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∆ιάγραµµα 3.32 Ποσοστά κοµµάτων στην Κοζάνη στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

 

Κορινθίας 

Η εκλογική περιφέρεια Κορίνθου µε τους 140191 ψηφοφόρους εκλέγει 

τέσσερεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.33 Ποσοστά κοµµάτων στην Κόρινθο στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Κυκλάδων 

Η εκλογική περιφέρεια Κυκλάδων µε τους 124081 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.34 Ποσοστά κοµµάτων στις Κυκλάδες στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Λακωνίας 

Η εκλογική περιφέρεια Λακωνίας µε τους 135255 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.35 Ποσοστά κοµµάτων στην Λακωνία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις

0

10

20

30

40

50

60

70

1996 2000 2004 2007

Έτος

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 %

Ν∆ 

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

 

 

 

 

Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

 

Λαρίσης 

Η εκλογική περιφέρεια Λάρισας µε τους 251209 ψηφοφόρους εκλέγει 

οκτώ βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.35 – Αποτελέσµατα Λακωνίας 
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∆ιάγραµµα 3.36 Ποσοστά κοµµάτων στην Λάρισα στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες, το ΚΚΕ 1 έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Λασιθίου 

Η εκλογική περιφέρεια Λασιθίου µε τους 69780 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.37 Ποσοστά κοµµάτων στο Λασίθι στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Λέσβου 

Η εκλογική περιφέρεια Λέσβου µε τους 138228 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.38 Ποσοστά κοµµάτων στην Λέσβο στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα, η Ν∆ πήρε 1 

έδρα και το ΚΚΕ 1 έδρα. 

 

 

Λευκάδας 

Η εκλογική περιφέρεια Λευκάδας µε τους 29624 ψηφοφόρους εκλέγει 

έναν βουλευτή. 

∆ιάγραµµα 3.39 Ποσοστά κοµµάτων στην Λευκάδα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Μαγνησίας 

Η εκλογική περιφέρεια Μαγνησίας µε τους 178520 ψηφοφόρους 

εκλέγει έξι βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.39 – Αποτελέσµατα Λευκάδας 
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∆ιάγραµµα 3.40 Ποσοστά κοµµάτων στην Μαγνησία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις

0

10

20

30

40

50

1996 2000 2004 2007

Έτος

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 %

Ν∆ 

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

 

 

 

 

Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες, η Ν∆ πήρε 1 

έδρα, το ΚΚΕ 1 έδρα και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Μεσσηνίας 

Η εκλογική περιφέρεια Μεσσηνίας µε τους 209478 ψηφοφόρους 

εκλέγει έξι βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.41 Ποσοστά κοµµάτων στην Μεσσηνία στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

 

Ξάνθης 

Η εκλογική περιφέρεια Ξάνθης µε τους 113584 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.42 Ποσοστά κοµµάτων στην Ξάνθη στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Πέλλης 

Η εκλογική περιφέρεια Πέλλης µε τους 151606 ψηφοφόρους εκλέγει 

πέντε βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.43 Ποσοστά κοµµάτων στην Πέλλα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Πιερίας 

Η εκλογική περιφέρεια Πιερίας µε τους 130079 ψηφοφόρους εκλέγει 

τέσσερεις βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.43 – Αποτελέσµατα Πέλλας 
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∆ιάγραµµα 3.44 Ποσοστά κοµµάτων στην Πιερία στις τελευταίες 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

 

Πρεβέζης 

Η εκλογική περιφέρεια Πρεβέζης µε τους 67847 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.45 Ποσοστά κοµµάτων στην Πρέβεζα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.44 – Αποτελέσµατα Πιερίας 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Ρεθύµνης 

Η εκλογική περιφέρεια Ρεθύµνης µε τους 71096 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.46 Ποσοστά κοµµάτων στο Ρέθυµνο στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.45 – Αποτελέσµατα Πρεβέζης 

Γράφηµα 3.46 – Αποτελέσµατα Ρεθύµνης 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Ροδόπης 

Η εκλογική περιφέρεια Ροδόπης µε τους 119716 ψηφοφόρους εκλέγει 

τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.47 Ποσοστά κοµµάτων στην Ροδόπη στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

 

Σάµου 

Η εκλογική περιφέρεια Σάµου µε τους 54352 ψηφοφόρους εκλέγει έναν 

βουλευτή. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.47 – Αποτελέσµατα Ροδόπης 
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∆ιάγραµµα 3.48 Ποσοστά κοµµάτων στην Σάµο στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Σερρών 

Η εκλογική περιφέρεια Σερρών µε τους 244344 ψηφοφόρους εκλέγει 

επτά βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.49 Ποσοστά κοµµάτων στις Σέρρες στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.48 – Αποτελέσµατα Σάµου 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

81  

 

 

Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες, η Ν∆ πήρε 3 

έδρες και το ΛΑ.ΟΣ 1 έδρα. 

 

Τρικάλων 

Η εκλογική περιφέρεια Τρικάλων µε τους 154250 ψηφοφόρους εκλέγει 

πέντε βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.50 Ποσοστά κοµµάτων στα Τρίκαλα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Γράφηµα 3.49 – Αποτελέσµατα Σερρών 

Γράφηµα 3.50 – Αποτελέσµατα Τρικάλων 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες, η Ν∆ πήρε 2 

έδρες. 

 

 

Φθιώτιδος 

Η εκλογική περιφέρεια Φθιώτιδος µε τους 156708 ψηφοφόρους εκλέγει 

έξι βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.51 Ποσοστά κοµµάτων στην Φθιώτιδα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

2 έδρες. 

 

Φλωρίνης 

Η εκλογική περιφέρεια Φλωρίνης µε τους 85769 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.51 – Αποτελέσµατα Φθιώτιδας 
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∆ιάγραµµα 3.52 Ποσοστά κοµµάτων στην Φλώρινα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε  

1 έδρα. 

Φωκίδος 

Η εκλογική περιφέρεια Φωκίδος µε τους 47592 ψηφοφόρους εκλέγει 

δύο βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.53 Ποσοστά κοµµάτων στην Φωκίδα στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.52 – Αποτελέσµατα Φλώρινας 
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε την 1 έδρα. 

 

Χαλκιδικής 

Η εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής µε τους 103578 ψηφοφόρους 

εκλέγει τρεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.54 Ποσοστά κοµµάτων στην Χαλκιδική στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 2 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 
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Γράφηµα 3.53 – Αποτελέσµατα Φωκίδος 

Γράφηµα 3.54 – Αποτελέσµατα Χαλκιδικής 
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Χανίων 

Η εκλογική περιφέρεια Χανίων µε τους 141875 ψηφοφόρους εκλέγει 

τέσσερεις βουλευτές. 

∆ιάγραµµα 3.55 Ποσοστά κοµµάτων στα Χανιά στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 3 έδρες και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

 

Χίου 

Η εκλογική περιφέρεια Χίου µε τους 66389 ψηφοφόρους εκλέγει δύο 

βουλευτές. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.55 – Αποτελέσµατα Χανίων 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

86  

∆ιάγραµµα 3.56 Ποσοστά κοµµάτων στην Χίο στις τελευταίες 

εκλογικές αναµετρήσεις
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Στις εθνικές εκλογές του 2009 το ΠΑ.ΣΟ.Κ πήρε 1 έδρα και η Ν∆ πήρε 

1 έδρα. 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Γράφηµα 3.56 – Αποτελέσµατα Χίου 
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3.4 Αποτελέσµατα Εθνικών Εκλογών 2009 

Τα αποτελέσµατα των εθνικών εκλογών του 2009 αντλήθηκαν από το επίσηµο 

δικτυακό χώρο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Τα τελικά αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, 

 

Εθνικές Εκλογές 2009 

                

                  

Ενσωµάτωση: Εγγεγραµµένοι 9.933.385 Ψήφισαν 7.044.479 70,92%       

100% Έγκυρα 6.858.342 Άκυρα/Λευκά 186137 2,64%       

                  

                  

    2009 2007 

Κόµµα % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες ∆ιαφορά 

  
ΠA.ΣO.K 43,92 3012373 160 38,1 2.727.702 102 5,82 

  N.∆. 33,48 2295967 91 41,84 2.995.321 152 -8,36 

  
K.K.E. 7,54 517154 21 8,15 583.768 22 -0,61 

  
ΛΑ.Ο.Σ 5,63 386152 15 3,8 271.761 10 1,83 

  ΣΥ.ΡΙΖ.Α 4,6 315627 13 5,04 361.216 14 -0,44 

 

ενώ η διαµόρφωση του εκλογικού χάρτη αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα  

 

 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Πηγή: ΥΠΕΣ 

Πίνακας 3.1 Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα Εθνικών Εκλογών 2009 

Εικόνα 3.1 Εκλογικός Χάρτης 
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Κεφάλαιο 4 - Ανάλυση δεδοµένων  

4.1 Εισαγωγή  

 

Στην συνέχεια τα δεδοµένα προσεγγίζονται µέσω των µεθόδων της 

επιστήµης της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης[21], και πιο 

συγκεκριµένα µε τη µαθηµατική εφαρµογή ενός µοντέλου που αναφέρεται σε 

µία από τις κλασσικές µεθόδους της, αυτής της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες.  

Χρησιµοποιείται το Ολοκληρωµένο Περιβάλλον για Τεχνικούς 

Υπολογισµούς, Mathematica και τα δεδοµένα προσαρµόζονται σε κώδικα τον 

οποίο έχει δηµιουργήσει ο επιβλέπων της παρούσας εργασίας Καθηγητής ∆ρ 

Ανδρέας Πετράκης.  

 

4.2 Ανάλυση της µεθόδου  

 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες βασίζεται στις ίδιες αρχές µε αυτές 

της µεθόδου Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και πολλές φορές επικαλύπτεται από 

αυτή αλλά συχνά προκύπτει η ανάγκη να µελετηθεί ένας πίνακας 

πρωτογενών στοιχείων και να εξαχθούν συµπεράσµατα τα οποία να µην 

προκύπτουν από πίνακα συµπτώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

ορθότερο να χρησιµοποιείται η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο, τα δεδοµένα τοποθετούνται σε πίνακα το 

κυρίαρχο στοιχείο του οποίου είναι ότι τα στοιχεία του δεν είναι αριθµοί που 

εκφράζουν συχνότητα αλλά ποσότητες, τελείως ανοµοιογενείς µεταξύ τους. Οι 

ποσότητες αυτές ονοµάζονται µεταβλητές – variables και τοποθετούνται στις 

στήλες του πίνακα. Οι γραµµές ονοµάζονται σηµεία – points.  

Από τη στιγµή που οι µεταβλητές έχουν διαφορετικές µονάδες η κάθε 

µία, το άθροισµα των στοιχείων µιας γραµµής, ή η σύγκριση των αθροισµάτων 

των στηλών δεν έχουν κανένα νόηµα. Οπότε για να µελετηθεί αυτός ο πίνακας 

προσαρµόζεται η κάθε µεταβλητή στην τυπική κανονική κατανοµή. Αυτό 

γίνεται µε την κανονικοποίηση των τιµών της κάθε µεταβλητής, αφαιρώντας 
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από αυτές την αντίστοιχη µέση τιµή τους και στη συνέχεια διαιρώντας τη 

διαφορά µε την τυπική απόκλιση. Ο νέος κανονικοποιηµένος πίνακας που 

προκύπτει διέπεται από δύο βασικές ιδιότητες:  

Για οποιαδήποτε από τις µεταβλητές το άθροισµα των στοιχείων της 

είναι µηδέν.  

 Το άθροισµα των τετραγώνων όλων των στοιχείων του πίνακα ισούται 

µε το πλήθος των παρατηρήσεων - σηµείων.  

Γενικά στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες όλες οι µεταβλητές και 

όλες οι παρατηρήσεις θεωρούνται ότι έχουν την ίδια µάζα - βαρύτητα. Γι’ αυτό 

το λόγο ο πίνακας δεδοµένων µετατρέπεται σε πίνακα συντεταγµένων. Καθώς 

ο πίνακας των δεδοµένων, συνήθως έχει περισσότερες γραµµές από στήλες, ο 

πίνακας της αδράνειας V=X’X που προκύπτει θα έχει διαστάσεις που 

συµπίπτουν µε το πλήθος των µεταβλητών.  

Ο τετραγωνικός πίνακας της αδράνειας έχει όλα τα στοιχεία της 

διαγωνίου του ίσα µε το πλήθος των µεταβλητών, αριθµός που ισοδυναµεί και 

µε τη διακύµανση της κατανοµής.  

Ουσιαστικά, ο πίνακας της αδράνειας αντιστοιχεί στην ανάλυση του 

αριθµού των σηµείων στο χώρο του αριθµού των µεταβλητών. Ο αριθµός των 

µεταβλητών αντιστοιχεί σε ίσο αριθµό από ορθογώνιους µεταξύ τους άξονες. 

Με την κανονικοποίηση του αρχικού πίνακα δεδοµένων µεταφέρεται η αρχή 

των συντεταγµένων 0 στο κέντρο µάζας G του νέφους.  

Καθώς στον κανονικοποιηµένο πίνακα το άθροισµα των συντεταγµένων 

της κάθε µεταβλητής είναι ίσο µε το µηδέν, στον χώρο διαστάσεων ίσο µε τον 

αριθµό των σηµείων, η κάθε µεταβλητή θα βρίσκεται επί ενός υποχώρου, 

κάθετο στο διάνυσµα µε συντεταγµένες (1,1,1,…,1). Επίσης, καθώς το 

άθροισµα των τετραγώνων των σηµείων ισούται µε 1, κάθε µεταβλητή θα 

βρίσκεται στην επιφάνεια µίας σφαίρας µε κέντρο την αρχή G=0 και µε 

µοναδιαία ακτίνα. Για παράδειγµα, στην περίπτωση που τα δεδοµένα 

περιλαµβάνουν τρεις µεταβλητές, τότε αυτές βρίσκονται επί µιας περιφέρειας, 

που είναι η τοµή µίας σφαίρας µε κέντρο G=0 και ακτίνα 1, µε επίπεδο κάθετο 

στο διάνυσµα (1,1,1).  
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Από τη διαγωνοποίηση του πίνακα της αδράνειας προκύπτουν οι 

ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα του πίνακα από τα οποία εκφράζονται οι 

παραγοντικοί άξονες οι οποίοι ανά δύο δηµιουργούν τα παραγοντικά επίπεδα.  

Παρόλο που οι µεταβλητές έχουν προσαρµοστεί στην τυπική κανονική 

κατανοµή και βρίσκονται επί περιφέρειας µε κέντρο G=0, το κέντρο µάζας 

τους δεν συµπίπτει µε το G. Η θέση των µεταβλητών στον κύκλο αυτό είναι η 

εικόνα των συσχετίσεων. Στον κύκλο αυτό, όταν δύο µεταβλητές είναι κοντά η 

µία στην άλλη επί της περιφέρειας είναι έντονα συσχετισµένες µεταξύ τους. 

Αντίθετα, δύο µεταβλητές που σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία περίπου 90
ο
  

επί της περιφέρειας είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους.  

Στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η 

απόσταση της µεταβλητής από την αρχή, αλλά η διεύθυνση που ορίζει το 

διάνυσµα της θέσης του. Αυτή η διεύθυνση βοηθά στην ερµηνεία της θέσης 

των σηµείων ως προς τις µεταβλητές.  

 

4.3 Επεξεργασία των µεταβλητών  

 

Μετά από την επεξεργασία των δεδοµένων στον κατάλληλο κώδικα 

παρουσιάζονται οι κύκλοι συσχετίσεων που προκύπτουν στους οποίους 

απεικονίζονται οι µεταβλητές µαζί µε τα σηµεία του πρώτου παραγοντικού 

επιπέδου.  

Στα συγκεκριµένα διαγράµµατα ο πρώτος παραγοντικός άξονας είναι ο 

οριζόντιος άξονας και ο δεύτερος παραγοντικός άξονας είναι ο κάθετος 

άξονας. Ο τρόπος ερµηνείας των παρακάτω διαγραµµάτων ανάγεται στα εξής:  

∆ύο µεταβλητές οι οποίες βρίσκονται κοντά η µία στην άλλη επί της 

περιφέρειας είναι έντονα συσχετισµένες µεταξύ τους, ο συντελεστής του 

Pearson γι’ αυτές τις µεταβλητές είναι µονάδα.  

∆ύο µεταβλητές που σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία περίπου 90ο επί 

της περιφέρειας του κύκλου είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και ο συντελεστής 

του Pearson γι’ αυτές, είναι µηδέν.  
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Οι µεταβλητές οι οποίες είναι αντιδιαµετρικές επί της περιφέρειας του 

κύκλου είναι πλήρως αρνητικά συσχετισµένες και ο συντελεστής του Pearson 

γι’ αυτές τις µεταβλητές είναι µείον ένα.  

Τα σηµεία τα οποία είναι κοντά στην αρχή των αξόνων χαρακτηρίζουν 

όλες τις µεταβλητές, δηλαδή έχουν ουδέτερη συµπεριφορά προς όλες τις 

µεταβλητές.  

Τα σηµεία τα οποία βρίσκονται πάνω ή πάρα πολύ κοντά στις ακτίνες 

του κύκλου που εκφράζουν τις µεταβλητές, χαρακτηρίζουν την εκάστοτε 

µεταβλητή.  

 

4.4 Εκλογικές Περιφέρειες 

Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σηµεία και οι µεταβλητές 

που αφορούν στις εκλογικές περιφέρειες στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  

 

 

 

 

Σχήµα 3.1 – Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο µε µεταβλητές τα κόµµατα και σηµεία τις ψήφους ανά 

εκλογική περιφέρεια 
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Όπως φαίνεται οι δύο µεταβλητές, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ 

παρουσιάζουν κοινή συµπεριφορά και έχουν στενή σχέση µεταξύ τους πράγµα 

το οποίο ήταν αναµενόµενο και δικαιολογείται από το γεγονός ότι και τα δύο 

κόµµατα συγγενεύουν ιδεολογικά και καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο της 

αριστεράς.  

Το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και αυτό του ΛΑ.ΟΣ σχηµατίζουν 

γωνία 90
ο
 και αυτό σηµαίνει πως τα δύο κόµµατα είναι ανεξάρτητα µεταξύ 

τους.  

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ εµφανίζεται ανεξάρτητο από το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ και από το 

ΚΚΕ, έχει µια µικρή σχέση µε το ΛΑ.ΟΣ και σχηµατίζοντας αµβλεία γωνία µε 

την Ν∆ εµφανίζεται να είναι ελαφρά αρνητικά συσχετισµένο µε αυτή. 

Σε επίπεδο σηµείων οι εκλογικές περιφέρειες που χαρακτηρίζουν το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι οι Ζακύνθου, Ξάνθης, Βοιωτίας, Ευβοίας,  Χανίων, Ρεθύµνης, 

Ηρακλείου, Λασιθίου, Αχαΐας. 

Οι εκλογικές περιφέρειες που χαρακτηρίζουν την Ν∆ είναι οι Φωκίδος, 

Καβάλας, Ηµαθίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Καστοριάς, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 

Σερρών που είναι αναµενόµενο γιατί είναι παραδοσιακές περιφέρειες στις 

οποίες η Ν∆ έχει µεγάλη επιρροή. 

Οι εκλογικές περιφέρειες που χαρακτηρίζουν το ΚΚΕ είναι οι Ά 

Αθηνών, Ά Θεσσαλονίκης, Σάµου και Κεφαλληνίας όπου χαρακτηριστικά 

εµφανίζει ποσοστά µεγαλύτερα του πανελλαδικού µέσου όρου του. 

Οι εκλογικές περιφέρειες που χαρακτηρίζουν το ΛΑ.ΟΣ είναι οι Ηλεία, 

η Χίος η Ροδόπη και η Αιτωλοακαρνανία και τα ∆ωδεκάνησα. 

Τέλος οι εκλογικές περιφέρειες που χαρακτηρίζουν το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ είναι 

οι Β’ Αθηνών, Ά Πειραιώς, Β’ Πειραιώς και Υπόλοιπο Αττικής που είναι 

αναµενόµενο λόγω του ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν περισσότερο 

άνεργοι, µετανάστες, και χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. 
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4.5 Γεωγραφικά διαµερίσµατα 

Η χώρα µας είναι χωρισµένη σε 9 γεωγραφικά διαµερίσµατα. Τα 

γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας είναι: 

  

1. Θράκη  

2. Μακεδονία 

3. Ήπειρος 

4. Θεσσαλία 

5. Στερεά Ελλάδα 

6. Πελοπόννησος 

7. Νησιά Αιγαίου 

8. Νησιά Ιονίου 

9. Κρήτη 

 

Παρακάτω φαίνονται οι απόλυτοι αριθµοί των ψήφων που πήραν τα 

κόµµατα σε κάθε ένα γεωγραφικό διαµέρισµα καθώς και τα αντίστοιχα 

ποσοστά που έλαβαν. 

 

  Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ 

ΘΡΑΚΗ 91816 135929 8239 9135 12739 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 618103 653915 107301 61827 101272 

ΗΠΕΙΡΟΣ 98760 118265 18131 11791 8321 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 197367 224288 46131 19332 26656 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 46858 62245 16653 6112 5171 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 278421 359567 40202 26344 33103 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 751124 1062042 235925 152577 174841 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 108360 160079 26084 12786 13506 

ΚΡΗΤΗ 105158 236043 18488 15723 10543 

 

 

 

 

  

Πίνακας 3.1 – Ψήφοι κοµµάτων ανά γεωγραφικό διαµέρισµα 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Ποσοστά κοµµάτων ανά γεωγραφικό διαµέρισµα
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Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σηµεία και οι µεταβλητές 

που αφορούν στα γεωγραφικά διαµερίσµατα στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.2 – Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο µε µεταβλητές τα κόµµατα και σηµεία τις ψήφους ανά 

γεωγραφικό διαµέρισµα 

Γράφηµα 3.57 – Ποσοστά κοµµάτων ανά γεωγραφικό διαµέρισµα 

Πηγή: ΥΠΕΣ 
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Όπως φαίνεται από το σχήµα το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει πολύ στενή σχέση µε το 

γεωγραφικό διαµέρισµα της Κρήτης που είναι αναµενόµενο γιατί παραδοσιακά 

συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 55% - 60% καθώς επίσης και στα νησιά 

του Ιονίου.  

Τα νησιά του Αιγαίου εµφανίζονται να βρίσκονται ανάµεσα από το 

ΚΚΕ και το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ πράγµα που εξηγείται από το γεγονός ότι τα δύο 

κόµµατα παραδοσιακά έχουν µεγαλύτερη δύναµη στο συγκεκριµένο 

γεωγραφικό διαµέρισµα από τον πανελλήνιο µέσο όρο τους. Επίσης τον 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ χαρακτηρίζει η Στερεά Ελλάδα και αυτό εξηγείται από το γεγονός 

ότι περιλαµβάνεται η Β’ Αθηνών, Αττικής, Α και Β’ Πειραιά που όπως είδαµε  

χαρακτηρίζουν το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 

Η Ν∆ χαρακτηρίζεται από το γεωγραφικό διαµέρισµα της Μακεδονίας 

και της Θεσσαλίας ενώ το ΛΑ.ΟΣ χαρακτηρίζεται από το γεωγραφικό 

διαµέρισµα της Θράκης πράγµα αναµενόµενο λόγω των εθνικών προβληµάτων 

που υπάρχουν στην Θράκη και της πολιτικής που ακολουθεί το ΛΑ.ΟΣ στα 

εθνικά θέµατα ενώ η Πελοπόννησος βρίσκεται ανάµεσα σε Ν∆ και ΛΑ.ΟΣ. 



Εκλογική Συµπεριφορά Ψηφοφόρων στις Εθνικές Εκλογές Αλέξανδρος Αθανασιάδης 

96  

4.6 Αστικότητα κατοικίας 

Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σηµεία (κόµµατα) και οι 

µεταβλητές που αφορούν στην αστικότητα της κατοικίας στο πρώτο 

παραγοντικό επίπεδο.  
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Οι µεταβλητές 1 και 2 που εκφράζουν τον αστικό και µη αστικό 

πληθυσµό αντίστοιχα είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες αφού σχηµατίζουν γωνία 

90
ο
 .  

Οι ψηφοφόροι των δύο µεγάλων κοµµάτων παρουσιάζουν παρόµοια 

συµπεριφορά και το ίδιο συµβαίνει και για τους ψηφοφόρους των τριών 

µικρότερων κοµµάτων. 

 Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να χαρακτηρίζονται από τις µη αστικές 

περιοχές ενώ το Κ.Κ.Ε, ο ΛΑ.Ο.Σ και το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ χαρακτηρίζονται από τις 

αστικές περιοχές όπως θα επιβεβαιωθεί και παρακάτω µε την ανάλυση της 

ψήφου και τα κοινωνικά κριτήρια των ψηφοφόρων. 

 

αστικές 

µη αστικές 

Σχήµα 3.3 – Απεικόνιση στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο µε µεταβλητές την αστικότητα της κατοικίας 
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4.7 Μετακινήσεις ψηφοφόρων και κοµµατική συνοχή[22] 

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι συσπειρώσεις των 

κοµµάτων καθώς και οι µετακινήσεις των ψηφοφόρων.  

 

 

 

Η Νέα ∆ηµοκρατία κατάφερε να συσπειρώσει µόνο το 77% των 

ψηφοφόρων που είχε στις εκλογές του 2007. Σε επίπεδο διαρροών προς άλλα 

κόµµατα η µεγαλύτερη παρατηρήθηκε προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ µε 12% ψηφοφόρων 

της Νέας ∆ηµοκρατίας που ψήφισαν το κόµµα το 2007, στις εκλογές του 2009 

ψήφισαν το ΠΑ.Σ.Ο.Κ. Σηµαντική επίσης και η µετακίνηση 7% των 

ψηφοφόρων της Ν∆ προς το ΛΑ.ΟΣ. 

 

 

 

Εικόνα 3.1 – Μετακινήσεις ψηφοφόρων Ν∆ 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Εικόνα 3.2 – Μετακινήσεις ψηφοφόρων ΠΑ.ΣΟ.Κ 
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Το ΠΑ.ΣΟ.Κ κατάφερε να συσπειρώσει το 95% των ψηφοφόρων που 

είχε στις εκλογές του 2007. Σε επίπεδο διαρροών προς άλλα κόµµατα αυτές 

περιορίστηκαν σε ποσοστό 1% προς κάθε κόµµα. 

 

 

 

Το Κ.Κ.Ε κατάφερε να συσπειρώσει το 80% των ψηφοφόρων που είχε 

στις εκλογές του 2007. Σε επίπεδο διαρροών προς άλλα κόµµατα η µεγαλύτερη 

παρατηρήθηκε προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ µε 12% ψηφοφόρων του Κ.Κ.Ε που ψήφισαν 

το κόµµα το 2007, στις εκλογές του 2009 ψήφισαν το ΠΑ.Σ.Ο.Κ. Σηµαντική 

επίσης και η µετακίνηση 3% των ψηφοφόρων του Κ.Κ.Ε προς το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 

 

 

 

Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κατάφερε να συσπειρώσει µόνο το 55% των ψηφοφόρων 

που είχε στις εκλογές του 2007. Σε επίπεδο διαρροών προς άλλα κόµµατα η 

µεγαλύτερη παρατηρήθηκε προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ µε 26% ψηφοφόρων του 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ που ψήφισαν το κόµµα το 2007, στις εκλογές του 2009 ψήφισαν το 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Εικόνα 3.3 – Μετακινήσεις ψηφοφόρων Κ.Κ.Ε 

Εικόνα 3.4 – Μετακινήσεις ψηφοφόρων ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 
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ΠΑ.Σ.Ο.Κ. Σηµαντική επίσης και η µετακίνηση 10% των ψηφοφόρων του 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ προς το Κ.Κ.Ε και 7% προς τους Οικολόγους Πράσινους. 

 

 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ κατάφερε να συσπειρώσει µόνο το 60% των ψηφοφόρων που 

είχε στις εκλογές του 2007. Σε επίπεδο διαρροών προς άλλα κόµµατα η 

µεγαλύτερη παρατηρήθηκε προς τη Νέα ∆ηµοκρατία µε 18% ψηφοφόρων του 

ΛΑ.Ο.Σ που ψήφισαν το κόµµα το 2007, στις εκλογές του 2009 ψήφισαν τη 

Νέα ∆ηµοκρατία. Σηµαντική επίσης και η µετακίνηση 14% των ψηφοφόρων 

του ΛΑ.Ο.Σ προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως ο µεγάλος κερδισµένος των 

εκλογών σε επίπεδο συσπείρωσης ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ καθώς εµφανίστηκε 

ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό κόµµα, διατηρώντας τις δυνάµεις του και 

διεµβολίζοντας την συνοχή των άλλων κοµµάτων. Μεγάλοι χαµένοι ήταν η 

Νέα ∆ηµοκρατία η οποία είδε ένα µεγάλο κοµµάτι των ψηφοφόρων της να της 

γυρίζουν την πλάτη και να στρέφονται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ καθώς επίσης και ο 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ο οποίος µετά από µια διετία που έβλεπε δηµοσκοπικά να φτάνει 

στο ιστορικό του µέγιστο 17% καταποντίστηκε και κρατώντας µόνο το 55% 

των ψηφοφόρων του µπήκε οριακά στη Βουλή. Την ίδια πορεία ακολούθησε 

και ο ΛΑ.Ο.Σ ο οποίος έχασε πολλούς ψηφοφόρους προς την Νέα ∆ηµοκρατία 

και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 

Πηγή: VPRC 

Εικόνα 3.5 – Μετακινήσεις ψηφοφόρων ΛΑ.Ο.Σ 
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4.8 Τι ψήφισαν οι νέοι ψηφοφόροι 

Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εκλογική συµπεριφορά των 

νέων ψηφοφόρων. 

 

 

 

Σε αυτό φαίνεται ότι το µεγάλο ποσοστό των νέων ψηφοφόρων (44%) 

στράφηκαν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο κύριος λόγος είναι ο προεκλογικός λόγος του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ για θέµατα που αφορούν τους νέους όπως η ανεργία, η παιδεία, το 

περιβάλλον, οι νέες τεχνολογίες καθώς και οι συνεχείς αναφορές σε θέµατα 

διαφάνειας. 

 

 

 

4.9 Κοινωνική – ∆ηµογραφική ψήφος 

Νέα ∆ηµοκρατία 
Στα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κοινωνική – δηµογραφική 

ψήφος της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.58 – Τι ψήφισαν οι νέοι ψηφοφόροι 
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 Η Νέα ∆ηµοκρατία εµφανίζεται να έχει περισσότερη επιρροή στις 

γυναίκες από ότι στους άντρες, ενώ σε επίπεδο ηλικιών φαίνεται να προτιµάται 

σε πολύ µεγάλο ποσοστό από τους ηλικιωµένους ανθρώπους µε ηλικία 

µεγαλύτερη των 65 ετών. 

 

 

 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.59 – Ψηφοφόροι Ν∆: κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία  

Γράφηµα 3.60 – Ψηφοφόροι Ν∆: κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργό ή µη πληθυσµό  
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Σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργητικότητας του πληθυσµού η Νέα 

∆ηµοκρατία έχει µεγαλύτερη διείσδυση σε κοινωνικά στρώµατα µε κατώτερη 

µόρφωση όπως επίσης και σε συνταξιούχους. 

 

 

 

Προτιµάται κυρίως από εργοδότες, από νοικοκυρές και από 

αυτοαπασχολούµενους έχει όµως πολύ µικρά ερείσµατα σε πληθυσµιακές 

οµάδες όπως είναι οι µισθωτοί δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, οι άνεργοι, οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες καθώς και σε µαθητές, φοιτητές και φαντάρους. 

 

 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.61 – Ψηφοφόροι Ν∆: κατά θέση στην απασχόληση  

Γράφηµα 3.62 – Ψηφοφόροι Ν∆: κατά αστικότητα κατοικίας και αυτοτοποθέτηση Α/∆  
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Τέλος η Νέα δηµοκρατία στηρίζεται κυρίως στις ηµιαστικές και 

αγροτικές περιοχές όπου και συγκεντρώνει ποσοστά πάνω από τον εθνικό µέσο 

όρο της. Σε επίπεδο αυτοτοποθέτησης στην κλίµακα αριστερά – δεξιά το 82% 

των ψηφοφόρων της ορίζουν τον εαυτό τους ως δεξιό. 

   

ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κοινωνική – 

δηµογραφική ψήφος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 

 

 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ εµφανίζεται να έχει οριακά περισσότερη επιρροή στις 

γυναίκες από ότι στους άντρες, ενώ σε επίπεδο ηλικιών φαίνεται να προτιµάται 

σε µεγάλο ποσοστό από ηλικίες µεταξύ 45 µέχρι 65 ετών. 

 

 

 

 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.63 – Ψηφοφόροι ΠΑ.ΣΟ.Κ: κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία  
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Σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργητικότητας του πληθυσµού το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει µεγαλύτερη διείσδυση σε κοινωνικά στρώµατα µε κατώτερη 

µόρφωση ενώ έχει ίδια επιρροή σε ενεργό και µη ενεργό πληθυσµό καθώς και 

στους ανέργους µε ποσοστό της τάξης του εθνικού µέσου όρου του. 

 

 . 

 

 

Προτιµάται κυρίως από αυτοαπασχολούµενους(αγρότες, κτηνοτρόφους 

ψαράδες), από µισθωτούς δηµοσίου τοµέα, από νοικοκυρές και από 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.64 – Ψηφοφόροι ΠΑ.ΣΟ.Κ: κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργό ή µη ενεργό πληθυσµό  

Γράφηµα 3.65 – Ψηφοφόροι ΠΑ.ΣΟ.Κ: κατά θέση στην απασχόληση  
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συνταξιούχους ιδιωτικού τοµέα έχει όµως µικρά ποσοστά σε πληθυσµιακές 

οµάδες όπως είναι οι µισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, οι άνεργοι, οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες καθώς και σε µαθητές, φοιτητές και φαντάρους όπως επίσης και 

σε εισοδηµατίες. 

 

 

 

Τέλος το ΠΑ.ΣΟ.Κ στηρίζεται εξίσου στις ηµιαστικές και αγροτικές 

περιοχές όπου και συγκεντρώνει ποσοστά κοντά στον εθνικό µέσο όρο του. Σε 

επίπεδο αυτοτοποθέτησης στην κλίµακα αριστερά – δεξιά το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ψηφοφόρων του ορίζουν τον εαυτό τους στον ευρύτερο χώρο της 

κεντροαριστεράς. 

 

Κ.Κ.Ε 
Στα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κοινωνική – 

δηµογραφική ψήφος του Κ.Κ.Ε 

 

 

 

 

 

  

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.66 – Ψηφοφόροι ΠΑ.ΣΟ.Κ: κατά αστικότητα κατοικίας και αυτοτοποθέτηση Α/∆  
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Το Κ.Κ.Ε εµφανίζεται να έχει περισσότερη επιρροή στους άντρες από 

ότι στις γυναίκες, ενώ σε επίπεδο ηλικιών φαίνεται να προτιµάται σε µεγάλο 

ποσοστό από ηλικίες µεταξύ 25 µέχρι 34 ετών. 

 

 

 

 

Σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργητικότητας του πληθυσµού το Κ.Κ.Ε 

έχει µεγαλύτερη διείσδυση σε κοινωνικά στρώµατα µε ανώτερη µόρφωση ενώ 

έχει µεγαλύτερα ποσοστά σε ανέργους και εργαζόµενους. 

 

  

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.67 – Ψηφοφόροι Κ.Κ.Ε: κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία  

Γράφηµα 3.68 – Ψηφοφόροι Κ.Κ.Ε: κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργό ή µη ενεργό πληθυσµό  
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 . 

 

 

Προτιµάται κυρίως από µισθωτούς ιδιωτικού τοµέα, από ανέργους 

καθώς και από µαθητές, φοιτητές, φαντάρους, βιοτέχνες και συνταξιούχους 

ιδιωτικού τοµέα έχει όµως µικρά ποσοστά σε πληθυσµιακές οµάδες όπως είναι 

οι νοικοκυρές, οι συνταξιούχοι δηµοσίου τοµέα, οι εργοδότες – επιχειρηµατίες, 

οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι (αγρότες, 

κτηνοτρόφοι, ψαράδες). 

 

 

 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.69 – Ψηφοφόροι Κ.Κ.Ε: κατά θέση στην απασχόληση  

Γράφηµα 3.70 – Ψηφοφόροι Κ.Κ.Ε: κατά αστικότητα κατοικίας και αυτοτοποθέτηση Α/∆  
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Τέλος το Κ.Κ.Ε στηρίζεται στις αστικές περιοχές όπου και 

συγκεντρώνει ποσοστά µεγαλύτερα από τον  εθνικό µέσο όρο του. Σε επίπεδο 

αυτοτοποθέτησης στην κλίµακα αριστερά – δεξιά το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ψηφοφόρων του ορίζουν τον εαυτό τους στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. 

 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κοινωνική – 

δηµογραφική ψήφος του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 

 

 

 

Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ εµφανίζεται να έχει περισσότερη επιρροή στους άντρες 

από ότι στις γυναίκες, ενώ σε επίπεδο ηλικιών φαίνεται να προτιµάται σε 

µεγάλο ποσοστό από ηλικίες µεταξύ 18 µέχρι 54 ετών. 

 

 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.71 – Ψηφοφόροι ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ: κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία  

Γράφηµα 3.72 – Ψηφοφόροι ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ: κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργό ή µη ενεργό πληθυσµό  
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Σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργητικότητας του πληθυσµού ο 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ έχει µεγαλύτερη διείσδυση σε κοινωνικά στρώµατα µε ανώτερη 

µόρφωση ενώ έχει µεγαλύτερα ποσοστά σε ανέργους και εργαζόµενους. 

 

 . 

 

 

Προτιµάται κυρίως από µισθωτούς δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, από 

ανέργους καθώς και από µαθητές, φοιτητές, φαντάρους, από εργοδότες και 

ελεύθερους επαγγελµατίες έχει όµως µικρά ποσοστά σε πληθυσµιακές οµάδες 

όπως είναι οι νοικοκυρές, οι συνταξιούχοι δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και οι 

αυτοαπασχολούµενοι (αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες). 

 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.73 – Ψηφοφόροι ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ: κατά θέση στην απασχόληση  
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Τέλος ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ στηρίζεται στις αστικές περιοχές όπου και 

συγκεντρώνει ποσοστά µεγαλύτερα από τον  εθνικό µέσο όρο του. Σε επίπεδο 

αυτοτοποθέτησης στην κλίµακα αριστερά – δεξιά το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ψηφοφόρων του ορίζουν τον εαυτό τους στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. 

 

ΛΑ.Ο.Σ 
Στα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κοινωνική – 

δηµογραφική ψήφος του ΛΑ.Ο.Σ 

 

 

 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.75 – Ψηφοφόροι ΛΑ.Ο.Σ: κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία  

Γράφηµα 3.74 – Ψηφοφόροι ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ: κατά αστικότητα κατοικίας και αυτοτοποθέτηση Α/∆  
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Ο ΛΑ.Ο.Σ εµφανίζεται να έχει περισσότερη επιρροή στους άντρες από 

ότι στις γυναίκες, ενώ σε επίπεδο ηλικιών φαίνεται να προτιµάται σε µεγάλο 

ποσοστό από ηλικίες µεταξύ 18 µέχρι 44 ετών. 

 

 

 

 

Σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργητικότητας του πληθυσµού ο ΛΑ.Ο.Σ 

έχει µεγαλύτερη διείσδυση σε κοινωνικά στρώµατα µε µέση και ανώτερη 

µόρφωση ενώ έχει µεγαλύτερα ποσοστά σε ανέργους και εργαζόµενους. 

 

 . 

Πηγή: VPRC 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.76 – Ψηφοφόροι ΛΑ.Ο.Σ: κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ενεργό ή µη ενεργό πληθυσµό  

Γράφηµα 3.77 – Ψηφοφόροι ΛΑ.Ο.Σ: κατά θέση στην απασχόληση  
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Προτιµάται κυρίως από µισθωτούς ιδιωτικού τοµέα, από ανέργους, από 

βιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελµατίες έχει όµως µικρά ποσοστά σε 

πληθυσµιακές οµάδες όπως είναι οι νοικοκυρές, οι συνταξιούχοι δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα, οι αυτοαπασχολούµενοι (αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες), οι 

εργοδότες και οι µισθωτοί δηµόσιου τοµέα. 

 

 

 

Τέλος ο ΛΑ.Ο.Σ στηρίζεται στις αστικές περιοχές όπου και 

συγκεντρώνει ποσοστά µεγαλύτερα από τον  εθνικό µέσο όρο του. Σε επίπεδο 

αυτοτοποθέτησης στην κλίµακα αριστερά – δεξιά το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ψηφοφόρων του ορίζουν τον εαυτό τους στον ευρύτερο χώρο της 

κεντροδεξιάς. 

 

4.10 Συµπεράσµατα 

Η ανατροπή της σχέσης ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. και η µεγάλη διαφορά[23] 

οφείλεται λιγότερο στην άνοδο του ΠΑΣΟΚ (σηµαντική σε ψήφους, αλλά 

µόλις το 10% της δύναµής του), απʼ όσο στην πρωτοφανή εκλογική 

συρρίκνωση της Ν.∆., η οποία, µε 700 χιλιάδες ψήφους λιγότερο χάνει κάπου 

έναν ψηφοφόρο στους τέσσερις. Όσο για την άνοδο του ποσοστού του, αυτή 

Πηγή: VPRC 

Γράφηµα 3.78 – Ψηφοφόροι ΛΑ.Ο.Σ: κατά αστικότητα κατοικίας και αυτοτοποθέτηση Α/∆  
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οφείλεται τόσο στην αύξηση των ψήφων του όσο και στη µείωση των εγκύρων 

ψηφοδελτίων και πολύ λιγότερο στην ανασύσταση µιας διευρυµένης 

κοινωνικής συµµαχίας που το υποστηρίζει. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ του Γιώργου 

Παπανδρέου απέχει πολύ από το λαϊκό – εργατικό ΠΑ.ΣΟ.Κ της δεκαετίας του 

80 και των µέσων της δεκαετίας του 90 ενώ δεν έγινε περισσότερο “αστικό” 

από το ΠΑ.ΣΟ.Κ της εκσυγχρονιστικής περιόδου. 

Η εκλογική εικόνα της Νέας ∆ηµοκρατίας[24] είναι µια εικόνα 

οµοιόµορφης µεγάλης µείωσης σε όλες τις κοινωνικό-επαγγελµατικές 

κατηγορίες. Εξακολουθεί βεβαίως να είναι το κατεξοχήν αστικό κόµµα.  Στα 

λαϊκά και εργατικά στρώµατα διακόπτεται µια πορεία συνεχούς αύξησης που 

είχε αρχίσει µετά το 1993 και είχε κορυφωθεί το 2004 ξαναβρίσκοντας τα 

ιστορικά µεταπολεµικά χαµηλά ποσοστά της παραδοσιακής δεξιάς. Η εικόνα 

της δείχνει ένα γερασµένο ηλικιακά κόµµα µε προσβάσεις µόνο στον µη 

ενεργό πληθυσµό και στις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές.   

Η σηµαντική αύξηση του ΛΑ.Ο.Σ δεν σηµαίνει αύξηση της δεξιάς. Η 

“δεξιά” χάνει κατά 20%, έναν στους πέντε ψηφοφόρους της. Σηµαίνει όµως 

αλλαγή των συσχετισµών εντός δεξιάς: ένας στους εφτά δεξιούς που 

παραµένουν ψηφίζει πλέον ΛΑ.Ο.Σ (αντί ένας στους δώδεκα το 2007). 

Η Αριστερά και οι προτάσεις της, στο σύνολό τους, δεν έπεισαν. Η 

κοινοβουλευτική Αριστερά µειώνεται σχεδόν οµοιόµορφα, χάνοντας περίπου 

έναν στους οχτώ ψηφοφόρους της, µε το ΚΚΕ να έχει µικρότερες απώλειες 

από τον ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Η αναλογία µεταξύ τους, περίπου τρία προς πέντε, 

ουσιαστικά διατηρείται. 
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