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Εισαγωγή 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο « Η επίδραση της 

οικονομικής κρίσης και της πολιτικής της διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

κριτήρια επιλογής της ψήφου σε Ελλάδα και Ιταλία» εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, κατεύθυνσης Ευρωπαϊκών Σπουδών και 

Διπλωματίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Η συγγραφή της εργασίας συνέπεσε χρονικά με την δύσκολη οικονομική και πολιτική, για 

τις δύο χώρες και όχι μόνο, συγκυρία. Αμέσως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση που 

ξεκίνησε στην Αμερική, τα πρώτα σημάδια της έκαναν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη, 

γεγονός που έμελλε να τεστάρει τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό 

και πολιτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι χώρες του Νότου, όπως Ελλάδα και Ιταλία, τα χρόνια που 

ακολούθησαν συνάντησαν σημαντικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση της κρίσης- δυσκολίες 

που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεπίλυτες.   

Τα ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία είχαν ως επακόλουθο την εναλλαγή κυβερνήσεων στις 

δύο χώρες, αρκετές φορές αν λάβουμε υπόψη το διάστημα των οχτώ χρόνων που έχει 

περάσει από τις απαρχές τις κρίσης. Επίσης πτυχές της πολιτικής ιστορίας των δύο χωρών, 

φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις σημερινές τάσεις και επιλογές των ψηφοφόρων. Η 

συνεχής αλλαγή στη ψήφο των πολιτών και η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα 

προσέφεραν ερευνητικό έδαφος στο κομμάτι της εκλογικής συμπεριφοράς.  

Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση απαντήσεων στα παρακάτω ερωτήματα και η 

δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω έρευνα. Με βάση ποια κριτήρια, ψηφίζουν οι 

πολίτες των δύο χωρών; Υφίστανται ιστορικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις 

συγκεκριμένες στάσεις; Πως το εκλογικό σώμα κρίνει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον πολιτικό και οικονομικό τομέα; Ποιες ιδιαιτερότητες εκλογικής συμπεριφοράς 

συναντούμε στις δύο χώρες σε αντίθεση με ότι ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες; 

Εντοπίζεται κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στην εκλογική 

συμπεριφορά των πολιτών τους. 
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Κεφάλαιο 1. Ερμηνευτικά μοντέλα ψήφου 

Σκοπός της μελέτης της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων αποτελεί η 

εξέταση των παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν τη λήψη μίας πολιτικής απόφασης από ένα 

συγκεκριμένο ψηφοφόρο, σε μία ορισμένη εκλογική αναμέτρηση. Με το πέρασμα των 

χρόνων και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα, παρατηρείται μία θεαματική 

αλλαγή εκλογικών συμπεριφορών, οι οποίες γίνονται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμες. Οι 

σύγχρονοι πολιτικοί μελετητές προσπαθούν μέσω της έρευνάς τους να δώσουν μία εξήγηση 

στις μεταστροφές των ψηφοφόρων, να εντοπίσουν τα αίτια των αλλαγών και να 

δημιουργήσουν το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο. Αρχικά θα ανατρέξουμε στις εμπειρικές 

αναλύσεις και τα ερμηνευτικά μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς, και θα εντοπίσουμε πως τα 

μοντέλα αυτά αλληλοεπηρεάζονται και κατά πόσο κάποιες πτυχές τους, αποτελούν εργαλεία 

στα χέρια των σύγχρονων μελετητών. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι κάθε φορά που 

κοινωνικές ή ιδεολογικές τάσεις εξελίσσονταν και μεταλλάσσονταν, τα πρώιμα μοντέλα 

ανάλυσης της εκλογικής συμπεριφοράς αδυνατούσαν να ερμηνεύσουν τις νέες συνθήκες. 

1.1. Τα οικολογικά μοντέλα 

1.1.1. Το μοντέλο της ανθρωπογεωγραφίας 

Πρωτοπόρος στην έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς υπήρξε ο Adre Siegfried με τη 

θεωρητική του προσέγγιση να αποκαλείται εκλογική γεωγραφία. Μελετώντας τα εκλογικά 

αποτελέσματα μίας μεγάλης περιοχής της δυτικής Γαλλίας, προσπάθησε να συνδέσει τις 

εκλογικές προτιμήσεις με ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

πως η ύπαρξη διαφορετικών πετρωμάτων σε δύο περιοχές της Γαλλίας είχε ως αποτέλεσμα 

διαφορετικές πολιτικές επιλογές στους ψηφοφόρους των δύο περιοχών. Μάλιστα διαπιστώνει 

πως η χωρική κατανομή ψήφων παραμένει μακροπρόθεσμα σταθερή-με εξαίρεση 

συγκυριακά περιστατικά-τα οποία προκαλούν όμως αμελητέες αλλαγές στις εκλογικές 

συμπεριφορές.
1
  

Στο οικολογικό μοντέλο του Siegfried, μεταβλητές όπως η γεωλογία του εδάφους ή ο βαθμός 

παρουσίας του θρησκευτικού στοιχείου, χρησιμοποιούνται από το συγγραφέα ώστε να 

δημιουργήσει ένα ερμηνευτικό σχήμα, στο οποίο οι κάτοικοι μιας περιοχής 

προσανατολίζονται πολιτικά σε αντιστοιχία με την ανθρωπογραφία της κοινωνίας. 

                                                           
1
 Mayer, N. (2005). Εκλογική Συμπεριφορά, ιστορικές διαδρομές και μοντέλα ανάλυσης, σελ.27 
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ΣΧΗΜΑ 1. ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ SIEGFRIED 

                                                                                   Θρησκεία 

Μορφολογία εδάφους          Τόπος κατοικίας             Ιδιοκτησία                  Πολιτικός Προσανατολισμός 

                                                                                Κοινωνική Δομή 

             Πηγή: Mayer, N., 2005 

Στο σχήμα παρατηρείται μία συσχέτιση των χωρικών, των γεωγραφικά οργανωμένων 

κοινωνικών δομών και της κατανομής των ψήφων. Ξεκινώντας από τη μορφολογία του 

εδάφους, συνεχίζει το ερμηνευτικό του σχήμα με τον τύπο κατοικίας και το καθεστώς 

ιδιοκτησίας. Η τοποθέτηση των τριών αυτών παραγόντων με αυτή τη σειρά, στηρίζεται στη 

λογική ότι ο βαθμός κατά τον οποίο το έδαφος είναι πρόσφορο, επηρεάζει τόσο τον τρόπο 

που θα οργανωθούν οι κατοικίες, όσο και το ποιος θα κατέχει την ιδιοκτησία. Ο κάτοχος της 

ιδιοκτησίας(λαός ή γαιοκτήμονες), διαμορφώνει το πλαίσιο της κοινωνικής δομής, η οποία 

αν είναι ανοιχτή θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της εκκοσμίκευσης, ενώ σε μία κλειστή 

κοινωνία θα είναι έντονο το θρησκευτικό στοιχείο. Διαπιστώνεται επομένως ότι το μοντέλο 

του Siegfried είναι πολυπαραγοντικό αποδίδοντας μεγάλη σημασία στη μελέτη των υλικών 

δομών μιας κοινωνίας, δηλαδή των γεωγραφικών, δημογραφικών και κοινωνικών 

συνιστωσών. 

Ωστόσο ο ίδιος ο Siegfried, γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των κοινωνικών και πολιτικών 

φαινομένων, υποστήριξε πως κάθε αιτία ερμηνείας μίας συμπεριφοράς, από μόνη της δεν 

είναι αρκετή και για το λόγο αυτό απαιτείται η ένταξη της σε ένα σύνολο στοιχείων για να 

βγουν συμπεράσματα.
2
 Γίνεται από την άλλη φανερό πως οι συνήθειες και τα ήθη μιας 

περιοχής επιδρούν στη συμπεριφορά των ανθρώπων, όμως η επίδραση αυτή είναι είτε 

χαλαρή, είτε συμπληρωματική άλλων σημαντικότερων παραγόντων όπως η θρησκεία, 

δηλαδή παραγόντων που αναφέρονται σε διαφορές στην κοινωνική δομή.
3
 

Με την εκλογική γεωγραφία του Siegfried ταυτίζεται αργότερα ο Γερμανός Rudolf Heberle, 

από τους βασικότερους εκπροσώπους της σχολής της πολιτικής οικολογίας. Και οι δύο 

ερευνητές προκειμένου να εξηγήσουν την εκλογική συμπεριφορά στηρίζονται σε 

συγκεντρωτικά δεδομένα (στατιστικά αποτελέσματα) τα οποία θέτουν κάποια όρια στη 

μελέτη συμπεριφοράς των ατόμων, χωρίς όμως να την εξηγούν πλήρως. Ένα τέτοιο γεγονός 

                                                           
2 

Mayer, ό.π., σελ.30 
3
 Wildenmann, R. (1998). Η Εκλογική Έρευνα, συμπεριφορά του εκλογικού σώματος και ανάλυση εκλογών, σελ.56 
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άλλωστε θα αποτελούσε «οικολογικό σφάλμα-πλάνη». Επομένως απαιτείται και η χρήση 

ατομικών δεδομένων όπως «ηλικία», «φύλο», «ταξική θέση», «μέγεθος αγροτικής 

επιχείρησης», «πυκνότητα πληθυσμού», που οδηγούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

των ατόμων.
4
 

  

1.1.2. Το μοντέλο του ιστορικού σχίσματος 

 Ο Paul Bois άσκησε μια συστηματική κριτική στο μοντέλο του Siegfried, τονίζοντας 

την απουσία ιστορικού ορίζοντα. Ο Bois διατυπώνει τη θέση περί ιστορικού σχίσματος, στη 

βάση ότι ένα ιστορικό γεγονός-τομή έχει ως αποτέλεσμα νέους κοινωνικούς σχηματισμούς, 

λόγω των συγκρούσεων που δημιουργεί μεταξύ υπαρχουσών κοινωνικών δομών. Τέτοιες 

αντιθετικές πολιτικές μάλιστα είναι δυνατόν να διαρκέσουν για πολλά χρόνια. Στο χρονικό 

αυτό ορίζοντα αποδίδει ο Bois την αποτυχία του Siegfried (Bois 1971): «Εκτεταμένο πολύ 

από άποψη χώρου, το έργο του δεν διείσδυσε καθόλου στον παράγοντα χρόνο ή διείσδυσε 

ελάχιστα...Παρέμεινε στην επιφάνεια των φαινομένων, τα οποία περιέγραφε με εξαιρετική 

καθαρότητα, αλλά με τις αιτίες να παραμένουν στη σκιά, λόγω του μη ιστορικού χαρακτήρα 

τους» 

Η περιφέρεια της Σαρτ είναι η περιοχή που επιλέγει ο Bois ως στοιχείο έρευνας. Στη δυτική 

περιοχή υπάρχει έντονο το θρησκευτικό στοιχείο και οι κάτοικοι είναι δεξιάς τοποθέτησης, 

ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει η ανατολική περιοχή-αριστερή και μη εκκλησιαζόμενη. Ο 

συγγραφέας ασχολείται με το ιστορικό νήμα της συγκεκριμένης περιφέρειας, φτάνοντας 

μέχρι την εποχή που δεν υπήρχε αυτή η διαίρεση. Προσπαθεί να εντοπίσει το γεγονός που 

οδήγησε σε αυτή την πολιτική αντίθεση, ερμηνεύοντας τις δύο διαφορετικές ιδεολογικές 

τοποθετήσεις. Αυτό το γεγονός-τομή ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο μέσω των 

πραγματικών πολιτικών και ιδεολογικών δομών που «δημιουργούνται και σταθεροποιούνται 

μέσα από το ιστορικό αυτό περιστατικό»(Leroy-Ladurie 1973). 

Σύμφωνα με τη Mayer το μοντέλο του ιστορικού σχίσματος αναδεικνύει το ζήτημα της 

συλλογικής μνήμης των πολιτικών συμπεριφορών και της αναπαραγωγής της. Σε συνδυασμό 

με το μοντέλο της ανθρωπογεωγραφίας, έχουμε για πρώτη φορά ένα ιστορικό και κοινωνικό 

πλαίσιο- ως εργαλείο για τη μελέτη της διαμόρφωσης των πολιτικών συμπεριφορών. Βέβαια 

                                                           
4
 Wildenmann, ό.π., σελ.57-58 
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οι έρευνες για τα αποτελέσματα των κοινωνικών χώρων και των ιστορικών συνθηκών 

σχετικά με τις πολιτικές συμπεριφορές έγιναν πολύ σπάνιες, ωστόσο η εκλογική οικολογία 

συνέχισε να μελετά τα αποτελέσματα των συλλογικών χώρων για τις εκλογικές 

συμπεριφορές.
5
 

 

1.1.3. Η ανάπτυξη της ποσοτικής οικολογίας 

 Η ποσοτική οικολογία με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης περιγράφει και 

ερμηνεύει τη δομή της ψήφου κατά γεωγραφική περιοχή. Μέσα σε αυτά τα όρια, 

διακρίνονται τα εξής είδη αναλύσεων: 

 Η παραγοντική ανάλυση, η οποία προσδιορίζει τις μεταβλητές εκείνες που 

επηρεάζουν την κατανομή των ψήφων σε ένα σύνολο περιοχών, π.χ. Δεξιά-

Αριστερά, εκλογική αποχή-εκλογική συμμετοχή, Κομμουνιστικό Κόμμα-

κομμουνιστική Αριστερά, συντηρητική Δεξιά-φιλελεύθερη Δεξιά. 

 Η τυπολογική ανάλυση, ταξινομεί τις περιοχές βάσει της κατανομής της 

ψήφου. Μας επιτρέπει να ορίσουμε γεωγραφικές ομάδες και να 

ταξινομήσουμε την εκλογική δύναμη κάποιου κόμματος ξεκινώντας από τις 

πιο αδύναμες περιοχές τους και φτάνοντας στις πιο ισχυρές του. 

 Η ιεραρχική ανάλυση, ένας τρίτος τύπος ανάλυσης, ταξινομεί και ιεραρχεί τις 

διάφορες περιοχές σε σχέση με την κατανομή της ψήφου. Η τεχνική αυτή της 

ιεραρχικής ανάλυσης επιτρέπει την περιγραφή με ακρίβεια σταθερών σχέσεων 

και δομών που εμφανίζονται πίσω από την ανακατάταξη των εκλογικών 

συμπεριφορών όπως εκφράζονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
6
 

Οι παραπάνω αναλύσεις, καθώς εντοπίζονται σε επίπεδο των συλλογικών ενοτήτων, θέτουν 

σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα και δεν αφήνουν παρά μόνο υποθέσεις σχετικά με τις 

ατομικές συμπεριφορές. 

 

 

 

                                                           
5
 Mayer, ό.π, σελ. 37 

6
 Mayer, ό.π, σελ. 42-43 
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1.2. Τα ψυχοκοινωνιολογικά μοντέλα 

 Η ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς βελτιώθηκε και εξελίχθηκε σημαντικά με 

την ανάπτυξη των δειγματοληπτικών ποσοτικών ερευνών. Με τις ποσοτικές έρευνες έγινε 

δυνατή η απάντηση ποιος ψηφίζει ποιον και γιατί. Οι δειγματοληπτικές έρευνες 

περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μέσω της μεθόδου της 

προσωπικής συνέντευξης, εφαρμόζεται σε ένα δείγμα του γενικού πληθυσμού. Το δείγμα 

αυτό ωστόσο απαιτείται να είναι τυχαίο και αντιπροσωπευτικό για την εξαγωγή ορθότερων 

συμπερασμάτων. 

 

1.2.1. Η σχολή του Κολούμπια 

Διενεργώντας έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια ο κοινωνιολόγος Paul 

Lazarsferd επιδίωξε να αναπτύξει ένα μικροκοινωνιολογικό μοντέλο -  κάποιοι υποστηρίζουν 

πως από το μοντέλο αυτό ξεκίνησε η πραγματική εκλογική κοινωνιολογία
7
- έχοντας ως πεδίο 

αναφοράς τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική τη δεκαετία του ΄40, στις οποίες 

παρακολούθησε την επίδραση της προεκλογικής εκστρατείας στη διαμόρφωση των 

εκλογικών προτιμήσεων. Ο Lazarsferd χρησιμοποίησε την τεχνική του πάνελ, με 

επαναλαμβανόμενες συνεντεύξεις σε ένα καθορισμένο δείγμα ψηφοφόρων. Ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του εκλογικού σώματος χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα ρωτήθηκε έξι φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ενώ οι άλλες τρείς ρωτήθηκαν από δυο φορές. Σκοπός της χρήσης αυτής της 

μεθόδου ήταν να ανιχνευθεί ο τρόπος μέσα από τον οποίο διαμορφώνεται η απόφαση της 

ψήφου καθώς και η τελική επιλογή. Οι ερωτήσεις της έρευνας  αφορούσαν κοινωνικό-

πολιτιστικά χαρακτηριστικά των εκλογέων, τις πολιτικές τους γνώμες και κυρίως την έκθεση 

τους στα μέσα επικοινωνίας. 

Το πρώτο συμπέρασμα της έρευνας του Lazarsferd αποτελεί η ύπαρξη του κοινωνικού 

ντετερμινισμού που επηρεάζει τη ψήφο: « Ένα άτομο σκέφτεται πολιτικά με τον ίδιο τρόπο 

που ζει κοινωνικά. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τις πολιτικές προτιμήσεις».
8
 

Οι κανόνες που διέπουν τις κοινωνικές ομάδες, στις οποίες είναι ενταγμένο το άτομο, 

                                                           
7
 Πρωτοπόρα υπήρξε η έρευνα του Lazasferd σε ότι αφορά την εκλογική συμπεριφορά των ανέργων  στην περιοχή του 

Marienthal, καταλήγοντας σε τρεις υποθέσεις: α) υπόθεση της απάθειας, β) υπόθεση της κινητοποίησης και 
ριζοσπαστικοποίησης και γ) πελατειακή υπόθεση. Αναλυτικότερα βλ. Wildenmann,R. (1998). Η Εκλογική Έρευνα, 
συμπεριφορά του εκλογικού σώματος και ανάλυση εκλογών, σελ.62 
8
 Lazasferd, P.F., Berelson,B. και Gaudet, H.(1944). The Peoples Choice, σελ.27 
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συμβάλλουν και διαμορφώνουν την πολιτική συμπεριφορά του ατόμου. Παράλληλα 

παρατηρείται μια πολιτική ομογενοποίηση των κοινωνικών ομάδων, η οποία ενισχύει και τη 

τάση του ατόμου να αναπτύσσει κοινές αξίες και ιδέες εφόσον η κοινωνική ομάδα ακολουθεί 

τους ίδιους κανόνες. Εφόσον τα άτομα είναι ενταγμένα σε κοινωνικές ομάδες, δίνεται η 

δυνατότητα να προβλέψουμε τη ψήφο τους, με τη βοήθεια τριών κριτηρίων τα οποία 

καθίστανται τα πιο σημαντικά: η κοινωνικό-οικονομική ένταξη, το θρήσκευμα και ο τόπος 

κατοικίας. Ο συνδυασμός των τριών αυτών μεταβλητών δημιουργεί ένα δείκτη πολιτικής 

προδιάθεσης, ο οποίος είναι σε θέση να προσδιορίσει την εκλογική συμπεριφορά του 

ατόμου, μέσω της ερμηνείας του πολιτικού προσανατολισμού του ατόμου.
9
 

Το δεύτερο συμπέρασμα του Lazarsferd και των συνεργατών του, ύστερα από μελέτη της 

επίδρασης της προεκλογικής εκστρατείας στους εκλογείς, αποτελούσε το γεγονός πως η 

πλειονότητα των ψηφοφόρων εμφανίζεται αποφασισμένη και κατασταλαγμένη πολύ πριν 

από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας και παραμένει πιστή στην αρχική της 

επιλογή. Όπως αναφέρει και ο πολιτολόγος V.O Key το να ψηφίσεις κάποιο κόμμα είναι μια 

απόφαση διαρκείας, η οποία δύσκολα τίθεται σε αμφισβήτηση.
10

 Η πλειονότητα των ψήφων 

φαίνεται να ψηφίζει σύμφωνα με τις επιρροές που δέχεται από τον οικογενειακό περίγυρο σε 

συνδυασμό πάντα με τους κανόνες που επιβάλλονται από τον κοινωνικό περίγυρο. Βάσει 

λοιπόν του Δείκτη Πολιτικής Προδιάθεσης και της διαπίστωσης του οριακού αποτελέσματος 

της προεκλογικής εκστρατείας, γίνεται σαφές πως οι εκστρατείες των κομμάτων έχουν ως 

στόχο την ενίσχυση των πολιτικών προδιαθέσεων και όχι τη διαμόρφωση ή αλλαγή γνώμης- 

αναφερόμενοι πάντα στους πολιτικοποιημένους και σταθερούς ψηφοφόρους. Άλλωστε οι 

τελευταίοι είναι και αυτοί που δίνουν τη μεγαλύτερη προσοχή στην προεκλογική εκστρατεία, 

συγκρατώντας όμως μόνο τις πληροφορίες που εντάσσονται στις δικές τους πολιτικές 

πεποιθήσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αναποφάσιστοι και πιο δεκτικοί σε μεταβολή 

ψήφου εκλογείς, οι οποίοι είναι δέκτες αντιφατικών πολιτικών ερεθισμάτων και βρίσκονται 

                                                           
9
 Οι συγγραφείς του The People’s Choice διαπιστώνουν ότι εκλογείς που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνικό-οικονομική τάξη, 

είναι προτεστάντες και διαμένουν στην ύπαιθρο συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να ψηφίσουν τους ρεπουμπλικάνους. 
Αντίθετα άτομα που εντάσσονται στο κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, είναι καθολικοί και διαμένουν στην πόλη είναι 
πολύ πιθανό να ψηφίσουν τους δημοκρατικούς. Πάντως στα συμπεράσματα του βιβλίου Τhe People’s Choice ασκήθηκε κριτική 
με αφορμή την αμφισβήτηση της ικανότητας του Δείκτη Πολιτικής Προδιάθεσης  να προβλέψει τη ψήφο των εκλογέων, εφόσον 
υπάρχει πλήθος άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά. Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του Παστιάδη Γ.(2009). Η διαιρετική τομή της συχνότητας εκκλησιασμού στην 
πολιτική συμπεριφορά: Μια ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ’,σελ. 75-92. Λόγω 
της παρουσίας του έντονου θρησκευτικού στοιχείου στην Ελλάδα, εξετάζεται η ισχύς του συγκεκριμένου παράγοντα στη 
διαμόρφωση της ψήφου. 
10 

Mayer, ό.π, σελ.56 
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εν μέσω διασταυρούμενων πιέσεων (cross-pressure-situation).
11

 Έχει διαπιστωθεί πως τα 

άτομα που υπόκεινται σε αυτές τις πιέσεις, εμφανίζουν μεταβαλλόμενη εκλογική 

συμπεριφορά και έχουν περιορισμένο ενδιαφέρον για την πολιτική, που εκδηλώνεται με 

χαμηλότερη εκλογική συμμετοχή.
12

 Η προεκλογική εκστρατεία σε αυτή την κατηγορία 

εκλογέων, στοχεύει στην αποκρυστάλλωση γνώμης ώστε να εκδηλωθούν οι λανθάνουσες 

πολιτικές τάσεις. 

Τέλος η μελέτη του Lazasferd  κατέδειξε και το ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων, στα 

πλαίσια της πολιτικής κοινωνικοποίησης, μέσω της επικοινωνίας με τους διαμορφωτές 

γνώμης(opinion leaders). Οι τελευταίοι ως μέλη μιας κοινότητας είναι περισσότερο 

ενεργητικοί πολιτικά, είτε γιατί προσπαθούν να πείσουν για τις πολιτικές τους ιδέες, είτε 

γιατί οι άλλοι ζητούν τη γνώμη τους. Ασκούν σημαντική επίδραση στους λιγότερο 

πολιτικοποιημένους ψηφοφόρους, μεγαλύτερη μάλιστα από την προεκλογική προπαγάνδα 

των μέσων ενημέρωσης.
13

 Παρόλα αυτά ο ρόλος των γνωμητόρων συνδέεται με την πολιτική 

επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης ως διαδικασία δύο σταδίων, ώστε η επίδραση των ΜΜΕ 

στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους να είναι διαμεσολαβημένη και όχι άμεση. Οι 

διαμορφωτές γνώμης φροντίζουν να ενημερώνονται κατά την προεκλογική εκστρατεία ώστε 

να έχουν μια σταθερή γνώμη την οποία προβάλλουν στους υπόλοιπους εκλογείς. Ωστόσο οι 

πληροφορίες που μεταδίδουν έχουν πρωτύτερα επεξεργασθεί ώστε να ενισχύουν την ήδη 

διαμορφωμένη άποψη τους, την οποία επιθυμούν να προωθήσουν. Για αυτό τονίζεται συχνά 

το γεγονός πως οι διαμορφωτές γνώμης δεν είναι οι πλέον αντικειμενικοί διαμεσολαβητές 

πολιτικών μηνυμάτων. 

 

1.2.2. Το μοντέλο της σχολής του Μίσιγκαν 

Έρευνες που αφορούσαν την εκλογική συμπεριφορά εξελίσσονται παράλληλα και 

στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, με τους ερευνητές του να εμφανίζονται επιφυλακτικοί 

σχετικά με τη βαρύνουσα σημασία που προσδίδουν στις κοινωνικό-πολιτιστικές εκφάνσεις, 

αναφορικά με την επιλογή της ψήφου, ο Lazasferd και οι συνεργάτες του. Το παράδειγμα του 

Μίσιγκαν ασχολείται περισσότερο με την ατομική ψυχολογία και τις πολιτικές αντιλήψεις, 

                                                           
11

 Ανάγνωση των επιχειρημάτων του Lipset για τις συνέπειες των διασταυρούμενων πιέσεων, όσον αφορά την ελληνική 

περίπτωση, επιχειρείται στο κείμενο του Κωνσταντινίδη Γ.(2010). Επιλογές ψήφου εν μέσω «διασταυρούμενων πυρών»: οι 
αντιτιθέμενες επιδράσεις κοινωνικών χαρακτηριστικών. Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, Τεύχος 25 
12 

Wildenmann, ό.π., σελ.71-72 
13

 Mayer, ό.π, σελ. 58 
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παρά με τις επιρροές που ασκούνται από τον κοινωνικό περίγυρο, χωρίς βέβαια να αρνείται 

τη διαπίστωση πως κοινωνικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την πολιτική προτίμηση.
14

 

Υποστηρίζουν όμως πως χρειάζεται να βρεθεί ο τρόπος που συγκροτεί και αναπαράγει τη 

σχέση των δυο αυτών παραμέτρων. Πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν με την ομάδα του 

Κολούμπια σχετικά με τους θεωρητικούς προσανατολισμούς, διαπιστώνεται και μια 

διαφορετική μεθοδολογία, που στηρίζεται σε διεξαγωγή συνεντεύξεων σε δείγμα 2000 

ατόμων, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που έχει δικαίωμα ψήφου. Οι συνεντεύξεις 

διεξάγονται μια φορά πριν και μια φορά μετά τις εκλογές. Τα συμπεράσματα των ερευνών 

εκτίθενται στην πιο ολοκληρωμένη τους μορφή στον τόμο «The American Voter». 

Η σχολή του Μίσιγκαν εισάγει τον όρο της κομματικής ταύτισης με την εκλογική 

συμπεριφορά των ψηφοφόρων να καθορίζεται σημαντικά από αυτή. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν πως αν γνωρίζουν το προσανατολισμό και την ένταση των στάσεων των 

εκλογέων απέναντι σε διάφορα πολιτικά ζητήματα, υποψηφίους ή κόμματα, είναι σε θέση να 

προβλέψουν τη ψήφο: «Χαρακτηρίζοντας τη σχέση του ατόμου με το κόμμα ως μία 

ψυχολογική ταύτιση, επικαλούμαστε μια έννοια που έχει διαδραματίσει σημαντικό- σύνθετο 

ρόλο στις θεωρίες ψυχολογίας, που αφορούν τη σχέση μεταξύ ατόμων είτε τη σχέση του ατόμου 

με μια ομάδα. Χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια για να χαρακτηρίσουμε το συναισθηματικό 

προσανατολισμό του ατόμου, ως προς μια σημαντική ομάδα-αντικείμενο του περιβάλλοντός 

του.»
15

 

Οι θέσεις των ψηφοφόρων γίνονται γνωστές με τη βοήθεια ανοιχτών ερωτήσεων, οι οποίες 

οδηγούν τους ερωτώμενους στο να αυτοπροσδιοριστούν πολιτικά βάσει των απαντήσεων 

τους σε συγκεκριμένα θέματα. Με τον τρόπο αυτό, γνωρίζοντας αν ένα άτομο ταυτίζεται και 

σε τι βαθμό με τις θέσεις κάποιου κόμματος, είναι δυνατή η εξαγωγή της πιθανότητας το 

άτομο να στηρίζει το συγκεκριμένο κόμμα. Ουσιαστικά μέσω των ερωτήσεων σχηματίστηκε 

ένας θεωρητικός άξονας, που ξεκινά με τον χαρακτηρισμό ως «πολύ ρεπουμπλικανός» και 

καταλήγει στο «πολύ δημοκρατικός». 

 Οι ερευνητές συμπέραναν πως η κομματική ταύτιση αναπτύσσεται ήδη από την παιδική 

ηλικία και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο επιρροής, καθώς 

και πως δυο στους τρεις ψηφοφόρους διατηρούν την ίδια κομματική ταύτιση από την πρώτη 

φορά που ψήφισαν σε εκλογές. Φαίνεται πως η κομματική ταύτιση ποικίλλει ανάλογα με τις 

                                                           
14

 Mayer, ό.π, σελ. 60 
15

 Campbell,Α., Converse, P., Miller, W.E. και  Stokes, D. (1960). The American Voter, σελ. 121 
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κοινωνικό-πολιτιστικές μεταβλητές που περιβάλλουν το άτομο.  Οι ψηφοφόροι που είναι 

μέλη συνδικάτων, καθώς και τα μέλη εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων (μαύρος 

πληθυσμός, καθολικοί, Εβραίοι, κ.λπ.) ταυτίζονται πιο δυναμικά με το Δημοκρατικό Κόμμα 

και αυτό τόσο περισσότερο όσο δυναμικά ταυτισμένοι είναι με τη κοινότητά τους και τις 

δραστηριότητές της.
16

 

Η κομματική ταύτιση αυξάνεται επίσης ανάλογα με το βαθμό ενδιαφέροντος για την 

πολιτική και την ενασχόληση. Όταν υπάρχει ισχυρή κομματική ταύτιση, όσοι ψηφοφόροι 

έχουν έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, στηρίζουν τις επιλογές που κάνουν οι υποψήφιοι, 

φτάνοντας στο σημείο να ταυτίζουν τις πολιτικές τους απόψεις όλο και περισσότερο  με 

εκείνες των υποψηφίων. Οι λιγότερο πολιτικοποιημένοι ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν έχουν 

αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό πολιτική γνώμη, αλλά απλά ανήκουν σε κάποιο στρατόπεδο, 

χρησιμοποιούν την κομματική ταύτιση ως το μοναδικό σημείο αναγνώρισης. Παρά το 

γεγονός ότι δεν ενημερώνονται προεκλογικά, η κομματική ταύτιση θα συμβάλλει στην 

πολιτική τους κινητοποίηση. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Μίσιγκαν η κομματική ταύτιση δεν είναι ο μοναδικός 

παράγοντας που συμβάλλει στην  πρόβλεψη των εκλογών, αλλά υπάρχει και η συνιστώσα 

του εκλογικού περιβάλλοντος. Χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη το διακύβευμα και η φύση 

των εκλογών, στα πλαίσια των επίκαιρων συγκυριών που εμφανίζονται, καθώς και η 

προσωπικότητα των υποψηφίων. Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά οι συγγραφείς του 

American Voter διέκριναν τρεις κατηγορίες εκλογών. Αρχικά εντοπίζονται οι εκλογές 

διατήρησης, κατά τις οποίες δεν υπάρχει σημαντική διακύβευση αλλά ούτε και χαρισματική 

υποψηφιότητα αρχηγού κόμματος, με την εκλογική συμπεριφορά να καθορίζεται κυρίως από 

τη κομματική ταύτιση των εκλογέων. Στις εκλογές απόκλισης παρατηρείται μια αντίφαση 

μεταξύ της κομματικής ταύτισης και της τελικής επιλογής των εκλογέων. Παρά την 

κομματική ταύτιση οι ψηφοφόροι διάκεινται ευνοϊκά υπέρ του αντίπαλου υποψηφίου. Τέλος 

οι εκλογές αποστοίχισης χαρακτηρίζονται από μια σοβαρή συγκυρία που τίθεται ως το 

κρισιμότερο ζήτημα των εκλογών, με αποτέλεσμα την ανατροπή των παλαιών ταυτίσεων και 

τη διαμόρφωση νέων. 

Προβαίνοντας σε μια σύγκριση μεταξύ των δύο ερευνών, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν 

και του Πανεπιστημίου του Κολούμπια, δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στα ευρήματα 

των ερευνητών. Παρατηρείται πως το ενδιαφέρον των εκλογέων για την πολιτική είναι μικρό 
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 Mayer, ό.π, σελ. 63 
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όπως και η συμμετοχή τους, όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής γνώμης και έκφρασης. Οι 

ψηφοφόροι εμπιστεύονται τους κομματικούς φορείς με τους οποίους ταυτίζονται, τόσο στον 

ορισμό των υποψηφίων όσο και στο χειρισμό των διακυβεύσεων της προεκλογικής 

εκστρατείας. Από την άλλη η ιστορία της εκλογικής συμπεριφοράς δείχνει ότι τα 

διαφορετικά θεωρητικά-επιστημονικά ρεύματα εμφανιζόταν και αναπτυσσόταν κάθε φορά 

που οι προηγούμενες κοινωνικές, ιδεολογικές, ταξικές και πολιτισμικές συνθήκες 

μεταλλάσσονταν και τα «παλαιά εργαλεία δεν ήταν ικανά να εξηγήσουν από μόνα τους τη 

διαδικασία της πολιτικής επιλογής. Έτσι π.χ. η Σχολή του Μίσιγκαν διόρθωσε και 

συμπλήρωσε την εργασία του Lazarsferd, ενώ όπως θα δούμε παρακάτω οι θεωρητικοί της 

ορθολογικής επιλογής αμφισβήτησαν αργότερα το υπόδειγμα της κομματικής ταύτισης.
17

 

 

1.2.3 Θεωρίες ορθολογικής συμπεριφοράς ψήφου 

Είναι δεδομένο πως κάθε άτομο έχει τα δικά του πιστεύω, τα οποία έχουν 

σχηματιστεί κατά τη συνεχή κοινωνικοποίηση του, άρα πριν την επιλογή της ψήφου 

δημιουργεί συγκεκριμένες προσδοκίες, που προφανώς μπορούν να διαφέρουν σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό από το υπόλοιπο σύνολο. Από την άλλη υπάρχουν ομάδες ατόμων που έχουν 

τις ίδιες απόψεις, διευκολύνοντας την κατηγοριοποίηση τους βάσει συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών, π.χ. θρησκείας, κοινωνικής τάξης ή εθνικότητας. Εντοπίζοντας λοιπόν τα 

χαρακτηριστικά κάθε ομάδας θα ήταν δυνατή η πρόβλεψη της επιλογής ψήφου των ατόμων 

που εντάσσονται στις ομάδες αυτές. Στο σημείο αυτό η θεωρία ορθολογικής συμπεριφοράς 

εντοπίζει την αδυναμία μιας τέτοιας πρόβλεψης, εφόσον τα άτομα επηρεάζονται από άλλες 

ομάδες στις οποίες είναι ενταγμένα, από άλλους κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και από τις 

προσδοκίες που έχει το κάθε άτομο ξεχωριστά. 

Συνδυάζοντας θεωρίες κοινωνικής προσέγγισης και θεωρίες ορθολογικής οικονομικής 

συμπεριφοράς, η θεωρία ορθολογικής συμπεριφοράς της ψήφου περιγράφει τα κίνητρα των 

ατόμων στην επιλογή της ψήφου καθώς και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από αυτή την 

επιλογή.
18

 Η ατομική εκλογική συμπεριφορά στα πλαίσια της θεωρίας της ορθολογικής 

επιλογής συνάγεται από το αξίωμα της αρχής της ορθολογικότητας, σύμφωνα με το οποίο οι 

τύποι του πολιτικού πράττειν μπορούν να εξηγηθούν στη βάση της χρησιμότητας που 

συνεπάγονται οι επιλογές τόσο από τη σκοπιά των εκλογέων, όσο και από τη σκοπιά των 

                                                           
17

 Βερναρδάκης Χ.(2005). Πρόλογος στο Mayer N., Εκλογική συμπεριφορά, ιστορικές διαδρομές και μοντέλα ανάλυσης, σελ 10 
18

 Evans, J. (2004).  Voters and Voting, σελ. 69 
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κομμάτων.
19

 Η σημαντικότερη εργασία περί ορθολογικής συμπεριφοράς των εκλογέων 

ανήκει στον Antony Downs με τίτλο «Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας» (1968). Οι 

πολιτικοί παράγοντες είναι ορθολογικοί στο μέτρο που επιδιώκουν να προσαρμόσουν τα 

μέσα στους επιδιωκόμενους σκοπούς. Τα κόμματα είναι πολιτικές επιχειρήσεις που 

προσπαθούν να αυξήσουν τις ψήφους του και οι ψηφοφόροι ψηφίζουν πάντα υπέρ αυτού που 

θα τους προσφέρει μεγαλύτερο όφελος, ή αλλιώς αυτού που μπορεί ταχύτερα να 

πραγματοποιήσει τους δικούς τους ατομικούς στόχους.
20

 

Σε αντίθεση με άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις , το μοντέλο της ορθολογικής επιλογής 

(rational choice) εκκινεί μεθοδολογικά από μια γενική θεωρία της συμπεριφοράς, η οποία 

χρησιμοποιεί «το λογικό-αποφασιοκρατικό εργαλείο της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, 

προκειμένου να εξηγήσει και να προβλέψει πολιτικές διαδικασίες… υπό την προϋπόθεση ότι 

οι ατομικές προτιμήσεις θεωρούνται δεδομένες και επιδεκτικές περαιτέρω ανάλυσης (Falter, 

J.W.,et al., 1990)» η προσπάθεια των ορθολογικών προσεγγίσεων επικεντρώνεται πολύ 

περισσότερο στο να προβλεφθεί και να εξηγηθεί «η πολιτική συμπεριφορά ως διαδικασία 

προσαρμογής σε μεταβαλλόμενους πολιτικούς όρους, που είναι γνωστοί και ως συγκυριακοί 

περιορισμοί»
21

 

O Downs ορίζει την ορθολογικότητα ως την πραγματοποίηση των ατομικών στόχων με τον 

πιο λογικό τρόπο. Έχοντας ως σημείο αναφοράς την οικονομική θεωρία, η πιο «λογική» 

συμπεριφορά είναι: «το άτομο για την επίτευξη των στόχων του να συμπεριφέρεται κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε έχοντας πλήρη πληροφόρηση να επιλέγει ανάμεσα από τους 

περιορισμένους πόρους, εκείνον που θα του αποφέρει το ταχύτερο δυνατό το καλύτερο 

αποτέλεσμα».
22

 Το μοντέλο στηρίζεται σε ένα ορισμένο αριθμό προϋποθέσεων. Ο 

ψηφοφόρος είναι ικανός να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών επιλογών και να ιεραρχήσει τις 

επιλογές αυτές με βάση τις προτεραιότητες του. Η εκλογική απόφαση προσδιορίζεται από 

μία απλή εξίσωση: 

Ε (Ua t+1) – E (Ub t+1) 

 Όπου t  είναι ο χρόνος των εκλογών, t+1 το διάστημα μεταξύ των δύο εκλογών, Α το κόμμα 

που κυβερνά, Β το κόμμα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, Ua η μετρήσιμη χρησιμότητα 

της νίκης του Α και Ub η μετρήσιμη χρησιμότητα της νίκης του Β. Αν η διαφορά μεταξύ Ua 

                                                           
19

 Wildenmann, ό.π., σελ. 101 
20

 Mayer, ό.π, σελ. 74 
21

 Wildenmann, ό.π., σελ. 103 
22

 Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy, σελ. 5 
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και  Ub είναι θετική, ο ψηφοφόρος θα ψηφίσει υπέρ του κόμματος που κυβερνά· αν είναι 

αρνητική υπέρ της αντιπολίτευσης και αν είναι μηδενική, τότε θα απέχει.
23

 Βέβαια ο Downs 

τονίζει πως μόνο πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, στην επιλογή ψήφου μπορούν να 

θεωρηθούν ως «ορθολογικά». Αν στη διαδικασία της επιλογής εισέλθουν άλλα στοιχεία 

όπως πιέσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος ή πελατειακές σχέσεις  τότε οι εκλογείς δεν 

ψηφίζουν προκειμένου να αυξήσουν τη χρησιμότητά τους μέσω της ψήφου τους. 

Η θεωρία ορθολογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων, επιχειρεί να εξηγήσει τους 

μηχανισμούς που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία  λήψης  απόφασης από το άτομο, όποιο 

και αν είναι το διακύβευμα. Συνεπώς, αν η θεωρία είναι επαρκής, θα πρέπει να εξηγεί τις 

συμπεριφορές των ατόμων για τα διάφορα διακυβεύματα. Αντί λοιπόν να αναζητά τάσεις και 

στη συνέχεια να εξηγεί πως μπορούν αυτές να επαληθευτούν (επαγωγική προσέγγιση), η 

συγκεκριμένη θεωρία επιδιώκει να προβάλλει αρχές ατομικής συμπεριφοράς και στη 

συνέχεια να εξεταστεί η ισχύς τους, μέσω πραγματικών γεγονότων(αφαιρετική μέθοδος).
24

 

 

1.3. Το Μακροκοινωνιολογικό Μοντέλο 

Ένα από τα σημαντικότερα υποδείγματα στο πεδίο μελέτης της εκλογικής 

συμπεριφοράς αποτελεί το μακροκοινωνιολογικό μοντέλο των Seymour Martin Lipset και 

Stein Rokkan (1967). Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της κριτικής που 

ασκήθηκε στο μικροκοινωνιολογικό μοντέλο του πανεπιστημίου του Cοlumbia,στη βάση 

ελλείψεων στην ιστορική και θεωρητική θεμελίωσή του.
25

 Το νέο μακροκοινωνιολογικό 

μοντέλο που αναπτύχθηκε συμπεριλαμβάνει επομένως κοινωνικά-ιστορικά και πολιτικά-

ιστορικά στοιχεία που αφορούν την κοινωνιολογική έρευνα. Οι Lipset και Rokkan 

συστηματοποίησαν τη μακροκοινωνιολογική προσέγγιση, υποστηρίζοντας πως η ατομική 

απόφαση ενός ψηφοφόρου εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι κοινωνικές 

συγκρούσεις, από την ίδια την κοινωνική δομή και το θεσμικό πλαίσιο του πολιτικού 

συστήματος, χρησιμοποιώντας την έννοια των «κατωφλίων» τα οποία προσδιορίζουν τη 

δομή των συγκρούσεων. 

Υιοθετώντας τη θεωρία της διαφοροποίησης του Talcott Parson, ο οποίος εξέτασε πώς τα 

διάφορα υποσυστήματα μιας κοινωνίας – οικονομικά συστήματα, πολιτικά συστήματα, 

                                                           
23

 Mayer, ό.π, σελ. 74 
24

 Evans, ό.π., σελ. 88 
25

 Wildenmann, ό.π., σελ. 73 
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οικογένεια – επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την απόφαση των ατόμων, οι Lipset και 

Rokkan κατέληξαν σε τέσσερις παράγοντες που πρέπει να υφίστανται ώστε να επιβιώσει το 

σύστημα.
26

 Το πρώτο κατώφλι αφορά στο πεδίο της νομιμοποίησης και προσδιορίζει ποιες 

κοινωνικές συγκρούσεις μπορούν να αρθρωθούν, χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις. Το δεύτερο 

κατώφλι αναφέρεται στο βαθμό ενσωμάτωσης των συγκρουόμενων ομάδων στο πολιτικό 

σύστημα και στο αν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πολιτική δύναμη ώστε να 

ασκήσουν πολιτική εξουσία. Το τρίτο κατώφλι εξετάζει εάν και πως είναι δυνατόν να 

κινητοποιηθεί η υποστήριξη μεταξύ των εκλογέων, δηλαδή το πεδίο της αντιπροσώπευσης. 

Βέβαια η δυνατότητα κομματικής αντιπροσώπευσης των συγκρουόμενων ομάδων είναι 

άλλοτε διευρυμένη και άλλοτε περιορισμένη, εξαρτώμενη από το ισχύον εκλογικό σύστημα. 

Εάν ισχύει το αναλογικό σύστημα χρειάζονται πάρα πολλές ψήφοι προκειμένου να 

μεταβληθεί η κατανομή εδρών, ενώ στο πλειοψηφικό σύστημα επαρκούν πολύ λιγότερες 

ψήφοι για να γίνει αυτό. Το τέταρτο κατώφλι αποτελεί η δύναμη της πλειοψηφίας. Εάν ένα 

κόμμα κατακτήσει την πλειοψηφία, οι δυνατότητες πολιτικής του μορφοποίησης εξαρτώνται 

από τις θεσμικές και τις κρατικές-δικαιικές επιλογές.
27

 

Οι Lipset και Rokkan εφόσον επεξεργάστηκαν διεξοδικά, μέσω των κατωφλίων, το θεσμικό 

πλαίσιο που προσδιορίζει τη δομή των συγκρούσεων, τόνισαν πως ακριβώς αυτή η 

διαιρετική τομή μιας κοινωνίας αποτελεί το πυρήνα για το σχηματισμό του κομματικού 

συστήματος. Αντιλαμβάνονται το εκάστοτε υπάρχον κομματικό σύστημα, ως το αποτέλεσμα 

μακροχρόνιων εξελίξεων της εκλογικής συμπεριφοράς εντός ενός συγκεκριμένου θεσμικού 

πλαισίου, στο οποίο αλληλοεπηρεάζονται διαιρετικές τομές, κοινωνική δομή και θεσμικές 

ρυθμίσεις.
28

 Οι διαφορετικές τοποθετήσεις έναντι πολιτικών προβλημάτων, συγκροτούν 

συνασπισμούς κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών ελίτ, που μεταφέρουν τις διαιρετικές 

τομές  οι οποίες αποδίδονται με τον όρο «cleavages»
29

 Κατά την εξέλιξη του ευρωπαϊκού 

κομματικού συστήματος οι δύο επιστήμονες διακρίνουν τις εξής τέσσερις διαιρετικές τομές: 

 Τη διαιρετική τομή κέντρου-περιφέρειας, η οποία παρουσιάζει τη μετάθεση 

εξουσίας από τα παλαιά στα νέα κέντρα άσκησης πολιτικής εξουσίας, εξέλιξη 

που συνδέεται με τη διαδικασία συγκρότησης εθνικού κράτους. 

                                                           
26

 Evans, ό.π., σελ. 48 
 
27

 Wildenmann, ό.π., σελ. 74 
28

 Wildenmann, ό.π., σελ. 75 
29

 Lipset,S. και Rokkan,S. (1967). Party Systems and Voter Alignments, σελ. 50 
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 Τη διαιρετική τομή κράτους-εκκλησίας, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία 

εκκοσμίκευσης, με περιορισμό του ρόλου της εκκλησίας στο κράτος και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Τη διαιρετική τομή πόλης-υπαίθρου / αγροτικής-βιομηχανικής παραγωγής, η 

οποία απεικονίζει την εξέλιξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς 

οικονομικού τομέα, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του πληθυσμού των 

πόλεων από εκείνον της υπαίθρου. 

 Τη διαιρετική τομή ιδιοκτητών-εργατών, η οποία προβάλλει τη σύγκρουση 

δύο τάξεων των παραγωγικών μέσων, στα πλαίσια της εκβιομηχάνισης. 

Οι δύο πρώτες διαιρετικές τομές είναι η βάση των αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε κόμματα 

εθνικής ολοκλήρωσης και κόμματα μειονοτήτων καθώς και μεταξύ των 

χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων και κομμάτων που δεν αποδέχονται τη παρέμβαση του 

εκκλησιαστικού παράγοντα. Η τρίτη διαιρετική τομή δεν οδηγούσε πάντα σε δημιουργία 

νέων κομμάτων, εφόσον οι συγκρούσεις εσωτερικεύονταν από το υπάρχον κομματικό 

σύστημα, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι οικονομικές διαφορές συνοδεύονται από 

βαθιές πολιτισμικές διαφορές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αγροτικών κομμάτων. Από την 

άλλη, οι διαιρέσεις κατά την εκβιομηχάνιση είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των 

σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών και κομμουνιστικών κομμάτων.
30

 Επομένως οι 

διαιρετικές τομές έχουν μια διαφορετική βαρύτητα στο σχηματισμό του κομματικού 

συστήματος, επειδή είναι η κοινωνική δομή που ορίζει ποιοι δυνητικοί οπαδοί μπορούν να 

στελεχώσουν  ένα κόμμα. 

 

Κεφάλαιο 2. Διαιρετικές τομές. Μεταγενέστερες διατυπώσεις και αναλύσεις 

 Οι Lipset και Rokkan θέτοντας στο επίκεντρο της μελέτης τους τις κοινωνικές 

συγκρούσεις/διαιρέσεις, υποστήριξαν πως τα κόμματα που διεκδίκησαν την εξουσία 

μεταπολεμικά, όπως και τα διάφορα κομματικά συστήματα που σχηματίστηκαν αντανακλούν 

αυτές ακριβώς τις διαιρέσεις, με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς να αντικατοπτρίζονται 

στο ιδεολογικό-πολιτικό επίπεδο. Όμως ένα σημαντικό θεωρητικό ζήτημα που προέκυψε από 

την εισαγωγική μελέτη τους, αποτελεί το γεγονός πως δεν διατυπώθηκε κάποιος σαφής 

                                                           
30

 Νικολακόπουλος, Η. (2000). Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964. Η εκλογική γεωγραφία των 

πολιτικών δυνάμεων, σελ. 38-40 
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ορισμός της έννοιας της διαιρετικής τομής. Νεότεροι μελετητές στηριζόμενοι σε κάποια 

βασικά κατευθυντήρια πλαίσια, συνέβαλαν σε μία ακριβέστερη σύλληψη της έννοιας. 

 

  

2.1. Ορισμοί και κατηγορίες διαιρετικών τομών 

Η πιο γνωστή μελέτη ανήκει στους Bartolini και Mair, οι οποίοι τονίζουν ότι η έννοια 

της διαιρετικής τομής συσχετίζεται με τρία αλληλένδετα επίπεδα ανταγωνισμού. Το πρώτο 

στηρίζεται σε κάποιο αντικειμενικό διαχωρισμό στο επίπεδο της κοινωνικής δομής, ενώ το 

δεύτερο αναφέρεται στην ύπαρξη αξιακής-ιδεολογικής διαφοροποίησης που βρίσκεται σε 

αντιστοιχία με το πρώτο επίπεδο, ώστε να υπάρχει αυτοσυνειδησία της ανταγωνιστικής 

σχέσης από τα μέλη των αντίστοιχων κοινωνικών ομάδων. Το τρίτο επίπεδο βασίζεται στη 

συγκρότηση αυτού του ανταγωνισμού στο θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο , με τη 

δημιουργία πολιτικών κομμάτων ή άλλων οργανωτικών μορφών. Στο βαθμό που η 

ανταγωνιστική σχέση απαντάται παράλληλα και στα τρία επίπεδα, τότε αναδεικνύεται μια 

διαιρετική τομή.
31

 Επομένως μία κοινωνική διαίρεση τείνει να μετατραπεί σε πολιτική 

διαιρετική τομή (political cleavage), όταν τα πολιτικά κόμματα ως δέκτες της δράσης των 

κοινωνικών διαιρέσεων είναι συγχρόνως ενεργητικές μονάδες. Άρα οι κοινωνικές 

συγκρούσεις προσλαμβάνουν μορφή διαιρετικής τομής, όταν λόγω της έκτασης, της έντασης 

και της διάρκειάς τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση πεποιθήσεων, αξιών, ταυτοτήτων, 

οργανωτικών αποκρυσταλλώσεων και συλλογικών συμπεριφορών.
32

 

Μία διαφορετική μελέτη αποτελεί αυτή των Rae και Taylor, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

διαιρετικές τομές ορίζονται ως κριτήρια που διαχωρίζουν τα μέλη ολόκληρης ή μέρους της 

κοινότητας σε ομάδες με πιο σημαντικές να θεωρούνται οι τομές εκείνες που αντανακλούν 

πολιτικές διαφοροποιήσεις, τόσο από άποψη χρονικής στιγμής αλλά και βάσει τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων. Υπάρχουν τριών ειδών διαιρετικές τομές. Πρώτον εντοπίζονται εκείνες που 

αφορούν μία σειρά γνωρισμάτων που αποδίδονται σε κάθε άτομο ξεχωριστά, όπως 

εθνικότητα ή γλώσσα (ascriptive/trait cleavages). Δεύτερον εμφανίζονται οι διαιρετικές 

τομές γνώμης και στάσεων (attitudinal/opinion cleavages) οι οποίες αντανακλούν 
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διαφοροποιήσεις σε ιδεολογικό επίπεδο. Τρίτο είδος διαιρετικής τομής αποτελεί αυτό της 

συμπεριφοράς και δράσης (Behavioral/act cleavages) στο οποίο εντάσσεται η εκλογική 

συμπεριφορά και η συμμετοχή σε οργανώσεις. Οι δύο μελετητές υποστηρίζουν ότι ο 

πολιτικός ανταγωνισμός, δε συνιστά σημαντικό κριτήριο στον προσδιορισμό της διαιρετικής 

τομής.
33

 

Οι Lane και Ersson ορίζουν τη διαιρετική τομή ως ένα να διαχωρισμό στη βάση κάποιων 

κριτηρίων σχετικά με άτομα, ομάδες ή  οργανισμούς, μεταξύ των οποίων  είναι δυνατό να 

προέλθει σύγκρουση. Επίσης συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τους Rae και Taylor αν και 

θεωρούν τον πολιτικό ανταγωνισμό προσδιοριστικό στοιχείο μιας διαιρετικής τομής.
34

 Από 

την άλλη υπάρχουν διαχωριστικές τομές που δεν σχετίζονται με κοινωνικές διαιρέσεις αλλά 

εμπίπτουν στη σφαίρα της πολιτικής. Τέτοιου είδους διαιρετική τομή ονομάζεται «τομή 

πολιτικών θεμάτων» ( issue cleavage). Ταυτόχρονα υπάρχουν και οι μερικώς σχηματισμένες 

διαιρετικές τομές, οι οποίες ορίζονται ως «τομές κοινωνικών θέσεων» (position divide).
35

 

Η διαφορά των «τομών θέσης» και «τομών πολιτικών θεμάτων», εντοπίζεται στην 

αντιστροφή προέλευσης και κατεύθυνσης: στην πρώτη περίπτωση αντικειμενικές κοινωνικές 

διαφορές αντανακλούνται και αναπαράγονται στο ιδεολογικό επίπεδο (bottom up), ενώ στη 

δεύτερη τα πολιτικά κόμματα επιλέγουν να αναδείξουν ή/και να συντηρήσουν ιδεολογικές 

διαιρέσεις που μεταφράζονται σε ανθεκτικές πολιτικές ομαδοποιήσεις και ταυτίσεις (top-

down). Βέβαια η συντήρηση και αναπαραγωγή ιδεολογικών τομών και πολιτικών 

ταυτοτήτων δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε βαθύτατα σε δεδομένους μηχανισμούς 

κοινωνικοποίησης, από το οικογενειακό έως το εργασιακό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το 

εάν οι τομές αυτές αποτελούν αναπόδραστη συνέπεια αντικειμενικών κοινωνικών 

αντιθέσεων ή υποκινούνται συνειδητά από τις πολιτικές ελίτ.
36

 

 

2.2. Ανάδειξη νέων διαιρετικών τομών 

 Οι νέοι άξονες ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης που εμφανίζονται στις 

μεταβιομηχανικές κοινωνίες, αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών αναλυτών που κάνουν 
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λόγο για μετάβαση στη «Νέα Πολιτική». Κοινό σημείο των περισσοτέρων μελετών αποτελεί  

το γεγονός πως οι παραδοσιακές πολιτικές συγκρούσεις σταδιακά χάνουν τα κοινωνικά τους 

ερείσματα, με τις νέες διαιρέσεις να μη διαθέτουν απαραίτητα κοινωνικό υπόβαθρο. 

Διαπιστώνεται διόγκωση της μεσαίας τάξης, επέκταση του κοινωνικού κράτους και 

διάβρωση των ταξικών διαχωρίσεων, με αποτέλεσμα την ανάδειξη ιδεολογικών 

διαφοροποιήσεων και πολώσεων γύρω από θέματα αξιακού προσανατολισμού.
37

 

Οι νέες μορφές πολιτικού ανταγωνισμού που διαμορφώνονται ευνοούν τη δημιουργία 

κομμάτων «Νέας Πολιτικής» - όπως οικολογικά κόμματα – καθώς και τη δημιουργία νέων 

κοινωνικών κινημάτων σχετικά με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

πολιτισμική ανεκτικότητα, την ισότητα των φύλων, φεμινιστικά ή αντιπολεμικά κινήματα. 

Εντοπίζονται λοιπόν οι νέες διαιρετικές τομές που αφορούν αντιπαραθέσεις μεταξύ 

αριστερού φιλελευθερισμού και δεξιού αυταρχισμού,
38

 φονταμενταλισμού και 

μεταμοντερνισμού,
39

 Νέας Δεξιάς και Νέας Αριστεράς,
40

 κοσμοπολιτισμού και 

εθνοκεντρισμού,
41

 αλλά και τομές που σχετίζονται με κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως επίπεδο εκπαίδευσης ή τομέα απασχόλησης.
42

 

Επιπλέον όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν τρεις διαιρετικές τομές με τις οποίες 

έχει ασχοληθεί μεγάλος αριθμός σύγχρονων μελετητών, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα ως προς το περιεχόμενό τους και την κατανόηση των διαιρέσεων που εμφανίζονται 

στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών, μεταφέροντας την έρευνα από τις κοινωνικές τομές 

στις τομές θεμάτων. Αρχικά εντοπίζεται η αξιακή διαιρετική τομή (value cleavage), που 

στηρίζεται στην αντιπαράθεση υλισμού-μεταϋλισμού
43

 και σχετίζεται άμεσα με την ερμηνεία 

των εξελίξεων της πολιτικής κουλτούρας,
44

 η οποία συναντάται ως δίπολο πολιτικής 

αντιπαράθεσης, αλλά δεν είναι ασφαλής ο χαρακτηρισμός της ως πλήρως σχηματισμένη 

διαιρετική τομή, εφόσον δεν ευθυγραμμίζεται σε θεσμικό επίπεδο. Στη συνέχεια εμφανίζεται 

ο κλασσικός άξονας Αριστεράς – Δεξιάς, ο οποίος στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες 

αποτελεί τη σημαντικότερη ή βασική διαιρετική τομή, αν και το περιεχόμενο αυτής της 

                                                           
37

 Τσατσάνης, ό.π., σελ. 38 
38 

Kriesi, H. (1998). The transformation of cleavages politics. The 1997 Stein Rokkan lecture. European Journal of Political 

Research 33(2), σελ165-185 
39 

Moreno, A. (1999). Political cleavages: Issues, parties and the consolidation of democracy. Boulder, Co: West Press 
40 

Flanagan, S.C. και Lee, A.R. (2003). The new politics, culture wars and the authoritarian-libertarian value change in 

advanced industrial democracies. Comparative Political Studies 36(2), σελ. 235-270 
41 

Norris, P. (2003). Global governance and cosmopolitan citizens, στο Held, D. και McGrew, A. (επιμ.) The global 

transformations reader 
42

 Kriesi, ό.π., σελ. 165-185 
43

 Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmordenization: Cultural, Economic and Social Change in 43 Societies. 
44 

Αlmond, G. και Verba, S. (1963). The Civic Culture. Princeton Press 



23 
 

διάκρισης είναι δυνατό να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες. Τέλος έχει αναδυθεί η τομή 

ευρωπαϊστές – αντιευρωπαϊστές, έχοντας ως πυρήνα το διακύβευμα υπέρ ή κατά της 

πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Παρατηρούμε λοιπόν πως οι σύγχρονες μελέτες, με αφετηρία την έννοια της διαιρετικής 

τομής όπως την εισήγαγαν οι Rokkan και Lipset, επιχείρησαν να της προσδώσουν 

συγκεκριμένους ορισμούς και πέτυχαν σε πρώτο στάδιο μια ακριβέστερη σύλληψη της 

έννοιας, με τη διαιρετική τομή να μετατρέπεται σε χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

ερευνητών της εκλογικής συμπεριφοράς. Οι συγκρούσεις που ενυπάρχουν ή αναπτύσσονται 

στο εσωτερικό των κοινωνιών έχουν άμεση επίδραση στην τελική απόφαση των εκλογέων. 

Οι συγκρούσεις αυτές όπως είδαμε, διαμορφώνονται από τις εκάστοτε συνθήκες που 

επικρατούν – συνθήκες που στη σύγχρονη εποχή έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με 

το παρελθόν,  οδηγώντας στην ανάδυση νέων διαιρετικών τομών, των οποίων η μελέτη 

αποτελεί πρόκληση για τους σύγχρονους μελετητές. Οι νέες αυτές τομές έχουν απήχηση στο 

εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό γεγονός που είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με τη δομή και λειτουργία των εκάστοτε κοινωνιών. Με δεδομένα την 

οικονομική και πολιτική κρίση, ειδικότερα στις χώρες του Νότου όπως Ελλάδα και Ιταλία, 

υπάρχουν διαιρετικές τομές που έχουν σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής 

κατάστασης των χωρών αυτών και η προσέγγισή τους θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου 

να δοθεί ερμηνεία των νέων αυτών καταστάσεων. 

 

Κεφάλαιο 3. Οι σημαντικότερες διαιρετικές τομές στο σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο.  

 Τα νέα δεδομένα στον ευρωπαϊκό χώρο, απόρροια του στόχου της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και της εμφάνισης ζητημάτων που άπτονται της πολιτικής πέραν της 

οικονομικής σφαίρας, έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων ή την ενίσχυση υφιστάμενων 

διαιρέσεων στην Ευρώπη. Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση των κυριότερων 

διαιρετικών τομών που εμφανίζονται σήμερα στο εσωτερικό της Ευρώπης, οι οποίες θέτουν 

τις βάσεις για μια ενδελεχή μελέτη νέων διαιρέσεων, σε συνάρτηση όμως με την υφιστάμενη 

πολιτική κουλτούρα στο εσωτερικό κάθε χώρας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ιστορικά. 
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3.1. Η πολιτική κουλτούρα ως τομή 

Ο όρος πολιτική κουλτούρα εισήχθη για πρώτη φορά από τους Almond και Verba, 

στη μελέτη τους σε διάφορα κράτη με σκοπό να προσδιοριστεί το είδος της πολιτικής 

κουλτούρας, εντός της οποίας είναι πιθανότερο να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί η 

φιλελεύθερη δημοκρατία. Οι ερευνητές διέκριναν τρεις ιδεατούς τύπους πολιτικής 

κουλτούρας: τον κοινοτικό, τον υποτακτικό και τον συμμετοχικό. Στην κοινοτική πολιτική 

κουλτούρα οι πολίτες έχουν συγκεχυμένη αντίληψη για την παρουσίας της κεντρικής 

κυβέρνησης, εφόσον υπάρχουν περιοχές για της οποίες η κυβέρνηση είναι οντότητα 

απόμακρη για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Σε μια υποτακτική κουλτούρα οι πολίτες 

δε θεωρούν ότι μετέχουν στην πολιτική διαδικασία, είτε γιατί αισθάνονται υποτελείς της 

κυβέρνησης είτε γιατί συνειδητά απέχουν από την πολιτική. Ο πιο γνωστός τύπος είναι η 

συμμετοχική πολιτική κουλτούρα, όπου οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν 

συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα και ότι επηρεάζονται απ’ αυτό.  

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η δημοκρατία είναι πιο σταθερή σε κοινωνίες που 

αναμειγνύουν με ένα ειδικό τρόπο τις διάφορες κουλτούρες, παράγοντας αυτό που οι ίδιοι 

ονόμασαν κουλτούρα πολιτών (civic culture).
45

 Σε μια κουλτούρα πολιτών , πολλοί πολίτες 

είναι ενεργοί, ωστόσο υπάρχει και ένα ποσοστό που παραμένει παθητικό και εξασφαλίζει τη 

σταθερότητα του συστήματος. Βέβαια οι συμμετέχοντες στο πολιτικό σύστημα δεν είναι 

τόσο αναμιγμένοι ώστε να δέχονται και αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούν. Επομένως η 

κουλτούρα πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να ασκούν επιρροή, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται η ευελιξία που χρειάζεται η κυβέρνηση. Η θέση αυτή συγκεκριμενοποιεί τον 

ορισμό που δίνει ο Pye στην πολιτική κουλτούρα, η οποία αποτελεί το σύνολο των 

θεμελιωδών αξιών, γνώσεων και γνώσεων που δίνουν μορφή και υπόσταση στις πολιτικές 

διαδικασίες.
 46

  

Το ερώτημα που προέκυψε εντούτοις είναι εάν είναι δυνατό να υπάρξει μια ενιαία εθνική 

πολιτική κουλτούρα. Σύμφωνα με κριτικές που ασκήθηκαν στo έργο «Κουλτούρα των 

Πολιτών» (Civic Culture), η πολιτική κουλτούρα μιας χώρας έχει ιστορικό ορίζοντα εφόσον 

εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, από γενιά σε γενιά, αποτελώντας μια δυναμικά μεταβαλλόμενη 

οντότητα, που εν μέρει διαμορφώνεται από τη λειτουργία της ίδιας της πολιτικής. Επιπλέον η 

πολιτική κουλτούρα δεν αποτελεί συμπαγές σύνολο που εκφράζεται ομοιόμορφα σε όλες τις 
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κοινωνικές ομάδες, καθώς υπάρχουν κοινωνικές ομάδες με τις δικές τους πολιτικές 

υποκουλτούρες. 

 

3.1.1. Πολική Κουλτούρα: Η περίπτωση της Ιταλίας 

Μία χώρα της οποίας η κουλτούρα απείχε ευδιάκριτα από το τον ιδεότυπο της 

κουλτούρας πολιτών είναι αναμφίβολα η Ιταλία. Όπως περιέγραψαν οι Almond και Verba 

στην εργασία τους, ο λαός νιώθει αποξενωμένος από την πολιτική χωρίς να συμμετέχει στις 

πολιτικές διαδικασίες. Ωστόσο η μελέτη του Putnam για την πολιτική κουλτούρα της 

Ιταλίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές που υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας, με 

απώτερο σκοπό να αποδειχθεί ότι μια ευνοϊκή πολιτική κουλτούρα είναι δυνατό να βελτιώσει 

άμεσα τις επιδόσεις του πολιτικού συστήματος. Επιχειρήθηκε να δοθεί μια απάντηση στο 

ερώτημα γιατί από τις είκοσι νέες περιφερειακές κυβερνήσεις της δεκαετίας του ’70 στην 

Ιταλία, οι οποίες είχαν πανομοιότυπη δομή και ίδιες εξουσίες, κάποιες κυβερνήσεις , κυρίως 

του Βορρά, πέτυχαν να εφαρμόσουν καινοτόμες πολιτικές όντας σταθερές και 

αποτελεσματικές, ενώ κυβερνήσεις του Νότου κατάφεραν λίγα πράγματα.
47

 

Η πολιτική κουλτούρα εξηγεί τις διαφορές αυτές στο εσωτερικό της ιταλικής επικράτειας, με 

τον Putnam να υποστηρίζει ότι οι πετυχημένες περιφέρειες διακρίνονται από μια παράδοση 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας – γεγονός που ορίζεται ως θετική πολιτική κουλτούρα. 

Αντίθετα οι λιγότερο επιτυχημένες κυβερνήσεις δεν διαθέτουν τέτοιες παραδόσεις και 

μπορούν  να πετύχουν ελάχιστα. Στη μελέτη εισάγεται ο όρος «κοινωνικό κεφάλαιο», το 

οποίο αναφέρεται στην κουλτούρα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, που καθιστά τη 

συλλογική δράση εφικτή και αποτελεσματική. Στην πρώτη περίπτωση των επιτυχημένων 

κυβερνήσεων δημιουργούνται υψηλά επίπεδα κεφαλαίου, ενώ στη δεύτερη τα επίπεδα αυτά 

είναι ασθενή. Επομένως επαρκή αποθέματα κεφαλαίου επιτρέπουν στην κοινότητα να χτίσει 

πολιτικούς θεσμούς που είναι ικανοί να επιλύουν τα προβλήματα του συνόλου.
48

 

Από την άλλη το κοινωνικό κεφάλαιο δεν δύναται να παραχθεί με συνοπτικές διαδικασίας, 

με τον Putnam να υποστηρίζει πως στην ιταλική περίπτωση υπάρχει ιστορικός χαρακτήρας 

που εξηγεί την άνιση κατανομή κοινωνικού κεφαλαίου ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Ήδη 

από τον 12
ο
 αιώνα υπήρχε μια παράδοση κοινοτικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το πλαίσιο 
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κινήθηκαν οι πετυχημένες κυβερνήσεις του Βορρά, ενώ οι κυβερνήσεις του Νότου 

χαρακτηρίζονται από μακρά ιστορία ξένης, φεουδαλικής, γραφειοκρατικής και 

απολυταρχικής εξουσίας. Παρατηρείται λοιπόν μια σύνδεση μεταξύ παρελθόντος και της 

σημερινής εποχής, με την πολιτική κουλτούρα να επηρεάζει τις σύγχρονες εξελίξεις. Ωστόσο 

οι κριτικές που ασκήθηκαν στην εργασία του Putnam από σύγχρονους μελετητές της 

ιταλικής περίπτωσης, δίνουν λιγότερη σημασία στην πολιτική κουλτούρα για την ομαλή 

λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Τονίζουν πως η εξέλιξη των πολιτικών θεσμών, η 

πάταξη της διαφθοράς, ο τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων κομμάτων, το στίγμα που 

δίνουν τα νέα κοινωνικά κινήματα καθώς και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την 

πολιτική ζωή του τόπου, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, εφόσον διαμορφώνουν στο μεγαλύτερο 

βαθμό το πολιτικό σύστημα  και αλλοιώνουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 

που σχετίζονται με το κοινωνικό κεφάλαιο.
49

  

 

3.1.2. Πολιτική Κουλτούρα: Η περίπτωση της Ελλάδας 

Η πολιτική κουλτούρα έγινε αντικείμενο διαλόγου στην Ελλάδα κυρίως τις δεκαετίες 

του ’80 και ’90, ιδιαίτερα μετά την πρωτοπόρα έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε., στο πλαίσιο μιας 

συγκριτικής ανάλυσης της πολιτικής κουλτούρας των χωρών του Νότου.
50

 Πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν πως η σύγχρονη ελληνική πολιτική κουλτούρα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, 

αφού παράλληλα με τα παραδοσιακά της στοιχεία αναπτύσσονται νέα πρότυπα, αξίες και 

συμπεριφορές.
51

 Εμφανίζονται λοιπόν δύο ανταγωνιστικοί τύποι πολιτικής κουλτούρας: η 

πρώτη είναι εξωστρεφής, φιλελεύθερη, ορθολογιστική και εξωστρεφής ενώ η δεύτερη 

ξενόφοβη, αμυντική, λαϊκιστική και παραδοσιακά προσανατολισμένη. Αυτή η σύγκρουση 

εκσυγχρονιστικών και παραδοσιακών τάσεων αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς από τη 

γέννηση του ελληνικού κράτους
52

 

Η θεμελιακή αυτή διαιρετική τομή προηγείται ιστορικώς και τέμνει εγκάρσια τον άξονα 

Δεξιάς-Αριστεράς. Οι ρίζες της εντοπίζονται στο πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα, όπου υπήρξε 

διαμάχη για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας μεταξύ νεωτεριστικών και 
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παραδοσιακών δυνάμεων, δυϊσμός που οφείλεται στη διχοτόμηση των ελληνικών 

κοινωνικών στρωμάτων. Η «παραδοσιακή» ή «παρωχημένη» κουλτούρα στηρίζεται από 

κοινωνικά στρώματα που σχετίζονται με τομείς της οικονομίας με χαμηλή παραγωγικότητα 

και ανταγωνιστικότητα, χωρίς δεσμούς με το διεθνές περιβάλλον. Από την άλλη, κοινωνικά 

στρώματα που συμμετέχουν σε πιο δυναμικούς και διεθνώς προσανατολισμένους 

οικονομικούς τομείς, αντανακλούν μια «εκσυγχρονιστική» κουλτούρα, όπως και οι Έλληνες 

της διασποράς.
53

 

Στη σχέση μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού ο Δεμερτζής εντοπίζει το φαινόμενο του 

«ανεστραμμένου συγκρητισμού». Συγκρητισμός είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των κοινωνικών 

υποκειμένων μιας σειράς έκδηλων πολιτισμικών/πολιτικών χαρακτήρων, οι οποίοι αφορούν 

νεοτερικά πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς, με όρους όμως που συμμορφώνονται στα 

βαθύτερα και μονιμότερα νοητικά σχήματα της παραδοσιακής τους πολιτικής κουλτούρα…Στην 

Ελλάδα τα νεωτεριστικά στοιχεία συμμορφώθηκαν μεν στα μονιμότερα σχήματα της 

παραδοσιακής πολιτικής κουλτούρας, πλην όμως έχασαν σε μεγάλο ποσοστό τον 

εκσυγχρονιστικό δυναμικό. Η παραδοσιακή πολιτική κουλτούρα, αναβαθμισμένη από τη 

σύμφυσή της με τη νεοτερική, διατηρεί τις αρχικές της προδιαγραφές.
54

  

Ποια όμως είναι η πολιτική κουλτούρα των Ελλήνων την εποχή της κρίσης; Αυτό είναι το 

ερώτημα που απασχολεί τους σύγχρονους ερευνητές, χωρίς όμως να υπάρχουν ασφαλή 

συμπεράσματα λόγω της ρευστότητας που παρατηρείται στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. 

Βέβαια έρευνες που έχουν διεξαχθεί, δείχνουν πως η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί την 

πολιτική κουλτούρα που κυριάρχησε της τελευταίες δεκαετίες, ως αρνητικό παράγοντα που 

έχει μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Επίσης διαπιστώνεται μία τάση για 

μετάλλαξη της πολιτικής κουλτούρας, χωρίς ωστόσο να λογίζεται ως μετρήσιμο μέγεθος ο 

βαθμός αυτής της μεταβολής και ταυτόχρονα να υπάρχει δυσκολία προσδιορισμού της νέας 

αυτής μορφής. Και ποιος τελικά ήταν ο ρόλος της πολιτικής κουλτούρας στην αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα; Κατάφεραν τα πακέτα βοηθείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προς την Ελλάδα πράγματι να βοηθήσουν την χώρα να ορθοποδήσει ή κρίθηκαν 

αναποτελεσματικά λόγω της μεταπολιτευτικής πολιτικής κουλτούρας; 
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 3.2. Υλισμός-Μεταυλισμός 

 Στηριζόμενοι στα νέα πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 

’60 και έπειτα, οι πολιτικοί επιστήμονες επιχείρησαν να εντάξουν στις έρευνές τους ένα 

στοιχείο που προσδιορίζει την αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την πολιτική 

κουλτούρα, τον «μεταϋλισμό». Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του πλαισίου της «Νέας 

Πολιτικής» (new politics) που αντιπαρατίθεται σε ζητήματα της «Παλαιάς Πολιτικής» (old 

politics) που ίσχυαν μέχρι τότε. Ως μεταϋλισμός ορίζεται η προσήλωση σε ριζοσπαστικά 

αιτήματα, όπως η προστασία ατομικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για ειρήνη και ασφάλεια, η 

προστασία του περιβάλλοντος ή η πλήρης εδραίωση της δημοκρατίας.  

Οι μεταϋλιστές είναι κατά κανόνα πολιτικά ενεργοί, όμως έχουν την τάση να συμμετέχουν 

σε κινήματα με στόχους την ευημερία, την ποιότητα ζωής και την αμφισβήτηση των ελίτ και 

όχι σε πολιτικά κόμματα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μια επανάσταση για τις πολιτικές  

κουλτούρες της Δύσης, εφόσον στόχος των μεταϋλιστών είναι η επίτευξη της ευημερίας και 

όχι οικονομικά επιτεύγματα του παρελθόντος.
55

 

Οι μεταϋλιστικές αξίες υιοθετούνται περισσότερο από άτομα με καλή μόρφωση και 

κοινωνικά στρώματα μεσαίου εισοδήματος, που απομακρύνονται από την παλαιά μαζική 

πολιτική, κινούμενοι σε ένα πλαίσιο διαμαρτυρίας με σκοπό να ελέγξουν μέσω των νέων 

κινημάτων και οργανώσεων, τις κυβερνητικές αποφάσεις. Δίνουν προτεραιότητα στην 

αυτοέκφραση και στην ευελιξία των κανόνων σε θέματα όπως η θρησκεία ή οι σεξουαλικές 

ελευθερίες, αμφισβητώντας την ύπαρξη σταθερών και απολυταρχικών ορίων. Σύμφωνα με 

τον Inglehart όσο πιο ευημερούσα είναι μια δημοκρατία, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

των μεταϋλιστών. Ωστόσο ο ίδιος υποστηρίζει πως η υιοθέτηση των αξιών του μεταϋλισμού 

συντελείται αργά και σταθερά, με το ποσοστό των ατόμων που υιοθετούν υλιστικές αξίες να 

παραμένει μεγαλύτερο.
56

 

Παρά ταύτα καθώς οι νεότερες γενιές θα αντικαθιστούν τις παλαιότερες, αναμένεται μια 

μεταστροφή προς ένα μεταϋλιστικό προσανατολισμό. Γεγονός που συντελείται επίσης με τη 

διεύρυνση της εκπαίδευσης, καθώς η έννοια του μεταϋλισμού κινείται στα πλαίσια της 

φιλελεύθερης θεώρησης ότι η γνώση επιφέρει την αλλαγή, οπότε η στροφή στον μεταϋλισμό 
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συντελείται εφόσον οι γηραιότεροι πολίτες χαμηλότερης εκπαίδευσης αντικαθιστούνται από 

νεότερες γενιές αποφοίτων πανεπιστημίων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι αξίες 

του μεταϋλισμού δεν συνεπήραν τους πάντες. Στοιχεία της «Παλαιάς Πολιτικής» 

παραμένουν κυρίαρχα στην πολιτική ατζέντα και στη συνείδηση των πολιτών, γεγονός που 

αποδεικνύεται από την επιτυχία συντηρητικών πολιτικών όπως η Άνγκελα Μέρκελ, που 

ρίχνει το βάρος της πολιτικής της δράσης στις μεταρρυθμίσεις που απασχολούν τον 

οικονομικό τομέα.
 57

 

 

3.3 Δεξιά-Αριστερά 

Η διαιρετική τομή «Δεξιά-Αριστερά» αποτελεί τον άξονα κατηγοριοποίησης 

ιδεολογιών, πολιτικών προσανατολισμών και προτάσεων των κομμάτων και των υποψηφίων. 

Έχει χαρακτηριστεί στην Ελλάδα ως ένα είδος κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στους 

πολιτικούς, τα ΜΜΕ και τους πολίτες και ένα μέσο λήψης εκλογικών αποφάσεων. Ο 

Sartori
58

 υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο δίπολο νοηματοδοτείται τόσο επί τη βάσει 

διαφορών κοινωνικοοικονομικής, όσο και πολιτικής φύσεως. Ως εκ τούτου, η κλασική 

δυτικοευρωπαϊκού τύπου σημασία της τομής Δεξιάς-Αριστεράς συνδέεται αφενός με την 

διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών και αφετέρου με μια σειρά από μη-οικονομικές 

συνιστώσες, όπως οι στάσεις προς το πολιτικό σύστημα και οι κοινωνικές αξίες.
59

 

Η ικανότητα ερμηνείας του πολιτικού ανταγωνισμού και κομματικού ανταγωνισμού μέσω 

του άξονα «Αριστερά-Δεξιά» ή αλλιώς της κοινωνικο-οικονομικής διάστασης έχει 

τεκμηριωθεί εμπειρικά κατ’ επανάληψη.
60

 Σε μια ευρύτατη συγκριτική μελέτη δυτικών 

δημοκρατιών, ο Lijphart συμπέρανε ότι η διάσταση αυτή απεικονίζει τη σημαντικότερη 

αντιπαράθεση αξιών σε δεκατέσσερις από τις δεκαπέντε υπό μελέτη χώρες
61

, ενώ στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγουν και οι Budge και Farlie κατόπιν μελέτης των προεκλογικών 
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προγραμμάτων των κομμάτων σε είκοσι τρεις δημοκρατίες.
62

 Η κοινωνικο-οικονομική 

διάσταση, κατά τους παραπάνω συγγραφείς, συνοψίζει την αντιπαράθεση για την ιδιοκτησία 

των μέσων παραγωγής, το βαθμό παρέμβασης του κράτους στην οικονομία ή το βαθμό 

επέκτασης των προγραμμάτων κοινωνικών παροχών. 

Παρ’όλα αυτά, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί  επιφυλάξεις έναντι της αξιοπιστίας του 

άξονα «Αριστεράς-Δεξιάς» ως δείκτη γενικότερης πολιτικής τοποθέτησης και πιο 

συγκεκριμένα της δυνατότητάς του να αντικατοπτρίζει τις διαιρέσεις της μεταβιομηχανικής 

κοινωνίας.
63

 Η αρχική αμφισβήτηση της διάκρισης «Αριστερά – Δεξιά» διατυπώθηκε στα 

τέλη του δέκατου ένατου αιώνα από τους υποστηρικτές του «σολινταρισμού».
64

 Ο 

Flanagan
65

 υποστηρίζει ότι οι ψηφοφόροι διακρίνονται σε υλιστές και μη υλιστές, με τους 

πρώτους να συγκροτούνται επί οικονομικών-κοινωνικών θεμάτων, ουσιαστικά δηλαδή επί 

του άξονα «Αριστερά-Δεξιά», και τους δεύτερους επί του διπόλου «αυταρχισμός-

φιλελευθερισμός», για να καταλήξει ότι η τοποθέτηση στον άξονα «Αριστερά-Δεξιά» δεν 

είναι επαρκής ένδειξη της ευρύτερης ιδεολογικής αυτοποθέτησης των ψηφοφόρων.
66

 

Σημαντικά τμήματα της «Αριστεράς» εμφανίζουν συντηρητικούς προσανατολισμούς σε 

ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της «Δεξιάς» διατυπώνει 

προοδευτικές θέσεις στα ίδια ζητήματα. 

Παρατηρούμε ότι το μετα-υλιστικό φαινόμενο, που εμφανίστηκε στις ανεπτυγμένες δυτικές 

κοινωνίες συντελεί σε μία μεταβολή στην ιεράρχηση κοινωνικών αιτημάτων και αναγκών. 

Ενώ παλαιότερα τα κυρίαρχα αιτήματα αναφέρονταν στην εργασιακή ασφάλεια και 

οικονομική σταθερότητα γενικότερα, σήμερα προτάσσεται το αίτημα της εξασφάλισης 

καλύτερης ποιότητας ζωής. Τα νέα αιτήματα πηγάζουν από τις διευρυμένες κοινωνικές 

ανάγκες, που συγκροτούν νέες ανισότητες. Επιπλέον τα άτομα, κυρίως οι νέες γενιές, οι 

περισσότερο μορφωμένοι και τα κοινωνικά στρώματα μεσαίου εισοδήματος, 
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απομακρύνονται από μορφές μαζικής πολιτικής (mass politics) και οδηγούνται σε 

διαδικασίες ελέγχου των κυβερνητικών αποφάσεων, μέσω θεσμών και οργανώσεων.
67

 

Για τη Γαλλία η Mayer
68

, σκιαγραφώντας το «προφίλ» του «μετα-υλιστικού» ψηφοφόρου, 

σημειώνει γι’ αυτόν ότι αρνείται τη βεβαιότητα της διάκρισης Αριστερά/Δεξιά όπως και όλες 

τις κοινωνιολογικές της βάσεις, είναι ιδεολογικά κεντρώος, στην πλειονότητα των 

προβλημάτων υιοθετεί μια ενδιάμεση θέση μεταξύ αυτής των αριστερών και των δεξιών 

«σταθερών» και τοποθετείται κατά 82% στις τρεις κεντρικές θέσεις της κλίμακας 

Αριστερά/Δεξιά (έναντι 69% του συνόλου του δείγματος), διατηρεί μια αυθεντική σχέση με 

την πολιτική, είναι περισσότερο ενημερωμένος και μορφωμένος, επιλέγει σύμφωνα με τις 

διακυβεύσεις της στιγμής και μη διστάζοντας να αλλάξει κομματική προτίμηση, τα ποσοστά 

αποχής στις εκλογές είναι τα πιο μικρά, εμφανίζει ως διακριτά στοιχεία του την ηλικιακή του 

νεότητα και το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. Όμως διακρίνεται από τον «σταθερό» ψηφοφόρο 

λόγω του μικρού του ενδιαφέροντος για την πολιτική, της αδύναμης κομματικής του 

προσήλωσης, της απόρριψης των εννοιών της Αριστεράς και της Δεξιάς, της πιο μεγάλης 

τάσης να τοποθετούνται με βάση τις προσωπικές ικανότητες των υποψηφίων αγνοώντας τις 

πολιτικές τους ετικέτες.
69

 Ο ψηφοφόρος αυτός πιεσμένος λιγότερο από τα ιδεολογικά και 

κομματικά βαρίδια, έχει προσχωρήσει στις λογικές του εκλογικού ατομικισμού μέσω της 

προσφυγής σε προσωπικά πρότυπα, επιβεβαιώνει μια αυξανόμενη αυτονομία στη λήψη της 

εκλογικής απόφασης και συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές του βάσει μιας στρατηγικής 

προσαρμογής στις διάφορες εκδοχές της εκλογικής προσφοράς και στις διακυβεύσεις της 

ψήφου.
70
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αποδυνάμωσης των σταθερών εκλογικών ευθυγραμμίσεων των ψηφοφόρων γύρω από τα κόμματα και εάν αυτό αποτελεί ένα 
περιστασιακό γεγονός ή εμφανίζει διαστάσεις μονιμότητας. Δύο θεωρητικές υποθέσεις εμπεριέχουν την απάντηση. Η πρώτη 
αφορά την ανασυσπείρωση (realignment) και η δεύτερη αναφέρεται στην αποσυσπείρωση-αποευθυγράμμιση (dealignment). 
Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη υπόθεση, εφόσον τα κόμματα στις βιομηχανικές κοινωνίες προήλθαν μέσα από τις μεγάλες 
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Ωστόσο οι Marcel και Witkowski, μελετώντας την εξέλιξη της διάκρισης «Αριστερά-Δεξιά 

από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διάκριση: «απέχει 

πολύ από το να θεωρηθεί εξαφανισμένη ή ανύπαρκτη».
71

 Ένας τέτοιος συλλογισμός 

προϋποθέτει ότι το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης είναι δεδομένο, και άρα εκλαμβάνει τη 

σημαντικότητα αυτού του περιεχομένου ως ένδειξη της ισχύος της διάκρισης και συνεπώς 

εξετάζει το περιεχόμενο με πολιτικά κριτήρια. Θα ήταν πράγματι απίθανο να ανακαλύψουμε 

ότι μια διάκριση τέτοιου ιστορικού βάθους είναι κενή οποιουδήποτε περιεχομένου. 

Εντούτοις είναι πιθανό να εκλείπει το πολιτικό περιεχόμενο από τη συγκεκριμένη διάκριση.
72

 

Αναζητώντας κάποιο άλλο σχήμα το οποίο να περιγράφει αποτελεσματικά τις ιδεολογικές 

αντιπαραθέσεις, ο Κωνσταντινίδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άξονας «κοινωνικός 

συντηρητισμός-προοδευτισμός» διαχωρίζει επιτυχώς τις τοποθετήσεις των ψηφοφόρων τόσο 

σε ζητήματα πολιτισμικού φιλελευθερισμού όσο και σε ζητήματα οικονομίας και εξωτερικής 

πολιτικής. Παρ’ ότι ο άξονας «Δεξιά-Αριστερά» συνεχίζει να ερμηνεύει ικανοποιητικά τις 

κομματικές προτιμήσεις και τις τοποθετήσεις σε ζητήματα πολιτικής ιστορίας και πρακτικής 

και άρα συνεχίζει να διατηρεί τη συμβολική του αξία, η τοποθέτηση σε μια κλίμακα 

«κοινωνικού συντηρητισμού-προοδευτισμού», θα προσέφερε την πλήρη εικόνα της 

ιδεολογικής αντιπαράθεσης των ψηφοφόρων. Προσθέτοντας στα παραπάνω και τη βαθύτερη 

κοινωνική βάση της νέας διάκρισης σε σύγκριση με την παλαιά, γίνεται φανερή η 

χρησιμότητα της ύπαρξης μιας τέτοιας κλίμακας, όχι απαραίτητα με τη μορφή της 

αυτοτοποθέτησης, δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα της, στο πλαίσιο των ερευνών 

πολιτικής συμπεριφοράς.
73

 

 

 3.4. Ευρωπαϊστές-Ευρωσκεπτικιστές 

 Το όραμα των Ευρωπαίων, ύστερα από μια ταραχώδη περίοδο πολεμικών 

συγκρούσεων στο πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα, ήταν η επίτευξη ενός κλίματος συνεργασίας 

                                                                                                                                                                                     
πρώτη φορά τη πτώση του ποσοστού των δύο κυριότερων κομμάτων, Εργατικών και Συντηρητικών, από 90% σε 77% 
αθροιστικά και άνοδο των μικρότερων κομμάτων( όπως Φιλελεύθεροι και Εθνικό κόμμα της Σκωτίας), θέτοντας οριστικά τέλος 
στο δικομματικό σύστημα που κυριαρχούσε μέχρι τότε. Παράλληλα με τη πτώση των ποσοστών των κομμάτων παρατηρήθηκε 
σημαντική πτώση των κομματικών μελών, με τους εκλογείς στο μεγαλύτερο ποσοστό να χαρακτηρίζονται ως ουδέτεροι, 
στηρίζοντας τελικά το κόμμα που πρότεινε λύσεις στα επίκαιρα προβλήματά τους, χωρίς ιδεολογικά στεγανά. Ως συνέπεια 
υπήρξε αυξημένη μετακίνηση ψηφοφόρων, θέτοντας νέα ζητήματα στη μελέτη της κομματικής αποευθυγράμμισης, η οποία 
πιθανότατα να οδηγεί στο φαινόμενο της ανασυσπείρωσης(realignment), χωρίς όμως να προσδιορίζεται το μέγεθος της, ούτε 
να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων μια τέτοια σύνδεση. Αναλυτικότερα βλ. Flanagan, S. και Dalton, R. (1984). Parties Under 
Stress: Realignment and Dealignment in Advanced Industrial Societies, σελ. 7-23 
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και κοινής δράσης μεταξύ των κρατών, παραμερίζοντας τον εθνοκεντρισμό και 

δημιουργώντας τις συνθήκες μιας πολυεθνικής ολοκλήρωσης- της ευρωπαϊκής. Ο 

πνευματικός πατέρας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Jean Monnet υποστήριζε πως: «ένωση 

μεταξύ ατόμων ή κοινοτήτων δεν είναι κάτι το φυσικό· είναι το αποτέλεσμα ενός 

διανοητικού συλλογισμού, ο οποίος έχει ως αφετηρία τη διαπίστωση της ανάγκης 

αλλαγής[...]. Το ουσιώδες είναι, να υπάρχουν μεταξύ των ατόμων ή των κοινοτήτων, κοινά 

συμφέροντα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα με τη Συνθήκη του Μάαστριχ  την 1
η
 

Νοεμβρίου 1993 με σκοπό την εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων, η οποία  δύναται να 

γίνει εφικτή μόνο με την εφαρμογή κοινών πολιτικών, οι οποίες αναπτύσσονται βαθμιαία 

από τα συμμετέχοντα κράτη και προάγουν την πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση. 

Ωστόσο η πολιτική, οικονομική και πλέον η προσφυγική κρίση έθεσαν το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα της ολοκλήρωσης απέναντι σε νέες προκλήσεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 

διέρχεται κρίση κυρίως λόγω της πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ετερογένειας των 

28 εταίρων της ΕΕ. Τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα μετά 

τη μεγαλύτερη διεύρυνσή της από το 2003 και ύστερα, είχαν ως αποτέλεσμα να αναδυθεί μια 

νέα διαιρετική τομή, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και αφορά τους ευρωπαϊστές και τους αντιευρωπαϊστές- το λεγόμενο 

ευρωπαϊκό δίπολο. 

Η διαιρετική τομή μεταξύ ευρωπαϊσμού και αντιευρωπαϊσμού ή του διακυβεύματος υπέρ ή 

κατά της ΕΕ, η οποία διακρίνεται για την ολοένα και αυξανόμενη δυναμική της και 

σχηματοποιείται στα ευρωπαϊκά κομματικά συστήματα. η νέα αυτή αντιπαράθεση συνδέεται 

με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και με το 

επίπεδο πολιτικού ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο εσωτερικό της 

οποίας, αναδύονται πολιτικά κόμματα κυρίως με ευρωσκεπτικιστικό προφίλ, τα οποία σε 

πολλές περιπτώσεις είναι και μονοθεματικά. Η μελέτη της εν λόγω διαιρετικής τομής 

διερευνάται στη σχετική βιβλιογραφία ως ένα βαθμό με τη θεωρία της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης (multilevel governance) και της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο λήψης των αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
74

 

Η διάκριση ευρωπαϊστές-αντιευρωπαϊστές όταν κινείται κατά μήκος ενός άξονα είναι 

αδύναμη, καθώς η τοποθέτηση στο ζήτημα υπέρ ή κατά της Ευρώπης απαιτεί μια σύνθετη 

προσέγγιση. Οι Kopesky και Mudde στην ανάλυσή τους για τα ευρωπαϊκά κόμματα 
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υποστηρίζουν πως ο διαχωρισμός ευρωπαϊστών και μη αποτελείται από δύο διαστάσεις που 

τέμνονται κάθετα. Παρόλο που η συγκεκριμένη τυπολογία αναφέρεται στις στάσεις των 

κομμάτων, γίνεται ευνόητο πως παρόμοιες στάσεις παρατηρούνται και στους ευρωπαίους 

ψηφοφόρους. Η πρώτη διάσταση περιλαμβάνει τους φιλικά προσκείμενους στην ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, οι οποίοι χωρίζονται  σε ευρωπαϊστές και «ευρωφοβικούς» (europhobes),
75

 

ενώ η δεύτερη διάσταση αφορά το βαθμό υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εντοπίζοντας τους «Ευρω-αισιόδοξους» και τους «Ευρω-απαισιόδοξους». 

Οι ευρωπαϊστές αντιλαμβάνονται την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως ένα σύνολο διαδικασιών 

μέσω των οποίων τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

θα γίνουν μέρος του εγχώριου δημόσιου λόγου, τη εθνικής ταυτότητας, των πολιτικών δομών 

και των δημόσιων πολιτικών κάθε κράτους μέλους. Στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός 

υπερεθνικού δημοκρατικού πλαισίου, μέσω της μεταβίβασης εθνικής κυριαρχίας σε κοινούς 

πολιτικούς θεσμούς, οι αποφάσεις των οποίων θα νομιμοποιούνται από μια νέα δημοκρατική 

δομή όπως το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Οι ευρωπαϊκοί πολιτικοί θεσμοί χρειάζεται να 

ενισχυθούν και να προβούν σε πολιτικές διαδικασίες ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 

του εθνοκεντρισμού που όπως φαίνεται κερδίζει έδαφος μέσω των κομμάτων που 

χρησιμοποιούν μια ρητορική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Απ’ την άλλη μεριά οι «ευρωφοβικοί» δεν υποστηρίζουν (και μερικές φορές αντιτίθενται) 

στις γενικές ιδέες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έχουν αυτή την στάση είτε επειδή είναι σοσιαλιστές ή εθνικόφρονες, είτε διότι θεωρούν 

αδύνατη την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε τόσο μεγάλο βαθμό, λόγω της πολυμορφίας των 

ευρωπαϊκών κρατών. Ακόμα και οι εθνικόφρονες σε αρκετές περιπτώσεις υιοθετούν 

προτάσεις συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε 

γενικότερο πλαίσιο δεν αποδέχονται τις περισσότερες πτυχές της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.
76

 

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σφαιρικά και διαχωρίζει 

τους «Ευρω-αισιόδοξους» από τους «Ευρω-απαισιόδοξους». Οι πρώτοι πιστεύουν στην ΕΕ 

όπως είναι και όπως αναπτύσσεται, είτε επειδή είναι ικανοποιημένοι από τη δομή της και τις 

δράσεις της, είτε επειδή είναι αισιόδοξοι για την πορεία ανάπτυξής της. Είναι σημαντικό να 
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τονιστεί πως οι «Ευρω-αισιόδοξοι» σε ορισμένες περιπτώσεις  ίσως έχουν μια κριτική στάση 

απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ. 

Αντιθέτως οι «Ευρω-απαισιόδοξοι» δεν υποστηρίζουν την ΕΕ όπως υφίσταται ή είναι 

απαισιόδοξοι για την πορεία ανάπτυξής της. Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι «Ευρω-

απαισιόδοξοι» είναι εναντίον της συμμετοχής του κράτους στην ΕΕ. Μερικοί απλά θεωρούν 

ότι η  τωρινή ΕΕ αποκλίνει από τις θεμελιώδεις ιδέες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως 

τις έθεσαν οι πρωτεργάτες της. Ωστόσο επειδή στηρίζουν αυτές τις ιδέες, ελπίζουν σε μια 

μεταστροφή της ΕΕ στο σωστό τρόπο ερμηνείας αυτών των ιδεών. 

Παρατηρούμε επομένως ότι οι προκλήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο οδηγούν σε νέους 

διαχωρισμούς που περιστρέφονται γύρω από το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσης η συζήτηση περί πολιτικής κουλτούρας - η οποία εξελίσσεται διαχρονικά μέσω των 

ιστορικών αλλαγών κάθε χώρας -  διαμορφώνει στάσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση όπως και τα ζητήματα που τίθενται από τους θιασώτες του μεταϋλισμού και της 

«Νέας Πολιτικής» που εμφανίζεται στην Ευρώπη. Τέλος ο κλασσικός άξονας «Δεξιάς-

Αριστεράς» χωρίς να είναι σε θέση να προβάλλει την πλήρη εικόνα ιδεολογικών 

αντιπαραθέσεων, προσφέρει μια πρώτη ερμηνεία των τοποθετήσεων των ψηφοφόρων σε 

θέματα πολιτικής θέτοντας τις βάσεις περαιτέρω ανάλυσης, η οποία κρίνεται απαραίτητη 

λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων οικονομικών 

συγκυριών που επικρατούν στο εσωτερικό της Ευρώπης. 

 

Κεφάλαιο 4. Η οικονομική και πολιτική κρίση στην Ευρώπη: Οι περιπτώσεις Ελλάδας 

και Ιταλίας στην εκλογική συμπεριφορά υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική με την κατάρρευση 

της Lehman Βrothers και μεταδόθηκε στην Ευρώπη το 2008, επηρέασε σημαντικά τις 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά κυρίως 

στις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Ελλάδα και Ιταλία είναι δύο χώρες, των οποίων οι 

οικονομίες συνεχίζουν να ταλανίζονται από τις επιπτώσεις της κρίσης, γεγονός που έχει 

καθοριστικό αντίκτυπο στη σφαίρα της πολιτικής και της εκλογικής συμπεριφοράς, στο 

εσωτερικό των δύο χωρών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι κυριότερες εξελίξεις 

στο πεδίο της πολιτικής, ως συνάρτηση  της νέας πραγματικότητας, η οποία διαμορφώνεται  



36 
 

βάσει των νέων οικονομικών συνθηκών, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε 

νέες διαιρετικές τομές που ίσως έχουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο στις δύο χώρες. 

 

4.1. Η εκλογική συμπεριφορά στην Ιταλία εν μέσω της οικονομικής κρίσης 

 Η Ιταλία χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ωστόσο 

στα πρώτα στάδια της κρίσης δεν υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις στις ιταλικές τράπεζες και 

στους επενδυτές. Παρά τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας στην αγορά 

στεγαστικών δανείων, τα ιταλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έμεινα ανεπηρέαστα καθώς 

δεν είχαν στην κατοχή τους μεγάλο αριθμό επισφαλών ομολόγων.
77 

Η κατάρρευση όμως της  

Lehman Bothers επηρέασε σοβαρά τη διατραπεζική αγορά δανείων. Η έλλειψη ρευστότητας 

των τραπεζών, οδήγησε την ιταλική κυβέρνηση να χορηγήσει δάνεια προς τις εθνικές 

τράπεζες, οι οποίες όμως μείωσαν την παροχή δανείων προς τους πελάτες τους, με 

αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Σε 

αυτή τη φάση η ιταλική οικονομία εντάχθηκε στη διεθνή κρίση. 

Την ίδια χρονιά διεξήχθησαν εθνικές εκλογές. Η κυβέρνηση του Πρόντι είχε καταρρεύσει 

και την εξουσία ανέκτησε το κόμμα «Λαός της Ελευθερίας» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, 

συμμαχώντας με το κόμμα «Κίνηση για την Αυτονομία» και τη «Λίγκα του Βορρά». Σε 

αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια των δαπανηρών πολιτικών ευρισκόμενος στην εξουσία, 

ο Μπερλουσκόνι παρουσίασε προεκλογικά ένα πρόγραμμα λιτότητας  με απώτερο σκοπό την 

οικονομική σταθεροποίηση. Υπεύθυνος, κατά κύριο λόγο, για την υλοποίηση του 

προγράμματος τέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Τζούλιο Τρεμόντι. Παράλληλα η άνοδος 

των ποσοστών του εθνικιστικού –πλην συμμαχικού κόμματος «Λίγκα του Βορρά», καθώς 
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Τα Δάνεια Χαμηλής Εξασφάλισης είναι δάνεια που χορηγούνταν χωρίς εγγύηση σε οικογένειες με ιδιαίτερα χαμηλή 

πιστοληπτική ικανότητα, σε πολλές περιπτώσεις μη ευκατάστατες. Τα δάνεια αυτά δίνονταν με ευκολία και ανέρχονταν στο 
13% της συνολικής στεγαστικής πίστης των ΗΠΑ. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τη χορήγηση αυτών των δανείων 
οφείλονται στην καταστρατήγηση ενός βασικού κανόνα της τραπεζικής πίστης: την αναγκαιότητα διεξαγωγής της δέουσας 
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υποχρεώσεις, πολλές φορές ακόμη και πριν τη μεταβολή τους. 

Συνεπώς, όταν τα ομόλογα  που υποστηρίζονται από στοιχεία ενεργητικού αμφιβόλου αξίας, όπως τα Δάνεια Χαμηλής 
Εξασφάλισης, χάσουν τη ρευστότητα τους, αυτά και τα παράγωγά τους αναφέρονται ως «τοξικό» χρέος (toxic debt).Η 
διατήρηση αυτών των «τοξικών» στοιχείων ενεργητικού οδήγησε στην εξαφάνιση αρκετών επενδυτικών τραπεζών, όπως 
η Lehman Brothers και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά τη Διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και οδήγησαν το Υπουργείο 
Οικονομικών των ΗΠΑ να επιδιώξει την αγορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων από το Κογκρέσο το Σεπτέμβριο του 2008 
για την αποφυγή μιας συνολικής κρίσης στο χώρο των τραπεζών. 
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και η διεθνής οικονομική κρίση, έκαναν επιτακτική την ανάγκη χάραξης μιας συντηρητικής 

οικονομικής πολιτικής, που θα σταθεροποιούσε την ιταλική οικονομία.
78

 

Το Νοέμβριο του 2008, λήφθηκαν μια σειρά νομοθετικών μέτρων, αρχικά για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών από τη μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης, αφετέρου για να 

αποφευχθεί μια ιταλική κρίση χρέους, να ανακτηθεί η αξιοπιστία της οικονομίας στις 

διεθνείς αγορές και να δημιουργηθούν οι βάσεις για αποκατάσταση των δημοσίων 

οικονομικών. Τα μέτρα αυτά συμπεριλήφθηκαν στο διάταγμα αντιμετώπισης της κρίσης, το 

οποίο αποτελείτο από 35 άρθρα και όριζε το πακέτο τόνωσης της οικονομίας, αξίας 6,4 δις 

ευρώ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα μέτρα του διατάγματος ήταν η εξάπλωση των μέσων  για 

τη στήριξη του εισοδήματος σε περίπτωση απολύσεων ή ανεργίας. Το μέτρο αυτό 

αποσκοπούσε στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος, καθώς η κρίση αύξησε τον 

αριθμό απολύσεων και μείωσε τις προοπτικές απασχόλησης για τους ανέργους. Μια δεύτερη 

σημαντική πρωτοβουλία ήταν το διάταγμα 5/2009 το Φεβρουάριο του 2009, το οποίο 

αφορούσε μέτρα στήριξης των τομέων της βιομηχανίας που είχαν επηρεαστεί από την κρίση, 

ώστε να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης.
79

 

Η αρχική  προσέγγιση της κυβέρνησης  Μπερλουσκόνι απέναντι στην κρίση φαινόταν 

σωστή. Υποστήριξη των τραπεζών για να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήματος, 

ενίσχυση των μεγάλων βιομηχανιών για να μην απολύσουν υπαλλήλους, καθώς και περικοπή 

των δημοσίων εξόδων αντί για φόρους, προκειμένου να μην επηρεαστεί αρνητικά η αγορά. 

Όμως η κριτική που του ασκήθηκε από την αντιπολίτευση, αφορούσε κυρίως τον τρόπο με 

τον οποίο εφαρμοζόταν τα μέτρα και την ευρύτερη στόχευση της στρατηγικής του. Η 

χρηματοδότηση των τραπεζών στερούταν διαφάνειας, στις περικοπές των μισθών υπήρξαν 

ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, εφόσον ο δημόσιος τομέας επλήγη 

κυρίως από τις μειώσεις, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξουν δραστικές αλλαγές στη δομή και 

τον τρόπο λειτουργίας του και τέλος η στήριξη της βιομηχανίας δεν έφερε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.
80

 

Η οικονομική κρίση όπως και η κυβερνητικοί χειρισμοί προκάλεσαν την αντίδραση της 

ιταλικής κοινωνίας. Παρά τα συνεχή μέτρα η ύφεση στην οικονομία συνεχιζόταν, οι διεθνείς 

αγορές είχαν απολέσει την εμπιστοσύνη τους στην ιταλική κυβέρνηση και τα σημάδια για 
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ανάκαμψη ήταν μηδαμινά, γεγονός που ενέτεινε τον προβληματισμό και το θυμό στους 

πολίτες. Υπό το βάρος των αρνητικών αυτών συγκυριών, σε συνδυασμό με δικαστικές 

υποθέσεις που τον αφορούσαν, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι αποφάσισε να παραιτηθεί από  το 

πρωθυπουργικό του αξίωμα.  

Η διάδοχη κατάσταση μεθοδεύτηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πραγματοποιήθηκε 

με τη συμβολή του προέδρου της ιταλικής δημοκρατίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Το 

αποτέλεσμα ήταν μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με πρωθυπουργό τον πρώην ευρωπαίο 

επίτροπο και οικονομολόγο Μάριο Μόντι ο οποίος έχαιρε της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων 

εταίρων. Ευθύνη της νέας κυβέρνησης ήταν να λάβει άμεσα νέα σκληρά μέτρα, για την 

αποκατάσταση της οικονομίας, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που 

πρότειναν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μόντι 

στηρίχθηκε από όλα τα μεγάλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και των δύο ανέκαθεν 

αντίπαλων κομμάτων - το αριστερό «Δημοκρατικό Κόμμα» του Μπερσάνι και το δεξιό 

κόμμα «Λαός της Ελευθερίας» του Μπερλουσκόνι. Εξαίρεση αποτέλεσαν η «Λίγκα του 

Βορρά» και το  κόμμα  «Ιταλία των Αξιών». 

Ωστόσο το οικονομικό πρόγραμμα λιτότητας που ακολούθησε η κυβέρνηση Μόντι, η οποία 

δεν ήταν εκλεγμένη από το λαό, προκάλεσε τις αντιδράσεις της κοινωνίας, με την απαίτηση 

για εκλογές να γίνεται συνεχώς εντονότερη, προκαλώντας τριγμούς στον κυβερνητικό 

συνασπισμό. Εντωμεταξύ τα σημάδια ότι κάτι αλλάζει στο πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, 

ήταν εμφανή. Οι εσωτερικές εκλογές του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος» το 

φθινόπωρο του 2012, παρουσίασαν υψηλό ποσοστό συμμετοχής, αναδεικνύοντας νικητή και 

αρχηγό του κόμματος τον Πιερλουίτζι Μπερσάνι. Ο θυμός του κόσμου για τα μέτρα 

λιτότητας της κυβέρνησης Μόντι, τα χαμηλά πλέον ποσοστά δημοφιλίας του Μπερλουσκόνι 

και η ακραίως εθνικιστική ρητορική της «Λίγκας του Βορρά», προέβλεπαν μια άνετη 

επικράτηση του Μπερσάνι στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε και να πραγματοποιούταν. 

Το Δεκέμβριο του 2012 όμως, ο Μπερλουσκόνι απέσυρε τη στήριξη του στο κυβερνητικό 

συνασπισμό και ο Μόντι παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού προκηρύσσοντας 

εθνικές εκλογές. Μάλιστα ο Μόντι ίδρυσε νέο κόμμα («Κοινωνία των Πολιτών»), με 

ιδεολογικό προσανατολισμό την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, που 

πρότειναν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, με οποιοδήποτε κόστος ξεφεύγοντας από τον κλασσικό 

ιδεολογικό άξονα Δεξιά-Αριστερά. Ένα άλλο κόμμα που θα συμμετείχε για πρώτη φορά σε 

εθνικές εκλογές ήταν η «Κίνηση Πέντε Αστέρων» του κωμικού Πέπε Γκρίλο, το οποίο είχε 
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προκαλέσει αίσθηση ήδη από το Νοέμβριο του 2012, όταν πήρε περίπου το 18% των ψήφων 

στις τοπικές εκλογές στη Σικελία, βγαίνοντας πρώτο. 

Παρά τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ο Γκρίλο έστρεψε αλλού το πεδίο 

της πολιτικής αντιπαράθεσης προεκλογικά. Το κόμμα του παρουσιάστηκε ως  ένα 

αντισυστημικό κίνημα πολιτών, με σκοπό την ανατροπή της παλαιάς πολιτικής ελίτ και των 

διαπλεκόμενων μερών που τη συντηρούσαν τόσα χρόνια, εστιάζοντας στις ομιλίες του στη 

διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων. Επιπλέον το κυριότερο σημείο της 

ρητορικής του, ήταν ένας νέος τύπος δημοκρατίας με άμεση συμμετοχή των πολιτών για όλα 

τα ζητήματα.
81 

Το γεγονός αυτό προϋποθέτει την εξάπλωση και μετατροπή του διαδικτύου, 

σε χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών, για την αποδοχή ή μη σημαντικών 

κυβερνητικών αποφάσεων.
82

 Παρόμοιες εκσυγχρονιστικές θέσεις σε άλλα ζητήματα, όπως 

και το στοιχείο πολιτικής σάτιρας που είχαν οι ανοιχτές ομιλίες του, προσέλκυσαν άτομα από 

διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους, καταργώντας τα όρια των παραδοσιακών πολιτικών 

διαιρέσεων, με την πολυφωνία να αποτελεί κύριο γνώρισμα του κόμματος.
83

 Για το λόγο 

αυτό τα ποσοστά που θα κατέγραφε στις εθνικές εκλογές ήταν ένα αίνιγμα. 

Τελικά οι εκλογές του Φεβρουαρίου του 2013 ήταν μια μεγάλη έκπληξη για την πολιτική 

ζωή της Ιταλίας. Στη Βουλή  των Αντιπροσώπων ο κεντροαριστερός συνασπισμός του 

Μπερσάνι κέρδισε οριακά τις εκλογές με 29,5%, καταγράφοντας όμως μεγάλη πτώση των 

ποσοστών του, από τις εθνικές εκλογές του 2008 στις οποίες είχε ηττηθεί  έχοντας πάρει 33% 

των ψήφων. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι διατήρησε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ιταλική 

πολιτική σκηνή, με τον κεντροδεξιό συνασπισμό να λαμβάνει το 29,1%. Η μεγάλη έκπληξη 

των εκλογών όμως, αποτέλεσε το ποσοστό 25,5% του κινήματος του Πέπε Γκρίλο, 

προκαλώντας νέες ανακατατάξεις στο συσχετισμό των πολικών δυνάμεων. Στη Γερουσία ο  

κεντροαριστερός συνασπισμός έλαβε 31,6%,  ο κεντροδεξιός ποσοστό 30,6%, ενώ  η Κίνηση 

Πέντε Αστέρων πήρε ποσοστό 23,8%. 

Ωστόσο αυτά τα αποτελέσματα δεν επέτρεψαν το σχηματισμό κυβέρνησης, λόγω του 

εκλογικού νόμου του 2005, καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα πήρε την πλειοψηφία στη Βουλή 
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των Αντιπροσώπων αλλά όχι στη Γερουσία.
84

 Για το λόγο αυτό χρειαζόταν να 

συγκυβερνήσει με κάποιο άλλο κόμμα, με τον Πέπε Γκρίλο να φαντάζει η λογική επιλογή. Ο 

τελευταίος όμως είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τα παραδοσιακά 

κόμματα, παρά μόνο θα στηρίξει νομοσχέδια τα οποία συγκλίνουν στις θέσεις του κινήματος. 

Επομένως οι προσπάθειες του Μπερσάνι να βρει κοινό τόπο με τον Γκρίλο για το σχεδιασμό 

νομοσχεδίων έπεσε στο κενό. Οι άγονες συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων, για σχηματισμό 

κυβερνητικού συνασπισμού, εμφάνιζαν δύο μεγάλους κινδύνους. Πρώτον την περαιτέρω 

αποσταθεροποίηση της οικονομίας και δεύτερον την πιθανότητα διεξαγωγής νέων εκλογών, 

στις οποίες τα δύο μεγάλα κόμματα φοβόταν για πτώση των ποσοστών τους. 

Τελικά σχηματίστηκε κυβέρνησης συνεργασίας, μεταξύ των δύο παραδοσιακών αντιπάλων 

μέχρι τότε, του κεντροδεξιού και του κεντροαριστερού κόμματος. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο 

κεντροαριστερός Ενρίκο Λέτα, με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κεντροδεξιό Αντζελίνο 

Αλφάνο. Το Δεκέμβριο του 2013, εσωκομματικές εξελίξεις στο Δημοκρατικό Κόμμα, 

έφεραν αναστάτωση στην κυβέρνηση. Ο Ματέο Ρέντσι, ένας φιλόδοξος νεαρός πολιτικός και 

δήμαρχος Φλωρεντίας, επικράτησε στις εσωτερικές εκλογές έναντι του Λέτα, όντας ο νέος 

αρχηγός του κόμματος. Στη συνέχεια ζήτησε την παραίτηση του Λέτα από την 

πρωθυπουργία, για να ηγηθεί ο ίδιος ενός πιο φιλόδοξου προγράμματος, που θα βγάλει την 

ιταλική οικονομία από το τέλμα που είχε περιέλθει, κατηγορώντας τον για καθυστέρηση 

στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Έτσι το Φεβρουάριο του 2014 νέος πρωθυπουργός 

ανέλαβε ο Ματέο Ρέντσι, παίρνοντας την ευθύνη της πραγματοποίησης των απαραίτητων 

αλλαγών που θα βοηθήσουν την ιταλική οικονομία να ανακάμψει. 

Παρατηρούμε λοιπόν πως η οικονομική κρίση προκάλεσε ραγδαίες εξελίξεις στο ιταλικό 

πολιτικό σύστημα. Τα δύο ιστορικά μεγάλα κόμματα έχασαν σημαντικό μέρος της δύναμής 

τους, διατηρώντας όμως την εξουσία μέσω της κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία στοχεύει 

στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων που θα δώσουν τέλος στο φαύλο κύκλο της 

ύφεσης. Αξιοσημείωτη όμως υπήρξε η εμφάνιση της Κίνησης των Πέντε Αστέρων του Πέπε 

Γκρίλο στην πολιτική σκηνή, με τα ποσοστά του να δείχνουν πως αποτελεί πια σημαντική 

πολιτική δύναμη. Ειδικότερα ο τρόπος που επικοινωνεί με τον κόσμο, μέσω των ανοιχτών 

ομιλιών του στις πλατείες, καθώς και η πολιτική θέση για ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

στις κυβερνητικές αποφάσεις, μέσω του διαδικτύου, εισάγουν χαρακτηριστικά μιας νέας 

πολιτική κουλτούρας, η οποία προσφέρεται για μελλοντική έρευνα.  
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 Πρέπει να τονιστεί ότι στο ιταλικό σύστημα τα δύο σώματα έχουν τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας και συναφείς αρμοδιότητες, 
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41 
 

 

4.2. Η εκλογική συμπεριφορά στην Ελλάδα, εν μέσω οικονομικής κρίσης 

 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που ξέσπασε στην Αμερική, επηρέασε 

άμεσα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Σε χώρες, των οποίων οι οικονομίες ήταν αδύναμες, 

όπως η Ελλάδα, η ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ήταν επιτακτική, εν μέσω 

πρωτόγονων οικονομικών συνθηκών. Παρά ταύτα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 

ήταν διαχρονικά, με τη χώρα να έχει χάσει μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητάς της από τη 

στιγμή που υιοθέτησε το ευρώ, το δημόσιο χρέος να έχει εκτιναχθεί το 2009 στο 120% του 

ΑΕΠ και τα δημόσια έξοδα να υπερτερούν των εσόδων, με αποτέλεσμα το δημόσιο έλλειμμα 

να αγγίζει το 15,4% του ΑΕΠ. Στις εθνικές εκλογές του 2009, με τα σημάδια της κρίσης να 

γίνονται εμφανή, η οικονομία αποτέλεσε το πεδίο αντιπαράθεσης, των δύο μεγάλων 

κομμάτων που κυριάρχησαν κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, του κεντροδεξιού κόμματος 

Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) και του κεντροαριστερού ΠΑΣΟΚ.
85

 

Νικητής αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος 

προεκλογικά, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε κατά την περίοδο 2004-

2009, είχε υποσχεθεί ότι δε θα λάβει μέτρα λιτότητας λόγω κρίσης, υποστηρίζοντας ότι η 

οικονομία έχει τα απαραίτητα χρηματικά διαθέσιμα και τα εφόδια για να επιστρέψει στην 

ανάπτυξη. Ωστόσο λίγες μέρες αφότου ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Παπανδρέου εξέφρασε 

αμφιβολίες για τα στοιχεία που είχε στείλει η προηγούμενη κυβέρνηση στη Eurostat για το 

χρέος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των πραγματικών ποσοστών του δημοσίου 

ελλείμματος, το οποίο ήταν της τάξεως του 12.5%.
86

 Παράλληλα η οικονομία δεχόταν 

πολλαπλά χτυπήματα, με το κόστος δανεισμού της χώρας να αυξάνει, επιβαρύνοντας 

ταυτόχρονα το ήδη μεγάλο χρέος, ενώ η δημοσιονομική κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Οι 

αγορές είχαν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία, η οποία βρισκόταν 

στα πρόθυρα της κατάρρευσης εφόσον η χώρα δε μπορούσε να δανειστεί, για να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της. 
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 www.imf.org Ερωταπαντήσεις για την Ελλάδα 
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 Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. 

Κύριο καθήκον της είναι η συλλογή και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι στατιστικές αυτές αποτελούν δείκτες ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της υγείας της οικονομίας ενός κράτους 
μέλους. Βάσει των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διατηρούν 
τα ελλείμματα και το χρέος τους κάτω από ορισμένα όρια: το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το -3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), ενώ το χρέος του δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60 % του 
ΑΕγχΠ. Αν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τα όρια αυτά, κινείται η λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η εν λόγω 
διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια — συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων — προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί το κράτος μέλος να λάβει κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. Η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε πως 
τα στοιχεία που είχε δώσει για το χρέος πριν τις εκλογές ήταν αληθή, κατηγορώντας τη κυβέρνηση Παπανδρέου ότι γνώριζε το 
ύψος του χρέους, αλλά νόθευσε τα νούμερα ώστε να προσφύγει στο δανεισμό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Stability_and_growth_pact_(SGP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_domestic_product_(GDP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Excessive_deficit_procedure_(EDP)
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Υπό το φόβο της χρεωκοπίας, στις 23 Απριλίου του 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου 

προσέφυγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για δανειακή σύμβαση, γεγονός που 

αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν 

θεωρούσαν θετική την ανάμιξη ενός τέτοιου οργανισμού στην οικονομία ενός κράτους 

μέλους. Η Γερμανίδα καγκελάριος όμως Άνγκελα Μέρκελ, σε πρώτη φάση, δε φαινόταν 

διατεθειμένη να συμμετέχει  στο πρόγραμμα διάσωσης, αλλάζοντας τελικά στάση ύστερα 

από πιέσεις ευρωπαίων αξιωματούχων. Τελικά στις 2 Μαΐου του 2010 η Ελλάδα έρχεται σε 

συμφωνία με το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για ένα πακέτο 

διάσωσης ύψους 110 δις €, διάρκειας τριών ετών, για τη σταθεροποίηση της ελληνικής 

οικονομίας, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της.   

Η κυβέρνηση ωστόσο υποχρεούται να λάβει ένα πλαίσιο σκληρών μέτρων δημοσιονομικής 

προσαρμογής και επιπροσθέτως δημοσιονομικής εξυγίανσης, το γνωστό Μνημόνιο, εν μέσω 

συνεχούς επιτήρησης από τους τρείς θεσμούς που ονομάστηκαν Τρόικα. Το πακέτο 

χρηματοδότησης ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο με 172 ψήφους υπέρ και 121 

κατά. Υπέρ ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με εξαίρεση τρεις βουλευτές οι 

οποίοι και διεγράφησαν απ’ αυτή, το δεξιό συντηρητικό κόμμα ΛΑΟΣ και η βουλευτής της 

ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη , η οποία επίσης διεγράφη από τον τότε αρχηγό Αντώνη Σαμαρά, 

ιδρύοντας στη συνέχεια νέο κόμμα. 

Τα μέτρα λιτότητας που πήρε η κυβέρνηση προκαλούν τριγμούς στην κοινωνία και οι 

αντιδράσεις των πολιτών είναι έντονες, με μαζικές συγκεντρώσεις και επεισόδια. Τις 

διαδηλώσεις του κόσμου απέναντι στη σκληρή κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζουν 

βουλευτές της αντιπολίτευσης σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, κατηγορώντας τη κυβέρνηση 

ότι εξουθενώνει οικονομικά τους πολίτες. Μοναδική ελπίδα ήταν ότι ο περικοπές θα είχαν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα στην οικονομία η οποία θα μπορούσε πάλι να απευθυνθεί στις 

αγορές το 2012, όπως είχε σχεδιαστεί. Αντίθετα όμως, μόλις ένα χρόνο από τη ψήφιση του 

μνημονίου με την οικονομική κατάσταση να επιδεινώνεται, η κυβέρνηση αναγκάζεται να 

φέρει για ψήφιση ένα προϋπολογισμό λιτότητας με νέα σκληρότερα μέτρα, το οποίο 

ονομάζεται «Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα» και αποτελεί συμπλήρωμα του Μνημονίου. 

Το πολιτικό κλίμα είναι τεταμένο και η κυβέρνηση Παπανδρέου μοιάζει να καταρρέει. Για το 

λόγο αυτό η κυβέρνηση ανασχηματίζεται με τη θέση του Υπουργού Οικονομικών να παίρνει 

ο Ευάγγελος Βενιζέλος, από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ο οποίος είχε δεχθεί τα 
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περισσότερα πολιτικά πυρά μετά τον πρωθυπουργό. Στις 29 Ιουνίου ψηφίζεται το νέο πακέτο 

λιτότητας  από 155 βουλευτές, 17 λιγότερους όμως από τη ψήφιση του «Πρώτου 

Μνημονίου». Οι συνεχιζόμενες περικοπές μισθών, η αύξηση της ανεργίας και οι απανωτοί 

φόροι προκαλούν αναβρασμό στην κοινωνία. Η κυβέρνηση Παπανδρέου κινείται σε λεπτή 

γραμμή με ισχνή πλειοψηφία, με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά επειγόντως εκλογές 

και αναδιαπραγμάτευση των ορών του μνημονίου. Η οικονομία βουλιάζει στην ύφεση και 

στις 31 Οκτωβρίου στις Κάννες, ο Παπανδρέου, ενώ συζητά με τους ευρωπαίους εταίρους 

την προοπτική ενός δεύτερου μνημονίου, προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. 

Το γεγονός δε βρίσκει σύμφωνους τους ευρωπαίους, οι οποίοι πιέζουν διακριτικά για τη 

σύσταση μια νέας κυβέρνησης, όπως και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, 

που κατηγορούν τον Παπανδρέου για λάθος χειρισμούς. Ο τελευταίος αφού λαμβάνει ψήφο 

εμπιστοσύνης, ξεκινά τις συνομιλίες με τα άλλα κόμματα με απώτερο σκοπό μια κυβέρνηση 

εθνικής ενότητας. Η ΝΔ συμφωνεί στη σύσταση κυβέρνησης συνεργασίας υπό όρους. Ζητά 

την παραίτηση Παπανδρέου, τον ορισμό ημερομηνίας εκλογών και τη μη συμμετοχή 

βουλευτών της στο κυβερνητικό σχήμα. Τελικά μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις 

σχηματίστηκε κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑ.Ο.Σ με 

πρωθυπουργό τον τεχνοκράτη Λουκά Παπαδήμο και τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού 

μελών της ΝΔ στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ οι εκλογές ορίζονται κάπως αόριστα για το 

Φεβρουάριο του 2012. 

Τα νέα επαχθή μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση Παπαδήμου, ως συνάρτηση του δεύτερου 

μνημονίου που κρίθηκε απαραίτητο, δε βρίσκουν σύμφωνο τον αρχηγό του ΛΑ.Ο.Σ, Γιώργο 

Καρατζαφέρη, ο οποίος αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Οι πολίτες 

αγανακτισμένοι διαδηλώνουν στις πλατείες, καθώς τα συνεχή μέτρα και οι θυσίες τους δε 

φαίνεται να έχουν κάποια θετική προοπτική για το μέλλον. Το ποσοστό ανεργίας 

εκτινάσσεται, οι φόροι πολλαπλασιάζονται και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 

επηρεάζουν δραστικά την  οικονομική δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται στο ναδίρ. Τελικά 

το Δεύτερο Μνημόνιο ψηφίζεται από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δύο βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ., με  

βουλευτές να διαγράφονται από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, λόγω μη τήρησης της 

κομματικής γραμμής. Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ διεγράφησαν 22 άτομα, 

ενώ ένας βουλευτής παραιτήθηκε της βουλευτικής του ιδιότητας πριν τη ψηφοφορία. Από τη 

ΝΔ διεγράφησαν με απόφαση του αρχηγού της 21 βουλευτές, ενώ ο Παναγιώτης Καμμένος, 

ο οποίος βρισκόταν ήδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, διεγράφη από μέλος του κόμματος 
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και στη συνέχεια προχώρησε ο ίδιος σε ίδρυση νέου κόμματος.
87

 Πλέον ο αριθμός των 

ανεξαρτήτων βουλευτών άγγιξε τους 52. Η ψήφιση του νέου μνημονίου προκάλεσε 

εντονότερη κοινωνική αναταραχή και λαϊκή οργή για τη μη εκλεγμένη κυβέρνηση, με 

αποτέλεσμα να προκηρυχθούν εθνικές εκλογές το Μάιο του 2012. 

Ως λογική συνάρτηση, το δίπολο προεκλογικής αντιπαράθεσης που σχηματίστηκε ήταν το 

μνημόνιο-αντιμνημόνιο, παραμερίζοντας τις διαιρετικές δομές που ίσχυαν κατά κύριο λόγο, 

τις τελευταίες δεκαετίες στις εθνικές εκλογές. Κύριοι εκφραστές της μνημονιακής πολιτικής 

ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχοντας ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο ως αναγκαίο για την 

ανάκαμψη της οικονομίας, τόνιζε την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης κάποιων όρων και το 

ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα ηγεσία του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος στο μεταξύ είχε διαδεχθεί 

τον Γιώργο Παπανδρέου μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία. Από την άλλη το 

ριζοσπαστικό κόμμα της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, με αρχηγό το νεαρό ηλικιακά –πλην όμως 

επικοινωνιακό– Αλέξη Τσίπρα, υιοθέτησε μια ρητορική απέναντι στο μνημόνιο, το οποίο 

κατηγορούσε σε συνδυασμό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για εξαθλίωση των πολιτών, 

λαμβάνοντας την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που είχαν πληγεί από τις μνημονιακές 

πολιτικές.
88

 Στο αντιμνημονιακό τόξο επίσης, κινούνταν το νέο κόμμα του Παναγιώτη 

Καμμένου, ο οποίος εξαπέλυε συχνά λεκτικές επιθέσεις τόσο εναντίον της ελληνικής 

κυβέρνησης, όσο και εναντίον των δανειστών. 

Οι εκλογές του Μαΐου ήταν ένας πραγματικός πολιτικός σεισμός για τα πολιτικά δρώμενα 

της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη κατάρρευση του δικομματισμού που κυριάρχησε κατά τη 

μεταπολίτευση.
89

 Τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων συρρικνώθηκαν, με τους πολίτες 

να δείχνουν με τη ψήφο τους, μια τιμωριτική στάση απέναντί τους για την κατάσταση στην 

οποία είχε περιέλθει η χώρα. Η ΝΔ αναδεικνύεται νικήτρια με πρωτοφανές χαμηλό ποσοστό 

της τάξεως του 18,5% , ενώ δεύτερο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου η εναντίωση στο 

μνημόνιο εκτινάσσει  τα ποσοστά του, στο ιστορικό 16%. Το ΠΑΣΟΚ χάνει σχεδόν τα 2/3 

της εκλογικής του επιρροής από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, με ποσοστό 13%, 

γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ψήφιση και την εφαρμογή των μνημονίων. Το 
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 Το νέο κόμμα ονομάστηκε «Ανεξάρτητοι Έλληνες» (ΑΝΕΛ), υιοθετώντας μια σκληρή αντιμνημονιακή γραμμή. Τον Απρίλιο 
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στην περίπτωση του ΚΚΕ. Για περισσότερα βλ. Borreca, R., ό.π. 
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 Teperoglou, E., and Tsatsanis, E. (2014), Dealignment, De-legitimation and the Implosion of the Two-Party System in 

Greece: The Earthquake Election of 6 May 2012, Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 24 (2), 222-242. 
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Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) λαμβάνει ποσοστό 8,5%, ενώ το ακροδεξιό κόμμα της 

Χρυσής Αυγής (ΧΑ), νέμεται μέρος της οργής των πολιτών, μπαίνοντας για πρώτη φορά στη 

βουλή με 6,9%.
90

 Για πρώτη φορά εισήλθαν στη βουλή δύο νέα κόμματα, το αντιμνημονιακό 

κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ) με αρχηγό τον Παναγιώτη Καμμένο με 10,6% και το 

αριστερό κόμμα Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ), με 6.1%.  

Λόγω της μη επίτευξης κυβερνητικής πλειοψηφίας, ξεκίνησε ο γύρος των διερευνητικών 

εντολών για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα και η 

χώρα οδηγήθηκε σε επαναληπτικές εκλογές. Η διαίρεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο γίνεται 

εντονότερη από ποτέ, με τη ΝΔ από τη μία και το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη να διαμορφώνουν 

ένα σχεδόν δικομματικό τοπίο. Στις εκλογές της 17
ης

  Ιουνίου του 2012, η ΝΔ παίρνει με 

μικρή διαφορά την πρωτιά με 29,7%, αντιπροσωπεύοντας τη βούληση των ψηφοφόρων της 

για επίτευξη καλύτερων ορών του μνημονίου, ενώ δεύτερος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με το υψηλό 

26,9%, εκπροσωπώντας ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που αντιτίθεται στις μνημονιακές 

πολιτικές. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο κόμμα με 12,2%, ενώ τέταρτοι είναι οι ΑΝΕΛ, με 

πτώση του ποσοστού στο 7,5%, λόγω της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ που επίσης απευθυνόταν σε 

αντιμνημονιακές ψήφους. Η Χρυσή Αυγή διατηρεί το ποσοστό της, η ΔΗΜΑΡ με 6,2% 

έρχεται έκτο κόμμα, ενώ τελευταίο κόμμα στη βουλή είναι το ΚΚΕ, του οποίου τα ποσοστά 

μειώνονται στο 4,5%. 

Κυβέρνηση συνασπισμού σχηματίζεται μεταξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, με πρωθυπουργό 

τον Αντώνη Σαμαρά, με ευθύνη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που απαιτεί το μνημόνιο. 

Νέα μέτρα επιβαρύνουν τους πολίτες τα επόμενα δύο χρόνια, με την οικονομία όμως να 

σταθεροποιείται σε ένα βαθμό, γεγονός το οποίο δε στάθηκε ικανό να σταματήσει τις 

αντιδράσεις των πολιτών. Εντωμεταξύ τον Ιούνιο του 2013, η κυβέρνηση Σαμαρά 

αποφάσισε αιφνίδια το κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ), με την 

αιτιολογία ότι το κόστος της υπήρξε υψηλό, σκοπεύοντας να ανοίξει στη θέση της, ένα νέο 

οργανισμό με μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη οργάνωση, στη δομή και λειτουργία του. 

Το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκτός των έντονων αντιδράσεων στο εξωτερικό της χώρας, καθώς 

θεωρήθηκε πολιτική παρέμβαση στην ελευθερία του λόγου, προκάλεσε την απόχώρηση της 

ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση.  
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Η συγκυβέρνηση πλέον αποτελούταν από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων να οδηγεί στην περαιτέρω σταθεροποίηση της οικονομίας, η οποία 

βρισκόταν ένα βήμα πριν την έξοδο στις αγορές, πετυχαίνοντας το προηγούμενο διάστημα 

τους δημοσιονομικούς στόχους που είχαν τεθεί. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέμενε 

στην αντιμνημονιακή του πολιτική, υποστήριζε πως η επιτυχία της κυβέρνησης ήταν 

ουτοπική, εφόσον οι πολίτες υπέφεραν ακόμα από τα μέτρα του μνημονίου και ζητούσε 

επιτακτικά εκλογές. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2014, με την εκλογή του 

προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την οποία απαιτείται ευρύτερη πλειοψηφία της Βουλής. Οι 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν το Σταύρο Δήμα, ο οποίος αποτελούσε την πρόταση 

της κυβέρνησης, με πρόωρες εκλογές να προκηρύσσονται για τον Ιανουάριο του 2015. 

Όπως και στις εκλογές του 2012, η διαιρετική τομή μνημόνιο-αντιμνημόνιο αποτέλεσε τον 

άξονα αντιπαράθεσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο με κατάργηση 

των μνημονίων και των μέτρων λιτότητας, με ταυτόχρονη προσπάθεια για αναδιάρθρωση της 

Ευρώπης, σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη που επίσης υπέφεραν από παρόμοιες 

πολιτικές. Από την άλλη η ΝΔ, προειδοποιούσε ότι τυχόν εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο 

κόμμα, σήμαινε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πτώχευση της χώρας. Στον ίδιο άξονα 

αντιπαράθεσης κινούταν και οι προγραμματικοί λόγοι των μικρότερων κομμάτων. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 25
ης

 Ιανουαρίου του 2015, αποτύπωσαν την επιθυμία της 

πλειοψηφίας των πολιτών για το τέλος των μνημονίων και χάραξη διαφορετικής πολιτικής. 

Διαψεύδοντας την πλειονότητα των δημοσκοπήσεων που έδιναν οριακό προβάδισμα στον 

Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε νικητής με 36,4% , με δεύτερη σε μεγάλη απόσταση, τη ΝΔ 

με ποσοστό 27,8%. Ανησυχητική εξέλιξη αποτέλεσε η κατάληψη της τρίτης θέσης από τη 

ΧΑ με 6,2%, ενώ τέταρτο βγήκε το νεοσύστατο κόμμα ΠΟΤΑΜΙ, του πρώην 

δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη με 6%. Το ΚΚΕ πέτυχε ποσοστό 5,5%, ενώ το 

αντιμνημονιακό κόμμα ΑΝΕΛ εισήλθε στη Βουλή με 4,7%, βλέποντας τα ποσοστά του από 

τις προηγούμενες εκλογές να μειώνονται. Αρνητικά ήταν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο 

βγήκε τελευταίο με το ιστορικό χαμηλό του 4,7%.
91

 

Εφόσον δεν εξασφάλισε οριακά την  πλειοψηφία της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη 

διερευνητική εντολή, σχημάτισε κυβερνητικό συνασπισμό με τους ΑΝΕΛ, χαράσσοντας ένα 

χάρτη πολιτικής απέναντι στο μνημόνιο, με απώτερο σκοπό να πείσει τους ευρωπαϊκούς 

εταίρους για τερματισμό των μέτρων λιτότητας. Υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο 
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αντισυμβατικός οικονομολόγος Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της 

έναρξης διαπραγματεύσεων με τους ευρωπαίους αξιωματούχους, με όπλο μια νέα πολιτική 

και οικονομική θεώρηση που ο ίδιος εκπροσωπούσε. Οι ευρωπαίοι όμως δεν είχαν τη 

διάθεση για αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, με τη Γερμανία κυρίως να βάζει φρένο στις 

αξιώσεις της ελληνικής πλευράς. 

Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, η οποία 

έπεσε ξανά σε ύφεση, με τη χώρα να εκπληρώνει  τις υποχρεώσεις της με δυσκολία. Ο 

εφιάλτης της χρεοκοπίας είχε επιστρέψει, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το 

αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρέμειναν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, με την υπομονή 

τους να εξαντλείται, κυρίως προς το πρόσωπο του βασικού συνομιλητή τους, του Υπουργού 

Οικονομικών, ο οποίος παρουσίαζε διάθεση σύγκρουσης και όχι συμβιβασμού στις 

κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής των ευρωπαίων εταίρων. 

Τα περιθώρια αντοχής της οικονομίας είχαν στερέψει, η εξεύρεση λύσης έμοιαζε αδύνατη 

λόγω της αδιαλλαξίας της κυβέρνησης, με τους ευρωπαίους να προτείνουν ένα τρίτο πακέτο 

διάσωσης ως έσχατο μέσο πίεσης προς την ελληνική πλευρά. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίζει 

να θέσει την πρόταση των εταίρων σε δημοψήφισμα, υποστηρίζοντας πως το γεγονός αυτό 

ενισχύει τη δημοκρατία και προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να καθορίσουν οι ίδιοι 

το μέλλον τους. Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προκαλεί αντιδράσεις στο εξωτερικό 

αλλά και το εσωτερικό της χώρας, με την αντιπολίτευση να βάλλει εναντίον της κυβέρνησης. 

Η τελευταία ξεκινά καμπάνια υπέρ  της απόρριψης της ευρωπαϊκής πρότασης, χωρίς ωστόσο 

να εμφανίζει κάποια ξεκάθαρη εναλλακτική πολιτική πρόταση. Παράλληλα οι εξελίξεις στην 

οικονομία, κατά τη διάρκεια που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος, είναι δραματικές. 

Επιβάλλονται capital controls στις τράπεζες, με τους πολίτες πανικόβλητους να αποσύρουν 

τις καταθέσεις, περιοριζόμενοι όμως από τα όρια που είχαν τεθεί στις τραπεζικές αναλήψεις. 

Ταυτόχρονα η αγορά έχει παραλύσει, οι εταιρείες δεν μπορούν να κινήσουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια για να εξυπηρετήσουν τις χρηματικές ανάγκες τους, με το φόβο για το μέλλον της 

χώρας μετά το δημοψήφισμα, να επισκιάζει τους ρυθμούς της κοινωνίας. 

Το τεταμένο κλίμα και τα στενά οικονομικά πλαίσια, δεν αποτύπωσαν το φόβο των πολιτών 

στη κάλπη, με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 28
ης

 Ιουνίου του 2015, να αποτελεί 

μια μεγάλη έκπληξη. Η πρόταση των ευρωπαϊκών θεσμών απορρίφθηκε από τους πολίτες με 

ποσοστό 61,3% , με τη κυβέρνηση να πανηγυρίζει , ενώ στο εξωτερικό επικρατούσε 

προβληματισμός. Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι το υψηλό ποσοστό αποτελεί 
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εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης, για επίτευξη ευνοϊκότερων όρων στο νέο γύρο 

διαπραγματεύσεων που θα ξεκινούσε με τους θεσμούς. Σε ένδειξη καλής θέλησης, ο 

Υπουργός Οικονομικών οδηγείται σε παραίτηση και τη θέση του αναλαμβάνει ο Ευκλείδης 

Τσακαλώτος, με σκοπό να επιτευχθεί συμβιβασμός με τις ευρωπαϊκές θέσεις. 

Πράγματι ο νέος γύρος συζητήσεων δίνει  ελπίδες για εξεύρεση λύσης, στοιχείο που 

βασίζεται στη στροφή τις κυβέρνησης σε ρεαλιστικότερες θέσεις, παρόμοιες με αυτές των 

ευρωπαίων, οι οποίες όμως απέχουν κατά πολύ από το προγραμματικό της λόγο. Οι σκληρές 

διαπραγματεύσεις, ύστερα από συνεχείς υποχωρήσεις από την ελληνική πλευρά, οδήγησαν 

σε συμφωνία για τις γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική πλευρά, στο πολύωρο 

συμβούλιο των αρχηγών κρατών τον Αύγουστο του 2015. Η συμφωνία παρ’ όλα αυτά 

προκάλεσε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με μέλη της κοινοβουλευτικής του 

ομάδας, αλλά και της κυβέρνησης να καταψηφίζουν τα μέτρα στην ολομέλεια της Βουλής. 

Από την άλλη το νέο πρόγραμμα, το Τρίτο Μνημόνιο,  ψήφισαν κόμματα της 

αντιπολίτευσης. Υπό το φόβο κατάρρευσης του κόμματος και κατ’ επέκτασης της 

κυβέρνησης, λόγω των εσωκομματικών αντιδράσεων, ο Αλέξης Τσίπρας προκηρύσσει νέες 

εκλογές για το Σεπτέμβριο του 2015. 

Με την αποδοχή της αρχικώς αντιμνημονιακής κυβέρνησης, για την αναγκαιότητα των 

μέτρων λιτότητας με σκοπό την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η διαιρετική τομή 

μνημόνιο-αντιμνημόνιο φέρεται να φθίνει. Ωστόσο ο πρωταγωνιστικός της ρόλος σε δύο 

εθνικές εκλογές, θα προκαλέσει το ενδιαφέρον μελέτης από τους ερευνητές της εκλογικής 

συμπεριφοράς στο μέλλον. Σχετικά με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, το εκλογικό 

δίλλημα για πρώτη φορά δεν αφορά ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά περιστρέφεται γύρω από τα 

πρόσωπα. Η εφαρμογή ενός νέου μνημονίου, με τα μέτρα που το συνοδεύουν, μοιάζει 

δεδομένη στα μάτια των πολιτών, που έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε κόμματα, των οποίων 

η πλειοψηφία των θέσεων, θα κινηθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής που έχει ήδη 

οριστεί. Η προσωποποίηση της εκλογικής διαδικασίας, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 

αποτελεί ένα καινοτόμο και ιδιαίτερο ερευνητικό κομμάτι.
92

 Η εμβάθυνση της έρευνας, 

εφόσον πραγματοποιηθεί, θα δώσει αρκετές απαντήσεις όσον αφορά την ελληνική 

περίπτωση που εμφανίζεται. 
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Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετώντας προεκλογικά σε πρώτο πλάνο τον 

αρχηγό του, επανέλαβε τη νίκη του με ποσοστό 35,5% γεγονός που φανερώνει ότι οι πολίτες 

δεν απέσυραν την εμπιστοσύνη τους, παρά τη μετάλλαξη των πολιτικών θέσεων του 

κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, με το επικοινωνιακό του χάρισμα, κατάφερε να πείσει τους 

ψηφοφόρους του, ότι θα εξαλείψει τα πολιτικά κατάλοιπα του παρελθόντος, δίνοντας νέα 

πνοή στη χώρα. Η ΝΔ με προσωρινό αρχηγό το ιστορικό στέλεχός της Ευάγγελο Μεϊμαράκη 

κατέγραψε 28%, ενώ τρίτη ήταν πάλι η ΧΑ με 7%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε άνοδο 

φτάνοντας το 6,2%, το ΚΚΕ πήρε 5,5%, ενώ το ΠΟΤΑΜΙ σημείωσε 4%. Στη Βουλή 

εισήλθαν εκ νέου οι ΑΝΕΛ με 3,7%, ενώ για πρώτη φορά εισήλθε η Ένωση Κεντρώων με 

3,4%. 

Συμπερασματικά προκύπτει, ότι τα σκληρά μέτρα και οι μνημονιακές πολιτικές που 

εφαρμόσθηκαν στα χρόνια της κρίσης, είχαν ως αποτέλεσμα την αναδιάταξη του ελληνικού 

πολιτικούς σκηνικού, οδηγώντας στο τέλος της μεταπολίτευσης. Αρχικά οι αντιδράσεις των 

πολιτών στις πολιτικές λιτότητας, προσέφεραν χώρο στον πολιτικό χάρτη, για προβολή νέων 

πολιτικών ιδεών, με κύριο άξονα αντιμνημονιακές θέσεις. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση 

νέων κομμάτων, κάποια από τα οποία πέτυχαν την είσοδό τους στη βουλή, υιοθετώντας 

αντιμνημονιακή ρητορική. Στη συνέχεια όμως εντοπίζεται η σταδιακή μετάλλαξη όλων των 

κομμάτων σε μνημονιακά, σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, με εξαίρεση το ακροδεξιό κόμμα 

της ΧΑ και το ΚΚΕ. Ως επακόλουθο αυτής της αλλαγής, παρατηρούμε την εξαφάνιση της 

διαιρετικής τομής μνημόνιο-αντιμνημόνιο στις τελευταίες εκλογές. Αν και είναι νωρίς για 

ασφαλή συμπεράσματα, βλέπουμε να σχηματίζεται μια νέα διαίρεση, η οποία από τη μια 

μεριά περιλαμβάνει τους υπέρμαχους των μεταρρυθμίσεων, στα πλαίσια του μνημονίου, ενώ 

από την άλλη υπάρχει ο συντηρητικός πόλος, ο οποίος δεν επιθυμεί δραστικές αλλαγές στη 

δομή του κράτους. 

Επίσης, παρατηρούμε την κατάρρευση του δικομματισμού, ο οποίος υπήρξε σημείο 

αναφοράς τα τελευταία χρόνια τόσο στην ελληνική, όσο και στην ιταλική πολιτική σκηνή. 

Τα παραδοσιακά κόμματα παρόλο που έχουν σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, 

βλέπουν τη δυναμική τους να έχει μειωθεί, εφόσον απέτυχαν να διαχειριστούν τις συνέπειες 

της κρίσης, όπως στην ελληνική περίπτωση με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Επίσης η πτώση τους 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην εμφάνιση νέων κομμάτων με διαφορετική πολιτική 

κουλτούρα, όπως το κίνημα του Πέπε Γκρίλο που επιλέγει την άμεση επικοινωνία με τους 

πολίτες στις πλατείες και την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας, με τη χρήση του διαδικτύου 

για την αποδοχή ή απόρριψη πολιτικών θέσεων. 
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Κεφάλαιο 5. Βραχυπρόθεσμες επιδράσεις στην εκλογική συμπεριφορά 

 Οι σύγχρονες διαιρετικές τομές, που εντοπίσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, φαίνεται 

να αντικαθιστούν σταδιακά τις διαιρέσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς αναφέρονται σε 

συγκεκριμένα θέματα τα οποία απασχολούν έντονα τους εκλογείς. Μάλιστα ο βαθμός 

σημαντικότητας κάθε θέματος μεταβάλλεται, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. 

Όπως είδαμε στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας, οι πολιτικές εξελίξεις 

συνδέονται άμεσα με την οικονομική κρίση, καθώς μακροχρόνια δημιουργείται ένα φάσμα 

νέων διαιρέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τις εκλογικές τάσεις. Αντιθέτως υπάρχουν στοιχεία 

με βραχύβια επίπτωση στην απόφαση του εκλογέα, όμως η έντασή τους ίσως είναι 

καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο ή η χαρισματική ηγεσία ενός 

κόμματος αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγόντων, που ασκούν μικρή σε 

διάρκεια, αλλά διόλου αμελητέα  επίδραση στη ψήφο των ατόμων. 

 

5.1. ΜΜΕ και πολιτική επικοινωνία 

Η σύγχρονη κοινωνία, συνεπώς και η πολιτική, καθορίζεται και υπόκειται σε αλλαγές 

μέσω της τριβής και της αλληλεξάρτησής της με την επικοινωνία, η οποία αποτελεί ένα 

κοινωνικό φαινόμενο και ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία συνιστά 

μια πολιτική διαδικασία και εντάσσεται στο πεδίο της πολιτικής, καθώς παρέχει δυνατότητες 

πληροφόρησης, πειθούς και χειραγώγησης στους δέκτες της. 

Προϋπόθεση για την ύπαρξη πολιτικής επικοινωνίας είναι η ύπαρξη ενός πομπού, ενός 

καναλιού μετάδοσης, ενός δέκτη, ενός μηνύματος και ενός δέκτη. Μέσω της πολιτικής 

επικοινωνίας ο πομπός πρέπει να μεταδώσει δυναμικά το μήνυμα που επιθυμεί σχετικά με το 

έργο του και να αντικρούσει τα επιχειρήματα που παραθέτει η αντίπαλη παράταξη. Κανάλι 

της επικοινωνίας είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μπορούν να ασκήσουν μεγάλη 

επίδραση στον άνθρωπο. Η εισβολή των ΜΜΕ στο δημόσιο χώρο έχουν καταστήσει την 

επικοινωνία ως πυλώνα πολιτικής δράσης και κομματικής πρακτικής, έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη προσαρμογή των πολιτικών στρατηγικών και του πολιτικού λόγου στις 

επιταγές των ΜΜΕ. Η τέταρτη εξουσία λοιπόν, φαίνεται να αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ των κυβερνώντων και των εκλογέων και θεωρείται αδιαμφισβήτητη πηγή 

πληροφόρησης, ερμηνείας, επιρροής και διαμόρφωσης των πολιτικών και ιδεολογικών τους 
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πεποιθήσεων, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε πολλοί αναλυτές να μιλούν για τη 

«μιντιοποίηση» της πολιτικής.93 Δημοσιογράφοι, πολιτικοί επικοινωνιολόγοι και διαφημιστές 

έχουν επιφέρει το μετασχηματισμό του πολιτικού αγώνα, με τα κόμματα και τους φορείς να 

δαπανούν τεράστια ποσά σε πολιτικές διαφημίσεις, τις οποίες θεωρούν καθοριστικό 

παράγοντα στην έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος. 

Ένα ερώτημα όμως, που απασχολεί τους σύγχρονους μελετητές είναι σε ποιο βαθμό οι 

φορείς της επικοινωνίας, δηλαδή τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαδραματίζουν σήμερα 

έναν τόσο καθοριστικό ρόλο και επηρεάζουν την κοινή γνώμη συμβάλλοντας στη σύσταση 

και στην εδραίωση των εκλογικών προτιμήσεων των πολιτών και κατά προέκταση στη 

διαμόρφωση της εθνικής βούλησης. Οι απόψεις μεταξύ των ερευνητών διίστανται για το 

βαθμό που τα ΜΜΕ επηρεάζουν την πολιτική απόφαση των ψηφοφόρων. Από τη μία 

υπάρχει η άποψη ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολιτικές εκστρατείες 

χρησιμεύει κυρίως για να ενισχύσει ή να οριστικοποιήσει την προϋπάρχουσα πολιτική 

προδιάθεση των εκλογέων.94 Αντίθετα πολλοί μελετητές της επικοινωνίας, καθώς και οι 

περισσότεροι επαγγελματίες, υποστηρίζουν ότι η κάλυψη των εκστρατειών από τα ΜΜΕ έχει 

άμεση επίπτωση στην εκλογική συμπεριφορά, αφενός λόγω της ικανότητας να έχουν 

προνομιακή στάση απέναντι σε «βολικά» θέματα που εμφανίζονται στην ημερήσια ατζέντα, 

πείθοντας τους πολίτες (ιδιαίτερα τους αναποφάσιστους) να διαμορφώσουν συγκεκριμένες 

στάσεις, αφετέρου κινητοποιούν τους πολίτες να συμμετέχουν αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα 

στήριξης των κομμάτων και ανεβάζοντας τα τελικά ποσοστά. 

Ωστόσο, οι ερευνητές εστιάζουν στον βαθμό που επηρεάζουν τα ΜΜΕ τις διάφορες 

κατηγορίες ψηφοφόρων, μελετώντας αν κάποιες ομάδες εκλογέων είναι περισσότερο 

ευάλωτες στα  ερεθίσματα που δέχονται μέσω διαφημίσεων ή πολιτικών σλόγκαν, καθώς και 

ποιος τρόπος πολιτικής επικοινωνίας έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Στην ερευνά της για τις 

εκλογές του 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Norris εξετάζει τρεις παράγοντες επικοινωνίας, 

επιχειρώντας να διαπιστώσει αν οι αλλαγές της ψήφου οφείλονται σε αυτούς. Τα «κανάλια 

επικοινωνίας» όπως τα ονομάζει, αναφέρονται  αρχικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(πολιτικές εκπομπές στην τηλεόραση, εφημερίδες), στη συνέχεια στους ανθρώπους των 

                                                           

93 Mavropoulou, T. (2014). Η Εκλογική Συμπεριφορά των ψηφοφόρων και η ανάλυση των Ελληνικών Εκλογών 2012. Διαθέσιμο 

στο δικτυακό τόπο: http://www.academia.edu/ (Προσπελάστηκε 4/10/2016) 

94
 Άποψη που αντικατοπτρίζει το Δείκτη Πολιτικής Προδιάθεσης του Lazasferd  που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο οποίος σε 

συνδυασμό με τις εκστρατείες  των κομμάτων,  που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πολιτικών προδιαθέσεων και όχι τη 
διαμόρφωση γνώμης, οδηγούν τελικά  τους σταθερούς ψηφοφόρους  να επαναλάβουν την επιλογή τους ως προς το κόμμα. 
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τοπικών κοινωνιών που εκφέρουν πολιτική γνώμη (διαμορφωτές  γνώμης) και τέλος στα 

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (ιντερνετ). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ωστόσο δεν κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα που να 

επιβεβαιώνουν το βαθμό επηρεασμού κάθε κατηγορίας ψηφοφόρων από τα «κανάλια», ή 

ποιο «κανάλι ασκεί μεγαλύτερη επίδραση, χωρίς βέβαια το γεγονός αυτό να αναιρεί από τα 

μέσα ενημέρωσης το ρόλο τους στη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων.95 Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι στην πολιτική επικοινωνία εμπλέκονται και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως το 

επίπεδο μόρφωσης, το επίπεδο εκπαίδευσης και η κουλτούρα. Σε μια κοινωνία με μεγάλο 

ποσοστό αναλφάβητων, οι «μορφωμένοι» δύνανται να μεταδίδουν και να παρουσιάζουν τις 

πληροφορίες όπως επιθυμούν. Στις μέρες μας οι επαγγελματίες διαστρεβλωτές πολιτικής 

πληροφορίας, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε τμήματα της κοινωνίας και ενεργούν δίχως 

φόβο.  

Σε ό,τι αφορά στη μόρφωση, η επικοινωνιακή δομή που ενδιαφέρει αναφέρεται στη διάκριση 

μεταξύ προσώπων με στοιχειώδη μόρφωση και άλλων με ανεπτυγμένη κουλτούρα. 

Παρατηρήθηκε επανειλημμένα ότι τα πρώτα αναμεταδίδουν τις πληροφορίες κατά τρόπο 

λιγότερο ή περισσότερο αποσπασματικό και απλοποιημένο. Αντίθετα, πρόσωπα με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο μεταδίδουν τα γεγονότα με συνοχή και προσφεύγουν σε ειδικότερες 

διακρίσεις για να τα παρουσιάσουν ως οργανωμένες γνώσεις. Καταλήγουν με αυτόν τον 

τρόπο σε θεωρητικά συμπεράσματα με ευρύτερη πολιτική σημασία. Ο τρόπος που γίνεται η 

πολιτική επικοινωνία είναι περισσότερο διανοητικός και λιγότερο απτός.96 

Είναι λογικό επομένως η έρευνα της πολιτικής επικοινωνίας να προκαλεί διφορούμενα 

αποτελέσματα, εφόσον διαφοροποιημένα είναι και τα μηνύματα που μεταφέρει, αναλόγως 

του πομπού, του καναλιού μετάδοσης, του δέκτη και ιδίου του περιεχομένου. Παρά ταύτα 

υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που επιδρά στη πολύπλοκη διαδικασία της πολιτικής 

επικοινωνίας και αφορά τη δομή του πολιτικού συστήματος. Τα νεοφιλελεύθερα καθεστώτα 

που στηρίζονται σε κοινωνικές δομές λιγότερο ή περισσότερο πλουραλιστικές 

χαρακτηρίζονται από ένα αντίστοιχο επικοινωνιακό σύστημα. Κάτι που σημαίνει ότι οι 

επικοινωνιακοί δίαυλοι είναι διανεμημένοι όπως περίπου και η εξουσία. Αυτό επιτρέπει τη 

δημιουργία συνθηκών για «αμφισβητούμενη πληροφορία» και συνεπώς αυξάνει τις 

                                                           
95

 Norris, P. (2006). Did the Media Matter? Agenda-Setting, Persuasion and Mobilization Effects in the British General Election 

Campaign. British Politics,1(2), 195-221. 
96 Καρακώστας. Ι. και Λιάμας. Β. (2006). Η πολιτική διαφήμιση και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα στη διαμόρφωση 

συμπεριφορών και στη δημιουργία αντιλήψεων. Διπλωματική εργασία στο τμήμα Λογιστικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα. Καβάλα 
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πιθανότητες για αυθεντική πληροφόρηση. Στα αυταρχικά καθεστώτα όλοι οι υπεύθυνοι των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας δέχονται οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. Η χρησιμοποίηση των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και των διαπροσωπικών σχέσεων, γίνεται εδώ μέσα από 

ένα οργανωμένο μοντέλο που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τη γραμμή 

του «κόμματος». Το μοντέλο αυτό δραστηριοποιείται με τη βοήθεια διαφόρων κατηγοριών 

υποκινητών (agitareurs), διαφωτιστών, κ.λ.π. που έχουν ως αποστολή τους να διοχετεύουν τα 

συνθήματα, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να ενισχύσουν την αποδοχή του υφιστάμενου 

κοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος. 

Αυτή η χειραγώγηση της πολιτικής πληροφόρησης στα αυταρχικά καθεστώτα συναντά – και 

σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά- τα όρια της κακοήθους πληροφόρησης που ονομάζουμε 

προπαγάνδα. Η τέχνη της προπαγάνδας αποτέλεσε χρήσιμό εργαλείο για τους πολιτικούς από 

αρχαιοτάτων χρόνων και κρίθηκε αναγκαία για τη χειραγώγηση των πολιτών σε κρίσιμες 

περιόδους. Η άνθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης προσέφερε έναν επικοινωνιακό 

πλουραλισμό μετριάζοντας την ακραία προπαγάνδα για ζητήματα εθνικού συμφέροντος. 

Όμως και πάλι , μονοπωλώντας  τη δημόσια σφαίρα, η τηλεόραση διεκδίκησε όλο και 

περισσότερους ρόλους, που στο παρελθόν ανήκαν αδιαμφισβήτητα στο κόμμα. Εκείνη 

καθορίζει την ημερήσια διάταξη της πολιτικής, ιεραρχεί τη θεματολογία της, σηματοδοτεί τα 

αντικείμενα της, επιλέγει, αναδεικνύει ακόμα και παράγει τα υποκείμενα της97 

Οι πολιτικοί, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ ως βασικές πλατφόρμες για να προβάλλουν τις 

κριτικές τους, τους ισχυρισμούς και τις ανακοινώσεις τους και η κάλυψη των πολιτικών από 

τα ΜΜΕ αποτελεί, τον κύριο τρόπο, για να αποκτήσουν δημοσιότητα και δημόσιο κύρος. 

Προσαρμόζουν τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις τους, στις προσταγές που επιβάλλουν 

τα μίντια, προσανατολίζοντας μεγάλο μέρος των ικανοτήτων τους, στην προαγωγή πολιτικών 

σλόγκαν-φράσεων. Η  ανταλλαγή προγραμματικών θέσεων και στάσεων στα διάφορα 

ζητήματα εντάσσονται πλέον στη λογική του μαζικού τηλεοπτικού θεάματος. Ωστόσο η 

καθημερινή χρήση του διαδικτύου και ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που προσφέρει, ίσως 

μετατρέψουν σταδιακά τα παραδοσιακά ΜΜΕ σε παρωχημένες πηγές ενημέρωσης. 
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 Οικονομίδης Αλέξης, (1994) «Ένας πόλεμος που έχει τελειώσει από καιρό» στο «TV, Η Μεγάλη Αδερφή, Οκτώ Κείμενα για 

την Τηλεόραση», Δελφίνι   
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5.1.1. Η ελληνική περίπτωση πολιτικής επικοινωνίας 

 Οι ιδιαίτερες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα δύο 

δεκαετίες από την αρχή της Μεταπολίτευσης, εμπόδιζαν την εμφάνιση της πολιτικής 

επικοινωνίας. Η ραγδαία ανάπτυξη της τηλεόρασης όμως, προσέφερε το έδαφος για 

μετάδοση πολιτικών μηνυμάτων από τη δεκαετία του 80, μετατρέποντας όμως σταδιακά την 

πολιτική διαδικασία σε τηλεοπτικό θέαμα, γεννώντας μια εξάρτηση τηλεόρασης και 

πολιτικής που συνεχίζει ως σήμερα. Ιδίως η εμφάνιση των ιδιωτικών καναλιών, άλλαξε τους 

κανόνες της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς η ενημέρωση μετατράπηκε σε επιλεκτική και 

αβανταδόρικη παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων κομμάτων, που άγγιζαν τα όρια της 

προπαγάνδας. «Άλλωστε η προεκλογική εκστρατεία και η τηλεόραση φαίνεται, ότι η μία 

φτιαγμένη για την άλλη, καθώς και οι δύο βασίζονται στη δραματοποίηση, τη σύγκρουση και 

τη ρητορεία».
98

  

Σταθμός για την εξέλιξη της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα ήταν η ήττα της ΝΔ το 

1996 και η προσπάθεια για προσωποποίηση της πολιτικής. Η αντικατάσταση του Μιλτιάδη 

Έβερτ από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στηρίζεται στην κληρονομιά του ονόματος που 

φέρει ο δεύτερος, στο νεαρό της ηλικίας και στην πολιτική αφθαρσία, χωρίς να λαμβάνεται 

τότε υπόψη εκείνη τη περίοδο η τυχόν έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων. Στα πλαίσια της 

εικόνας του «νέου και άφθαρτου πολιτικού» ήταν και η ανάληψη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ 

από τον άπειρο Αλέξη Τσίπρα στη θέση του Αλέκου Αλαβάνου. Ωστόσο το ερώτημα που 

τίθεται είναι το κατά πόσο αρκεί η έμφαση στα πρόσωπα και ο σχεδιασμός της στρατηγικής 

γύρω από αυτά για να επιτευχθεί ο σκοπός της νίκης στις εκλογές ή αν η στόχευση στον 

ηγέτη είναι το τελικό στάδιο της προετοιμασίας που έχει προηγηθεί σε άλλα πεδία. 

Εκτός από τη χαρισματική ηγεσία, υπάρχουν άλλοι δύο παράγοντες που επηρεάζουν 

σημαντικά την έκβαση των εκλογών. Ο ένας είναι η κοινωνική επιρροή που έχει ένα κόμμα 

είτε λόγω πελατειακού κράτους, είτε λόγω τήρησης της πλειοψηφίας των προεκλογικών 

υποσχέσεων. Πράγματι στις εκλογές του 2000 το ΠΑΣΟΚ κέρδισε της εκλογές, κατά κύριο 

λόγο εξαιτίας του πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος, με βαθιές ρίζες στη δεκαετία του 80. 

Στο αντίπαλο στρατόπεδο η ΝΔ στήριξε τη καμπάνια της σε δύο σημεία που αποδείχτηκαν 

ανεπαρκή. Το πρώτο όπως προαναφέρθηκε, ήταν ένα φρέσκο πολιτικό πρόσωπο με ιστορικό 

όνομα, ενώ το άλλο ήταν η το προεκλογικό πρόγραμμα και οι εξαγγελίες για αλλαγή της 

                                                           
98

 Παπαθανασόπουλος Στέλιος (2000) «Τηλεόραση και Εκλογές στην Ελλάδα της δεκαετία 1990-2000», στο Στέλιος 

Παπαθανασόπουλος (επιμ.) «Επικοινωνία και Κοινωνία από τον εικοστό πρώτο αιώνα», Καστανιώτης, Αθήνα, Σελίδα 350-351, 
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χώρας, με ταυτόχρονη παρουσίαση των πολιτικών πράξεων της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που 

αποδείχτηκαν επιβλαβείς για το κράτος. 

Ειδικότερα για το κόμμα της ΝΔ έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επικράτηση στις εκλογές 

του 2004. Ο αρχηγός του κόμματος αν και αγαπητός στη βάση του κόμματος, δεν είχε 

παρουσιάσει ηγετικά στοιχεία που να εμπνέουν τους αναποφάσιστους, ενώ από την άλλη 

υπήρχαν οι δυνατοί δεσμοί της κοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη 

τη μεταστροφή αυτών των ψηφοφόρων στη ΝΔ και άρα η μόνη στρατηγική επιλογή ήταν ο 

εκμοντερνισμός της εικόνα του κόμματος , παράλληλα με την κατάρτιση ενός προγράμματος 

διακυβέρνησης που θα άλλαζε τη χώρα. Η ΝΔ στράφηκε στο χώρο του κέντρου, 

στοχεύοντας στη ψήφο αυτών που είχαν πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, 

με καινοτόμες ιδέες για την παιδεία, την υγεία και φυσικά τη μείωση του πελατειακού 

κράτους, ξεφεύγοντας από το δίπολο Δεξιά-Αριστερά στρεφόμενος σε μία πιο φιλελεύθερη 

πολιτική.
99

 

Όσον αφορά την εικόνα του κόμματος, κατά την ηγεσία Καραμανλή υπήρξαν δραστικές 

αλλαγές.  Δημιούργησε μια μικρή ομάδα επικοινωνιολόγων και πολιτικών αναλυτών, στους 

οποίους εμπιστεύτηκε τη μακροχρόνια στρατηγική του κόμματος. Η ομάδα αυτή 

συνεργαζόταν με ομάδες πολιτικής σκέψης (think tank), παράγοντας εργαλεία πολιτικής, 

ανάλογα με τις θέσεις του κόμματος. Σημαντική επίσης ήταν η συνεργασία με το Ίδρυμα 

«Κωνσταντίνος Καραμανλής» το οποίο σχεδίαζε τρόπους σωστής διακυβέρνησης, 

παράλληλα με τη δημοσίευση πληθώρας άρθρων σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής. Ως 

εσωτερικό όργανο, το ίδρυμα αποτέλεσε μια πρωτοπορία για τη δομή του κόμματος.
100

  

Επίσης στο επικοινωνιακό κομμάτι, εγκαταλείφθηκαν παρωχημένες ιδέες όπως πολυπληθείς 

συγκεντρώσεις και συγκινησιακοί λόγοι που στόχευαν στο συναίσθημα των υποστηρικτών. 

Η τηλεόραση μπήκε σε πρώτο πλάνο, με πολλαπλά σποτ που εξήραν τις ιδέες του κόμματος 

για ένα καλύτερο αύριο καθώς και την προσωπικότητα του αρχηγού της ΝΔ. Παράλληλα ο 

Καραμανλής επιδίωξε τη διαπροσωπική επαφή, με ομιλίες μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες 

ομάδες του πληθυσμού για τα θέματα που τους αφορούσαν, επιδιώκοντας μάλιστα το 

διάλογο μαζί τους. Επίσης η ΝΔ ήταν το πρώτο κόμμα που στράφηκε στο διαδίκτυο, 

δημιουργώντας ιστοσελίδα στην οποία υπήρχαν οι θέσεις του κόμματος, οι ομιλίας του 

αρχηγού της καθώς και το καταστατικό της.  
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Ο  εκμοντερνισμός της εικόνας του κόμματος, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη της ΝΔ στις 

εκλογές του 2004. Επομένως γίνεται αντιληπτό πως η πολιτική επικοινωνία εμπλουτισμένη 

με τα σύγχρονα μέσα διαφήμισης, έχει λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια των 

κομμάτων να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους. Ωστόσο οι τελευταίες εκλογικές 

αναμετρήσεις, εν μέσω έντονων οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, απαιτούν περαιτέρω 

έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα κρίνουν 

πολλαπλοί παράγοντες. 

 

5.2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικό μάρκετινγκ 

 Πλέον με την εισαγωγή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στην 

καθημερινότητα, τα οποία καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της ενημέρωσης, οι 

όροι της πολιτικής επικοινωνίας έχουν μεταλλαχθεί. Ο Obama υπήρξε ο πρώτος πολιτικός ο 

οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση αυτών των μέσων κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις 

Αμερικανικές Εκλογές του 2008, με την ομάδα του πέρα από τις ομιλίες του να προβάλλει 

στο διαδικτυακά μέσα, στιγμές πίσω από τα παρασκήνια και τις καθημερινές δράσεις του, 

δημιουργώντας στους ψηφοφόρους ένα αίσθημα οικειότητας και ταύτισης με τον πολιτικό. 

Με τη έκρηξη των social media όλο και περισσότεροι πολιτικοί τα χρησιμοποιούν για να 

προβληθούν και να μεταφέρουν τα μηνύματά τους.  Η πολιτική επιρροή του διαδικτύου 

συνεχίζει να αυξάνεται καθώς πραγματοποιούνται νέες εκλογικές αναμετρήσεις. Το 40% των 

Αμερικανών ψηφοφόρων δήλωσαν πως το διαδίκτυο ήταν η κύρια πηγή πληροφόρησης στις 

εκλογές του 2008.101 Μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία από τις ίδιες εκλογές , επιχείρησε να 

μετρήσει αν οι ψηφοφόροι που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο έμπαιναν σε ήδη γνωστά site 

ενημέρωσης ή χρησιμοποιούσαν μη παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή τους. Επίσης 

αντικείμενο της έρευνας, υπήρξαν παράγοντες όπως δημογραφικά στοιχεία, πολιτικό 

ενδιαφέρον και κοινωνικοί δεσμοί, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τους 

πολίτες  να στραφούν στα διαδικτυακά μέσα.102 

Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι η πληροφόρηση μέσω διαδικτύου συνδέεται κατά κάποιο 

τρόπο με τη πολιτική δέσμευση και συμμετοχή. Διαπροσωπικές συζητήσεις, μέσω 
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ανταλλαγής μηνυμάτων σε διάφορες διαδικτυακές ομάδες πολιτικού ή κοινωνικού 

ενδιαφέροντος, αυξάνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά δρώμενα και ενισχύουν 

την πολιτική κοινωνικοποίησή τους. Ωστόσο, η εκλογική αγορά χαρακτηρίζεται από 

ανομοιογένεια, με αποτέλεσμα διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό και με διαφορετικό τρόπο τα εκλογικά αποτελέσματα.103 

Με τον τρόπο αυτό τα μέσα δικτύωσης, μετατρέπονται σε ένα σημαντικό εργαλείο στο πεδίο 

του πολιτικού μάρκετινγκ, αφού μπορούν να επηρεάσουν όλα όσα λέγονται γύρω από αυτό 

και να εκμαιεύσουν πληροφορίες από τα λεγόμενα των χρηστών για τη βελτίωση των 

μελλοντικών τους πεπραγμένων. Σκοπός είναι οι χρήστες – υποψήφιοι ψηφοφόροι να 

αποδεχτούν το μήνυμα, την ιδέα ή την πολιτική θέση που θα προβληθεί με τη βοήθεια των 

social media. Παράλληλα παρατηρούμε περιπτώσεις στις οποίες τα μέσα χρησιμοποιούνται 

για την εξυπηρέτηση των κομματικών στόχων, παρά για την παραγωγή πολιτικής που να 

ικανοποιεί τις ανάγκες του πολίτη.  

Από την άλλη, η χρήση του διαδικτύου στην πολιτική δίνει τη δυνατότητα στους εκλογείς να 

επικοινωνούν άμεσα με τους πολιτικούς και τους αρμόδιους φορείς. Η Ψηφιακή Δημοκρατία 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που εξασφαλίζουν στους ψηφοφόρους τη διατήρηση 

της επαφής με τους πολιτικούς, με ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ παράλληλα διεκδικούν 

άμεσες απαντήσεις. Στην Ιταλία ο Πεπε Γκρίλο είναι υπέρμαχος της νέας αυτής μορφής 

δημοκρατίας, έχοντας ως βασική θέση του κόμματος, τη συμμετοχή των πολιτών μέσω των 

social media στη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων. 

Επίσης βλέπουμε τους πολιτικούς φορείς να ανακοινώνουν αποφάσεις, να εκφράζουν γνώμες 

σε τρέχοντα ζητήματα ή να προσκαλούν πολίτες να πάρουν θέση σε αυτά μέσω του 

Facebook ή του Twitter, τα οποία αποτελούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διείσδυση του 

διαδικτύου στην κοινωνία και στην πολιτική είναι τέτοια, ώστε πλέον δε νοείται σύγχρονη 

πολιτική εκστρατεία δίχως να συμπεριλάβει στο στρατηγικό της σχεδιασμό σε κεντρικό 

σημείο τη χρήση του διαδικτύου.  

Στην ελληνική περίπτωση, καινοτόμο όσον αφορά τη χρήση των social media υπήρξε το 

κόμμα των ΑΝΕΛ. Το όνομα του κόμματος ανακοινώθηκε αρχικά στους ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης από τον αρχηγό του, Παναγιώτη Καμμένο. Επιπλέον οι αρχές του και 

η ιδρυτική του διακήρυξη συνδιαμορφώθηκαν από πλήθος Ελλήνων πολιτών μέσα από 
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συλλογικές διαδικασίες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Η 

συγκεκριμένη τακτική υπήρξε επιτυχημένη, καθώς οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» την πρώτη 

φορά που συμμετείχαν σε εκλογική διαδικασία πήραν το 10,6 % των ψήφων, ένα ιδιαίτερα 

υψηλό ποσοστό για κόμμα που είχε ιδρυθεί 4 μήνες πριν τις εκλογές. 

Παρατηρούμε επομένως ότι η ταχεία διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα έχουν 

καταστήσει απαραίτητο συστατικό αυτού που ονομάζουμε πολιτικό μάρκετινγκ και σκοπό 

έχει τη προσέλκυση ψηφοφόρων. Όλο και περισσότεροι πολιτικοί προβάλλουν τις θέσεις 

τους δια μέσου του διαδικτύου ώστε να ασκήσουν επιρροή και να προκαλέσουν μεγαλύτερη 

συμμετοχή πολιτών στα πολιτικά δρώμενα. Είναι σίγουρο ότι όσο αναπτύσσονται τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η σημασία τους για τον κλάδο της πολιτικής μεγαλώνει και είναι 

λογικό να θεωρείται πως θα επικρατήσουν στο άμεσο μέλλον. 

 

 5.3. Ο ρόλος του ηγέτη. Η προσωποκεντρική προσέγγιση. 

 Στο κομμάτι της πολιτικής ο έλεγχος της εξουσίας προσδίδει ιδιαίτερο κύρος καθώς 

και την απαραίτητη δύναμη για εφαρμογή της εκάστοτε ιδεολογίας. Αυτό βεβαίως 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αρχηγού, ενός ηγέτη, η προσωπικότητα και οι δυνατότητες του 

οποίου παίζουν σημαντικό ρόλο για την πορεία που θα ακολουθήσει το κόμμα. Στην 

πολιτική η ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα να πείθονται και να κινητοποιούνται οι πολίτες 

μέσω της ψήφου τους, βλέποντας στο πρόσωπο του αρχηγού το άτομο  που θα συμβάλει στο 

ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα του και τη διαίσθηση για  

μελλοντικά συμβάντα. Όποιες και να είναι οι δυναμικές της ομάδας, ο ηγέτης είναι εκείνος 

που θα τις εκμεταλλευτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ομάδα να προχωρήσει προς τα εμπρός. 

Η σημασία του ηγέτη όμως αναδεικνύεται όχι τόσο από τα προσόντα του, όσο από τη δράση 

του όταν ασκεί εξουσία και το πώς επιδρά στο πετύχει η ομάδα που καθοδηγεί το στόχο της. 

Παρόλο που γίνεται συχνή αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στα πολιτικά 

φόρουμ, η επίδραση της προσωπικότητας των ηγετών στην εκλογική επιλογή παρέμενε έως 

πρόσφατα σε δεύτερο ρόλο στην ανάλυση των πολιτικών επιστημόνων. Αυτή η παράβλεψη 

μοιάζει να οφείλεται στην εδραίωση της άποψης ότι (α) άλλοι παράγοντες καθορισμού της 

ψήφου, όπως το κοινωνικό υπόβαθρο και οι ιδεολογικές πεποιθήσεις, έχουν μεγαλύτερη 

σημασία και ότι (β) οι εκτιμήσεις για τους ηγέτες αντικατόπτριζαν πλήρως τις κομματικές 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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επιλογές.
104

 Ωστόσο έρευνα του Βartle et al.
105

 διαπιστώνει πως αν η κατανομή των 

προτιμήσεων των εκλογέων είναι υπερβολική υπέρ ενός συγκεκριμένου υποψηφίου αρχηγού, 

η επίδραση αν και μικρή σχετικά σε ατομικό επίπεδο είναι δυνατόν να κρίνει το εκλογικό 

αποτέλεσμα. Επίσης αν προσθέσουμε την επίδραση που ασκεί ένας ηγέτης στη εικόνα του 

κόμματος, τότε φαίνεται πως ο βαθμός αποδοχής ενός ηγέτη ή πολιτικού προσώπου, 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καθορισμού της εκλογικής επιλογής. Η συγκεκριμένη άποψη 

βρίσκει εφαρμογή στην ελληνική πολιτική σκηνή  στις εκλογές του 2007, καθώς τα υψηλά 

ποσοστά απήχησης του αρχηγού της ΝΔ είχαν μεγάλη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα.
 106

 

Επομένως κατά την προεκλογική εκστρατεία, σε ένα μεγάλο βαθμό ο ηγέτης προσωποποιεί 

τις διαδικασίες και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος. Για το λόγο αυτό, η ανάδειξη των 

θετικών πλευρών της προσωπικότητάς του αποτελεί ισχυρό εργαλείο επικοινωνιακής 

πρακτικής για λόγους επηρεασμού.
107

 Η εικόνα του ηγέτη προβάλλεται με το καλύτερο 

δυνατό τρόπο τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

με ένα επιτελείο επικοινωνιολόγων και διαφημιστών να φροντίζει μέχρι και την παραμικρή 

λεπτομέρεια. 

Εκτός της εικόνας, χρειάζεται ο ηγέτης να είναι εύγλωττος και να εμπνέει τους ψηφοφόρους 

κατά τις ομιλίες ή συνεντεύξεις του, χωρίς να χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα   με 

τυποποιημένες εκφράσεις χωρίς ουσία, αποκλειστικά για λόγους εντυπωσιασμού. Οι 

εκλογείς  είναι σημαντικό να αντιληφθούν και να κατανοήσουν πλήρως τις θέσεις του, ώστε 

να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την επιλογή τους στην κάλπη. Από την άλλη ελλοχεύει πάντα 

ο κίνδυνος του πολιτικού λαϊκισμού που στην πολιτική κάνει συχνά την εμφάνισή του. Οι 

πολιτικοί παρουσιάζουν ενέργειες και προγράμματα, τα οποία στην πραγματικότητα δε 

δύναται να πραγματοποιηθούν. Αυτού του είδους η παροχολογία προσβάλλει πνευματικά και 

πολιτισμικά τους ψηφοφόρους, οι οποίοι εφόσον οι υποσχέσεις του υποψηφίου αρχηγού δεν 

υλοποιούνται, αισθάνονται προδομένοι και στρέφονται σε άλλους φορείς.  

Παρόμοια είναι η αντίδραση των ψηφοφόρων, όταν υπάρχει το φαινόμενο της πολιτικής 

ανηθικότητας, κατά την οποία ο πολιτικός εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα σε βάρος του 

ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος, συνήθως με αθέμιτα μέσα. Στη σύγχρονη εποχή η 
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πτώση των πολιτικών αξιών συνοδεύεται από κρίση ηθικών αξιών, κατά την οποία οι ίδιοι οι 

πολίτες παρανομούν έναντι του κράτους για προσωπικό συμφέρον. Επομένως για την 

αντιμετώπιση της ηθικής και πολιτικής κρίσης, ο πολιτικός ηγέτης επιβάλλεται να πρεσβεύει 

τα συμφέροντα των πολιτών και να εξυπηρετεί το γενικό καλό. Σε διαφορετική περίπτωση η 

έλλειψη σωστού ηγέτη πλήττει τη συνολική εικόνα του κόμματος. 

Συμπερασματικά προκύπτει πως το πρόσωπο που ηγείται ενός πολιτικού κόμματος ή φορέα 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη προσέλκυση ψηφοφόρων. Παρόλο που ο αριθμός των 

ερευνών σε αυτό το πεδίο είναι μικρός, τα πρώτα δεδομένα επιβεβαιώνουν πως η ηγεσία 

επηρεάζει τη γνώμη των εκλογέων. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα κομματικά επιτελεία 

στοχεύουν στο χτίσιμο μιας ιδανικής εικόνας των υποψήφιων αρχηγών, που προβάλλεται 

συνεχώς από τα μέσα επικοινωνίας. Από την άλλη ένας μη ικανός αρχηγός, πιθανότατα 

δημιουργεί προβλήματα στο κόμμα, όσο ιδανικές και να μοιάζουν οι ιδέες που αυτό 

πρεσβεύει. 

 

 5.3.1. Η περίπτωση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Η τηλεοπτική δημιουργία ενός ηγετικού 

προφίλ 

 H ιταλική πολιτική σκηνή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 χαρακτηριζόταν από 

μια σταθερότητα, κυρίως λόγω της κομματικής ταύτισης και των ισχυρών δεσμών των 

ψηφοφόρων με τα κόμματα που υποστήριζαν. Παρά τις αλλαγές στην ηγεσία των κομμάτων, 

ακόμα και αν αυτές είχαν αρνητικό πρόσημο, οι ψηφοφόροι ως επί το πλείστον παρέμεναν 

πιστοί στο κόμμα καθώς ήταν δύσκολο να αλλάξουν την ιδεολογία τους για χάρη άλλου 

κόμματος. Για περίπου 50 χρόνια τα ίδια κόμματα πρωταγωνιστούσαν στη πολιτική σκηνή. 

Ωστόσο το 1992 επήλθε η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, μετά από μια τεράστια 

επιχείρηση των δικαστικών αρχών της Ιταλίας - γνωστή με το όνομα «Mani pulite» 

(«Καθαρά Χέρια»), κατά την οποία πρωτοκλασάτα στελέχη της ιταλικής πολιτικής 

συνελήφθησαν για απάτες και δωροδοκίες (σκάνδαλο Tangentopoli), με τα παλαιά κόμματα 

να συρρικνώνονται ή να εξαφανίζονται. 

Η διαφθορά των πολιτικών και η απαξία των θεσμών από τους πολίτες, όπως επίσης και ο 

θυμός για τα κομματικά στελέχη που είχαν ωφεληθεί από τη διαφθορά, δημιούργησε ένα 

κενό στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας. Ο τότε καναλάρχης Σίλβιο Μπερλουσκόνι, 

συμβουλευόμενος τα αποτελέσματα ερευνών κοινής γνώμης που αποτύπωναν το θυμό των 
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πολιτών για τους προηγούμενους πολιτικούς, επιχείρησε να γίνει το πρόσωπο που θα 

προσδώσει άλλον αέρα στα πολιτικά δρώμενα της Ιταλίας. Υιοθετώντας την ταμπέλα του 

άφθαρτου πολιτικού, που δε συμμετείχε στο παλαιό σύστημα, έθεσε ως προτεραιότητα  να 

παλέψει απέναντι στο διεφθαρμένο κατεστημένο και σε αυτούς που το δημιούργησαν.
108

 Η 

ενασχόλησή του με το χώρο της τηλεόρασης, καθώς και οι επιτυχίες της δημοφιλούς σε 

παγκόσμιο επίπεδο ποδοσφαιρικής ομάδας AC Milan, αποτέλεσαν παράγοντες που 

συνέβαλαν στην αύξηση της δημοτικότητας του. 

Παρόλα αυτά η τηλεόραση, δεν αποτέλεσε για τον Μπερλουσκόνι απλά ένα μέσο μετάδοσης 

της ιδεολογίας του, αλλά τέθηκε στο επίκεντρο ως παράδειγμα ενός νέου τρόπου ζωής. Τα 

τηλεοπτικά προγράμματα μετέδιδαν ιστορίες επιτυχίας απλών ανθρώπων, παρουσίαζαν 

στιγμές ευτυχίας και δημιουργούσαν ένα κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Τα άσχημα 

πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή δεν είχαν θέση στο τηλεοπτικό χρόνο. Όλες 

οι εικόνες και τα μηνύματα είχαν ως στόχο τη δημιουργία ευφορίας των τηλεθεατών. Ακόμα 

και ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρουσιαζόταν υπέρμετρα 

αισιόδοξος για το μέλλον της Ιταλίας. Από την άλλη μεριά τα συχνά ερωτικά σκάνδαλα και 

τα διάσημα πάρτι του, έμπαιναν σε πρώτο πλάνο, γεγονός που οδηγούσε σε αύξηση των 

ποσοστών δημοφιλίας, παρά το αντίθετο που θα έμοιαζε πιο λογικό. Η ταραχώδης ζωή του, 

στα πλαίσια της αντισυμβατικότητας που ο ίδιος προωθούσε, έβρισκε ανταπόκριση από τους 

πολίτες, οι οποίοι συνεπαρμένοι από την κοσμοπολίτικη ζωή του Μπερλουσκόνι, ξεχνούσαν 

για λίγο τα δικά τους προβλήματα που φάνταζαν ασήμαντα.
109

 Η ιδιαίτερη αυτή επικοινωνία 

με τον κόσμο, αποτέλεσε μια καινοτομία στην πολιτική ζωή της χώρας, αποτελώντας 

σημαντικό παράγοντα της μακρόχρονης παραμονής του Μπερλουσκόνι στην εξουσία. 

Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις ομοιότητες μεταξύ του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και του 

Πέπε Γκρίλο όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι με τους πολίτες. Ο πρώτος όπως είδαμε 

χρησιμοποίησε την τηλεόραση για την προσωπική του προβολή, ενώ ο Γκρίλο πρωτοτύπησε 

υποβαθμίζοντας το κομμάτι των παραδοσιακών μέσων, με το να επιδιώκει την άμεση επαφή 

με τον κόσμο στις πλατείες και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της πολιτικής μέσω του 

διαδικτύου. Επί θητείας Μπερλουσκόνι οι πολίτες δέχόνταν παθητικά τα τηλεοπτικά 

μηνύματα, γεγονός που κατακρίνει ο Γκρίλο, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 

πολίτες, καλώντας τους να κλείσουν τους δέκτες τους και να κινητοποιηθούν. Η νέα αυτή 
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πολιτική επικοινωνία, με ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας μέσω διαδικτύου, φαίνεται να 

κλείνει τον κύκλο τον  κύκλο της τηλεοπτικής πολιτικής προπαγάνδας που εφάρμοσε με 

επιτυχία ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. 
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Επίλογος 

Σκοπό της εργασίας αποτέλεσε η μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς, στις χώρες 

Ελλάδα και Ιταλία, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε το 2008 

στην Αμερική με την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων, μεταδόθηκε μέσω του 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και συντηρείται έως σήμερα στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα κυριότερα μοντέλα ερμηνείας της ψήφου, ώστε ο 

αναγνώστης να αποκτήσει μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της εκλογικής συμπεριφοράς 

και τα πεδία στα οποία βρίσκει εφαρμογή. Ταυτόχρονα εντοπίσαμε την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μοντέλων και το βαθμό ισχύος τους τη σημερινή εποχή. 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την έννοια της διαιρετικής τομής, η οποία αποτελεί κομβικό 

σημείο της εκλογικής συμπεριφοράς, και παρακολουθήσαμε την εξέλιξη της έννοιας 

διαχρονικά, ώστε να αντιληφθούμε ακριβέστερα τις πολιτικές διαιρέσεις, οι οποίες  

εμφανίστηκαν ιστορικά ανά περίοδο. Επιπλέον επιχειρήθηκε η διερεύνηση νέων διαιρετικών 

τομών, οι οποίες εμφανίστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί 

πλήρως τα χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί ο βαθμός ισχύος 

τους, ιδιαίτερα σε Ελλάδα και Ιταλία, εξετάζοντας τις παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των εκλογέων στη σύγχρονη εποχή. 

Τέλος μελετήθηκαν οι εξελίξεις στην εκλογική συμπεριφορά των δύο χωρών, αρχικά για την 

Ιταλία και στη συνέχεια για την Ελλάδα, με έμφαση στο ρόλο των βραχυπρόθεσμων 

παραγόντων, όπως η επικοινωνία και η ηγεσία, στη διαμόρφωση των εκλογικών 

προτιμήσεων. Η παρουσίαση τέτοιων παραγόντων στόχευε στην υπογράμμιση της 

σημαντικότητας και άλλων στοιχείων, πέραν από τις πάγιες ή τις αναδυόμενες διαιρετικές 

τομές, στις τελικές επιλογές ψήφου.   

Η συγκεκριμένη εργασία επιχείρησε μια πρώτη προσέγγιση της εκλογικής συμπεριφοράς των 

Ελλήνων και Ιταλών ψηφοφόρων, προσφέροντας κατευθυντήριες γραμμές, στις οποίες 

μπορούν να ανατρέξουν μελλοντικοί ερευνητές, που επιθυμούν να διερευνήσουν σε βάθος, 

τα αποτελέσματα των εκλογών  σε Ελλάδα και Ιταλία. 
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