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Η εκλογική αποχή στην Ελλάδα: 2000-2009 
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Παρότι τα ποσοστά εκλογικής συμμετοχής στην Ελλάδα κινούνταν για πολλά χρόνια σε 

υψηλά επίπεδα, αυτή η τάση φαίνεται να αλλάζει από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 και 

έπειτα. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση του πρόσφατου για τη χώρα μας φαινομένου 

της αποχής μέσω δύο διακριτών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Στο πρώτο μέρος εστιάζουμε 

στη συγκριτική ανάλυση των απεχόντων από τις εθνικές εκλογές κατά το διάστημα 2000-

2009, εξετάζοντας αν η αυξανόμενη αποχή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της εκλογικής 

συμμετοχής σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο 

το εκλογικό σώμα. Στο δεύτερο μέρος κατασκευάζουμε ένα μοντέλο λογιστικής 

παλινδρόμησης στο οποίο σταθμίζεται ένας μεγάλος αριθμός κοινωνικών και ατομικών-

ψυχολογικών παραγόντων, με στόχο να απαντήσουμε στο γιατί οι ψηφοφόροι απείχαν από 

τις βουλευτικές εκλογές του 2009, όπου παρατηρήθηκε σημαντική κάμψη των ποσοστών 

συμμετοχής.  

 

Εισαγωγή 

 

Τον τελευταίο καιρό και με αφορμή τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, η 

συζήτηση για τις εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα περιστρέφεται όλο και 

περισσότερο γύρω από τα διαρκώς μειούμενα ποσοστά των ψηφοφόρων που 

επιλέγουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η μειωμένη συμμετοχή στις 

εκλογές η οποία καταγράφεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποτελεί ένα εντελώς 

καινούργιο δεδομένο για την εκλογική και κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας. 

Δεδομένης της παραδοσιακής ελληνικής πολιτικοποίησης, της ισχυρής 

κοινοβουλευτικής ιδεολογίας αλλά, σε έναν βαθμό, και της υποχρεωτικής 

συμμετοχής, η Ελλάδα παρουσίαζε ιστορικά ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εκλογικής 
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συμμετοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Blais (2008), κατά την 

περίοδο 1972-2004, η συμμετοχή στις ελληνικές εκλογές (80,1%) κυμαινόταν σε 

επίπεδα άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με 

παλαιότερες δημοκρατίες όπως η Γαλλία (72,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (73,1).
1
 

Αυτή η τάση υψηλής συμμετοχής διακόπτεται σταδιακά: το ποσοστό της αποχής από 

την εκλογική διαδικασία παρουσίασε μια πέραν του συνηθισμένου αύξηση στις 

εκλογές του 2007, εκτινάχτηκε στις ευρωεκλογές του 2009, καταγράφηκε αρκετά 

ισχυρό στις βουλευτικές εκλογές του 2009 (μικρότερο σαφώς από τις ευρωεκλογές 

του 2009, αλλά μεγαλύτερο από τις βουλευτικές του 2007) και επέστρεψε σε 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του 2010.  

 

Πίνακας 1: Ποσοστά εκλογικής συμμετοχής 2000-2009 

Έτος  Βουλευτικές Ευρωεκλογές 

2000 74,96  

2004 76,49 63,22 

2007 74,14  

2009 70,92 52,54 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Τα μικρά έως το 2007 ποσοστά αποχής στην Ελλάδα είχαν το ευνόητο 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ιδιαίτερες επιστημονικές ενασχολήσεις με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Το άρθρο αυτό αποπειράται μια πρώτη προσέγγιση της 

‘ελληνικής αποχής’, μελετώντας τις εθνικές εκλογές από το 2000 μέχρι το 2009. Η 

περίοδος αυτή καλύπτει τέσσερις αναμετρήσεις, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες 

χαρακτηρίστηκαν από τη συνήθη, μέχρι τότε, υψηλή προσέλευση στην κάλπη. Τα 

δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι ποιος απέχει και 

γιατί. Το πρώτο περιλαμβάνει ερωτήματα για τη δημογραφική σύσταση, τις 

ιδεολογικές καταβολές και τις αξιακές προτιμήσεις των ψηφοφόρων που επέλεξαν να 

μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το δεύτερο αφορά τη διερεύνηση 

κάποιων γενικών κινήτρων που ωθούν τους εκλογείς στη μαζική αποχή από την 

κάλπη: είναι η χαμηλή συμμετοχή στις περιφερειακές εκλογές περισσότερο προϊόν 
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του χαμηλού πολιτικού ενδιαφέροντος των πολιτών σε σχέση με το διακύβευμα ή 

υποδηλώνει μια ενεργή πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας έναντι συλλήβδην του 

κομματικού συστήματος της χώρας;  

Το άρθρο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται μια 

συγκεφαλαίωση της βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα της αποχής στις δυτικές 

δημοκρατίες και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο, αναλύουμε την κατανομή της αποχής σε 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες καθώς και με βάση την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση 

και το πολιτικό ενδιαφέρον. Στο τρίτο μέρος κατασκευάζουμε ένα μοντέλο 

λογιστικής παλινδρόμησης στο οποίο σταθμίζεται ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων 

που επισημαίνονται στη βιβλιογραφία, με στόχο να απαντήσουμε στο γιατί οι 

ψηφοφόροι απείχαν από την εκλογική διαδικασία στις εκλογές του 2009, όταν 

παρατηρήθηκε η απότομη αύξηση της αποχής. Τέλος, διατυπώνουμε ορισμένα 

συμπεράσματα και παραθέτουμε έναν αριθμό προτάσεων για την περαιτέρω 

διερεύνηση των επιστημονικών ευρημάτων της μελέτης.  

 

Δεδομένα και περιορισμοί της έρευνας 

 

Για τη στατιστική ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 

τέσσερις προεκλογικές έρευνες της VPRC οι οποίες διεξήχθησαν σε 

αντιπροσωπευτικά πανελλαδικά δείγματα με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης 

λίγο πριν από την αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση, σε πληθυσμό 1.431, 1.122, 

1.203 και 1.194 ατόμων για τα έτη 2000, 2004, 2007 και 2009 αντίστοιχα.  

Κατά καιρούς στη βιβλιογραφία έχει επισημανθεί ένας αριθμός μεθοδολογικών 

περιορισμών για τη μελέτη της αποχής σε ποσοτικές έρευνες, ακόμα και στην 

περίπτωση που αυτές πληρούν όλα τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας. Σχεδόν σε 

όλες τις εκλογικές έρευνες εμφανίζεται μια υποεκτίμηση της αποχής σε σχέση με τα 

επίσημα στοιχεία για τρεις λόγους: πρώτον, ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για την 

πολιτική (οπότε είναι πιθανότερο να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα) είναι 

περισσότερο πιθανό να δεχθεί να δώσει προσωπική συνέντευξη σε μια πολιτική 

έρευνα σε σύγκριση με έναν αδιάφορο (Blais et al. 2004)· δεύτερον, η συζήτηση 

γύρω από τα πολιτικά ζητήματα της χώρας είναι δυνατό να ανεβάσει στιγμιαία το 
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ενδιαφέρον του ερωτώμενου με αποτέλεσμα να αναφέρει πως προτίθεται να 

προσέλθει στην κάλπη ενώ, στην περίπτωση που δεν είχε επιλεγεί για συνέντευξη, θα 

έπραττε διαφορετικά (Granberg & Holmberg 1992)· τέλος, οι Granberg & Holmberg 

(1991) αναφέρουν περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος, παρότι έχει επιλέξει να απόσχει, 

δηλώνει ψευδώς ότι θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία, λόγω της κοινωνικής πίεσης 

που προκύπτει από την ερμηνεία της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ως 

κοινωνική υποχρέωση. Λόγω των παραπάνω, αφενός παρατηρείται υποεκτίμηση της 

αποχής στο δείγμα μας σε σχέση με τα ποσοστά που αναφέραμε παραπάνω, 

αφετέρου δε, εντός των δημοσκοπικά απεχόντων, εντοπίζεται μια υπερεκπροσώπηση 

όσων απέχουν για προσωπικούς λόγους (π.χ. ζητήματα υγείας ή φόρτου εργασίας). 

Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα η ισχύς των διμετάβλητων συσχετίσεων και η 

επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου παλινδρόμησης στο άρθρο να εμφανίζονται 

ενδεχομένως υποτιμημένες σε σχέση με το πραγματικό τους μέγεθος. 

 

Ποιος απέχει; Η αποχή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 2000-2009 

 

Ξεκινάμε την παράθεση των στατιστικών αναλύσεων της αποχής στην Ελλάδα, 

για τις τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις που εξετάζουμε, εστιάζοντας στις 

κοινωνικές ομάδες που επέλεξαν να μην ψηφίσουν. Ο στόχος μας είναι να 

διαπιστώσουμε, αφενός, την κατανομή των απεχόντων με βάση συγκεκριμένα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά και, αφετέρου, να αποφανθούμε για το αν η αύξηση της 

αποχής κατά την τελευταία κυρίως εκλογική αναμέτρηση βασίζεται σε ορισμένες 

κοινωνικές κατηγορίες ή προκύπτει από μια συνολική αλλαγή στάσης του εκλογικού 

σώματος. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που εξετάζουμε είναι η ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η αστικότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η φάση της 

ανάλυσης περιορίζεται σε διμεταβλητές συσχετίσεις και δεν αναζητούμε αιτιώδεις 

σχέσεις ανάμεσα στα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και την αποχή.  

Η έρευνα γύρω από την αποχή στις ευρωπαϊκές χώρες κατά τις δεκαετίες του 

1960, του 1970 και του 1980 είχε επισημάνει δύο ‘συνήθεις υπόπτους’ με σημαντικό 

αντίκτυπο στα ποσοστά συμμετοχής: την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η 

ηλικία θεωρείται καθοριστική για την πρόβλεψη της συμμετοχής. Μεγάλος αριθμός 
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ερευνών, σε διαφορετικά πολιτικά συστήματα, έχει επισημάνει πως οι μεγαλύτερες 

γενεές είναι πιθανότερο να προσέλθουν στην κάλπη σε σύγκριση με τις νεότερες, 

ακόμα και αν συνυπολογίσουμε και άλλους θεωρητικά σημαντικούς παράγοντες 

(Topf 1995, Franklin 1996, Blais et al. 2002, Aarts & Wessels 2005, Clarke et al. 

2004, Goerres 2007). Η αρνητική σχέση ηλικίας και πιθανότητας αποχής είναι 

αποτέλεσμα ενός συνδυασμού επιδράσεων που οφείλονται: α) στις συμπεριφορές 

που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής [life-cycle effects] και β) 

στη διαφορετική πολιτική συμπεριφορά που καθορίζεται από τα συγκεκριμένα 

κοινωνικά βιώματα κάθε γενιάς [cohort effects]. Οι επιδράσεις του κύκλου της ζωής 

αναφέρονται στις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι νεότεροι σε 

σχέση με τους ηλικιωμένους ψηφοφόρους. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι 

νεότεροι πολίτες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων και στο στάδιο αναζήτησης δημιουργίας οικογένειας ενδεχομένως να 

τους αφαιρεί τον χρόνο αλλά και τη διάθεση για να ασχοληθούν με τα κοινά και, 

κατά συνέπεια, να τους απωθεί από τη συμμετοχή στις εκλογές (Goerres 2007).  

Η δεύτερη ομάδα ερμηνειών εστιάζει στις διαφορές στην εκλογική συμμετοχή 

ανάμεσα σε διαφορετικές γενεές οι οποίες διαμορφώνουν διακριτές πολιτικές 

συμπεριφορές ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κοινωνικοπολιτικού 

περιβάλλοντος εντός του οποίου ενηλικιώνονται. Για παράδειγμα, η έρευνα του 

Clarke και των συνεργατών του (2004) για την εκλογική συμμετοχή στη Μ. 

Βρετανία συμπεραίνει πως οι ψηφοφόροι που ενηλικιώθηκαν επί των κυβερνήσεων 

της M. Thatcher και του T. Blair είναι πιθανότερο να απέχουν από τις εκλογές σε 

σχέση με προγενέστερες γενεές, ακόμη και αν ληφθούν υπ’ όψη και άλλοι 

παράγοντες επιρροής. Αντίστοιχα, ο Blais και οι συνεργάτες του (2004) αποδίδουν 

τη διαρκώς μειούμενη εκλογική συμμετοχή στον Καναδά στη σταδιακή 

αντικατάσταση των παλαιότερων γενεών με ψηφοφόρους που γεννήθηκαν μετά το 

1970, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ως 

κοινωνική υποχρέωση.  

Για την περίπτωση της Ελλάδας έχουμε επιπλέον βάσιμους θεωρητικούς 

λόγους να αναμένουμε μια ενδεχόμενη διαγενεακή μεταβολή στην εκλογική 

συμμετοχή. Οι πρώτες δύο δεκαετίες της Μεταπολίτευσης χαρακτηρίστηκαν από την 
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έντονη ιδεολογικοποίηση του πολιτικού λόγου, την υψηλή πολιτικοποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας, το αυξημένο ενδιαφέρον για την πολιτική, την αυξημένη 

πολιτική συμμετοχή και κομματική ένταξη καθώς και την ενισχυμένη 

κοινοβουλευτική ιδεολογία των λαϊκών μαζών (βλ. Βερναρδάκης & Μαυρής 1991, 

Μουζέλης 2002, Μαυρής 2004, Βούλγαρης 2008, Λυριτζής 2007, Νικολακόπουλος 

2007, Βερναρδάκης υπό έκδοση). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εικόνα 

του πολιτικοποιημένου εκλογικού σώματος σταδιακά ανατρέπεται εξαιτίας ενός 

συνδυασμού παραγόντων όπως η τηλεοπτικοποίηση της πολιτικής (Δεμερτζής 2004, 

Λυριντζής 2007, Πλειός 2002), η σύγκλιση των δύο κομμάτων εξουσίας προς το 

κέντρο (Vernardakis 2000) και η ομογενοποίηση των εκλογικών βάσεων των 

κομμάτων (Βερναρδάκης 2008, Vasilopoulos & Vernardakis 2011). Ταυτόχρονα, ο 

βαθμός πολιτικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας μειώθηκε από παράγοντες που 

επηρέασαν πολλά δυτικοευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα, όπως η αύξηση της 

δυσκολίας κατανόησης της πολιτικής λόγω της κυριαρχίας μιας τεχνοκρατικής 

ρητορικής στον δημόσιο λόγο (Crouch 2004), η υποχώρηση της κομματικής 

ταύτισης και η ρευστοποίηση του εκλογικού σώματος λόγω της ανόδου του 

εκπαιδευτικού επιπέδου (Dalton 1984). Κατά συνέπεια, στη χώρα μας, μέχρι το τέλος 

της δεκαετίας του 1990, παρουσιάζονται φαινόμενα μείωσης του πολιτικού 

ενδιαφέροντος, της πολιτικής συμμετοχής και της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς 

θεσμούς καθώς και ισχυροποίηση του πολιτικού κυνισμού (Δεμερτζής & Καφετζής 

1996, Λυριντζής 2006).  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, παρατηρήθηκε μια περαιτέρω 

διόγκωση της κοινωνικής δυσαρέσκειας έναντι του πολιτικού συστήματος και, 

ιδιαίτερα, έναντι των δύο κομμάτων εξουσίας (Βερναρδάκης 2008) η οποία άρχισε 

να αποτυπώνεται δημοσκοπικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Οι λόγοι 

πίσω από αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να αναζητηθούν στην υπερίσχυση ενός 

καθημερινού, ηθικοποιημένου και εν τέλει απολιτικού κομματικού λόγου, από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου υπήρξαν 

οι συνεχείς αναφορές σε ζητήματα καθημερινότητας αλλά και η διαρκής 

σκανδαλολογία (Βερναρδάκης 2005, Vasilopoulos & Verardakis 2011). Εντός ενός 

πλαισίου αποϊδεολογικοποίησης του πολιτικού ανταγωνισμού και απουσίας 
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ιδεολογικών ταυτίσεων, η αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες που δημιούργησε προτού αναλάβει την 

εξουσία και η επιτυχημένη στρατηγική της συνυπευθυνότητας με το ΠΑΣΟΚ για τα 

προβλήματα που προέκυψαν το διάστημα 2004-2009, οδήγησαν στη διόγκωση της 

κοινωνικής δυσαρέσκειας έναντι του πολιτικού συστήματος. Ενισχυτικά προς αυτή 

την κατεύθυνση λειτούργησε τόσο το νοσηρό πολιτικό κλίμα γύρω από τα απανωτά 

σκάνδαλα όσο και η οικονομική ύφεση που έγινε αισθητή στη χώρα στο τέλος της 

περιόδου.  

Συνεπώς, συνδέοντας τις τρεις περιόδους που περιγράψαμε παραπάνω με την 

διαγενεακή θεωρία της εκλογικής συμμετοχής, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την 

αύξηση της αποχής στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στην αντικατάσταση, 

στο εκλογικό σώμα, των παλαιότερων περισσότερο πολιτικοποιημένων και 

κομματικά ταυτισμένων γενεών από νεότερους ψηφοφόρους που ενηλικιώθηκαν σε 

περιβάλλον αυξημένου πολιτικού κυνισμού και αποστασιοποίησης από την πολιτική, 

των νέων δηλαδή που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 και του 1990. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί τη δεύτερη ‘βαριά’ μεταβλητή, σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία, όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή των εκλογέων. Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει επισημάνει τη θετική 

συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της πολιτικής συμμετοχής στις 

περισσότερες δυτικές κοινωνίες (Blais et al. 2002, 2004).
2
 Στην κλασική τους μελέτη 

για την πολιτική κουλτούρα, οι Almond & Verba (1963/1989) επισημαίνουν ότι το 

επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα επιρροής της 

πολιτικής συμμετοχής σε όλες τις εκφάνσεις της διότι, αφενός, στους χώρους 

εκπαίδευσης ο πολίτης αναπτύσσει συγκεκριμένες δεξιότητες που επηρεάζουν θετικά 

την πολιτική συμμετοχή και, αφετέρου, η μέτρηση του επιπέδου εκπαίδευσης 

σχετίζεται με άλλες σημαντικές για την πολιτική συμμετοχή παραμέτρους (όπως το 

αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον, οι περισσότερες πολιτικές γνώσεις και η αίσθηση της 

πολιτικής αρμοδιότητας [efficacy]) (στο ίδιο: 316). Κινούμενος στο ίδιο ερμηνευτικό 

πλαίσιο, και ενώ βρίσκει σημαντικές διαφορές σε ετερόκλητες μορφές πολιτικής 

συμμετοχής ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, ο Topf (1995) διαπιστώνει πως 

στην περίπτωση της ψήφου οι διαφορές αυτές ατονούν, καταλήγοντας στο 
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συμπέρασμα ότι δεν είναι το επίπεδο εκπαίδευσης καθαυτό που επηρεάζει την 

εκλογική συμμετοχή αλλά έτερα χαρακτηριστικά (όπως η ενημέρωση για την 

πολιτική και το πολιτικό ενδιαφέρον) που συνήθως διαθέτουν όσοι ανήκουν στο 

υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Το τρίτο κοινωνικό χαρακτηριστικό που εξετάζουμε σε αυτό το στάδιο της 

ανάλυσης είναι η αστικότητα. Παρότι έχουν βρεθεί σημαντικές διαφορές στην 

εκλογική συμπεριφορά μεταξύ των κατοίκων αστικών και αγροτικών περιοχών (βλ. 

Knutsen 2004, Mayer 2005), η πιθανή επιρροή της αστικότητας στην εκλογική 

συμμετοχή έχει διερευνηθεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες δημογραφικές 

παραμέτρους. Όπου έχει γίνει αντίστοιχη έρευνα, τα αποτελέσματα δείχνουν 

αδύναμη επιρροή της αστικότητας στην εκλογική συμμετοχή (Geys 2006) η οποία 

διαφέρει από χώρα σε χώρα
3
 ανάλογα με τον βαθμό ενσωμάτωσης των αγροτών 

στην πολιτική καθώς και την τοπική πολιτική κουλτούρα. Για την περίπτωση της 

Ελλάδας μπορούμε να αναμένουμε υψηλότερη συμμετοχή στις αγροτικές περιοχές 

σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα για δύο λόγους: πρώτον, σε σχέση με τις 

αχανείς πολλές φορές εκλογικές περιφέρειες των μεγάλων αστικών κέντρων, το 

μικρότερο μέγεθος των αγροτικών περιοχών
4
 μειώνει την απόσταση μεταξύ των 

κομματικών υποψηφίων και του τοπικού εκλογικού σώματος. Έτσι διευκολύνεται η 

αφοσίωση σε συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα έναντι των περισσότερο 

αφηρημένων προγραμματικών διακηρύξεων των κομμάτων ενώ, παράλληλα, το 

μικρό μέγεθος των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών καθιστά ευκολότερη τη 

διατήρηση τοπικών πελατειακών δικτύων και, κατά συνέπεια, το κίνητρο για 

συμμετοχή στις εκλογές. Δεύτερον, όπως έχουν δείξει οι ποιοτικές μελέτες της 

Eliasoph (1998), η ανάγκη για αντιμετώπιση συγκεκριμένων τοπικών προβλημάτων 

σε μικρές περιοχές μπορεί να διαμορφώσει μια ιδιαίτερη πολιτικοποίηση όπου η 

πολιτική συμμετοχή στο τοπικό επίπεδο αναπτύσσεται ανεπηρέαστη από την 

ταυτόχρονη υιοθέτηση κυνικών ή απορριπτικών στάσεων έναντι της κεντρικής 

πολιτικής εξουσίας.   

 

Αποτελέσματα  
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή της αποχής ανά ηλικιακή ομάδα, 

επίπεδο εκπαίδευσης και αστικότητα. Ξεκινώντας από την ηλικία,
5
 διαπιστώνεται μια 

μικρή αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά αποχής ανάμεσα σε 

διαφορετικές γενεές ψηφοφόρων για τις εκλογές του 2000 και του 2004 με την 

κατεύθυνση της σχέσης να είναι η θεωρητικά αναμενόμενη, δηλαδή οι νεότεροι να 

απέχουν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους. Η τάση αυτή 

διατηρείται μειωμένη και στις εκλογές του 2007, χωρίς ωστόσο να προκύπτει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και την εκλογική συμμετοχή. 

Στις εκλογές του 2009, όπου η συμμετοχή παρουσιάζει αξιοσημείωτη κάμψη, 

παρατηρείται μια ομοιομορφία των ποσοστών αποχής ανά ηλικιακή ομάδα, ενώ για 

πρώτη φορά στη δεκαετία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προτίθενται να απέχουν σε --

έστω και οριακά-- μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους νεότερους. Το στοιχείο 

αυτό υποδεικνύει πως η παρατηρούμενη αύξηση της αποχής στις εκλογές του 2009 

δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη εκπροσώπηση στο εκλογικό σώμα των νέων, 

περισσότερο ‘απολιτικών’ γενεών, αλλά προκύπτει από μια αλλαγή στην εκλογική 

συμπεριφορά των παλαιότερων γενεών οι οποίες, ενώ στις προηγούμενες εκλογικές 

αναμετρήσεις συμμετείχαν σε μεγαλύτερο βαθμό, αρχίζουν να αποστασιοποιούνται.   

Συνεχίζοντας με το επίπεδο εκπαίδευσης, τα αποτελέσματά της ανάλυσής μας 

επισημαίνουν πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο επίπεδο 

εκπαίδευσης και την εκλογική συμμετοχή, τουλάχιστον κατά τη δεκαετία 2000-2009. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει μία συγκεκριμένη τάση: στις εκλογές 

του 2000 οι ερωτώμενοι με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης απείχαν οριακά 

περισσότερο σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες, στις εκλογές του 2004 

εμφανίζονται να απέχουν περισσότερο οι πολίτες μέσου επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ 

στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις εμφανίζονται να απέχουν περισσότερο οι 

πολίτες με κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με την 

παρατηρούμενη τάση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν προκύπτει 

διαφορά στην πιθανότητα προσέλευσης στην κάλπη ανάμεσα στους πολίτες 

υψηλότερου και χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Το εύρημα αυτό παραπέμπει 

στην ευρεία κομματική απορρόφηση των πλατιών μαζών κατά τις δεκαετίες του 

1970 και του 1980 καθώς και στην έντονη κομματικοποίηση των συλλογικών 
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θεσμών και της δημόσιας σφαίρας. Η διευρυμένη κομματικοποίηση της δημόσιας 

ζωής καθώς και η διάχυση της κοινοβουλευτικής ιδεολογίας στα ευρεία λαϊκά 

στρώματα φαίνεται πως λειτουργεί ενισχυτικά στην εκλογική κινητοποίηση των 

πολιτών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 2: Η εκλογική αποχή σε επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες 2000-2009 

 2000 2004 2007 2009 

Ηλικία     

18-34 5,5 3,5 9,3 8,2 

35-54 5,2 1,3 6,2 10,1 

55+ 2,4 1,5 6,5 10,4 

δ.συσχέτισης (Eta )  η=0.07** η=0.07** η= 0.05 η=0.03 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Κατώτερο 3,5 2,0 7,9 9,6 

Μέσο 4,5 2,9 6,3 9,7 

Ανώτερο 5,3 2,3 7,5 7,9 

δ.συσχέτισης (Cramer’s V) V=0.04 V=0.06 V=0.03 V=0.02 

Αστικότητα 

Αστικά 5,5 3,1 9,2 11,8 

Ημιαστικά 4,2 0,5 6,7 5,3 

Αγροτικά 3,5 0,4 3,0 5,1 

δ. συσχέτισης (Cramer’s V) v=0.05 v=0.10** v=0.10** v=0.11*** 

* = p < 0,1, **= p <0,05, ***= p<0,001 

 

Τέλος, στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 2004-2009 

καταγράφονται αυξημένα ποσοστά αποχής στα αστικά κέντρα σε σχέση με τις 

ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Ο δείκτης συσχέτισης διατηρείται στα ίδια 

επίπεδα για την περίοδο 2004-2009, παρά την αύξηση της αποχής, υποδεικνύοντας 

μια ομοιόμορφη κάμψη της συμμετοχής και στις τρεις κατηγορίες.  

Στην επόμενη ενότητα συνεχίζουμε να συγκρίνουμε τα ποσοστά αποχής σε 

επιλεγμένες ομάδες του πληθυσμού στρέφοντας την προσοχή μας σε δύο σημαντικές 
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παραμέτρους σε σχέση με την αποχή: την αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-

Δεξιά και το δηλούμενο ενδιαφέρον των ερωτώμενων για την πολιτική.   

 

Ιδεολογικές στάσεις και ενδιαφέρον για την πολιτική 

 

Πέρα από την κοινωνική σύσταση των απεχόντων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η κατανομή των ποσοστών της αποχής από την κάλπη συναρτήσει 

της ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά. Οι κλίμακες 

ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης αποτελούν σημαντικό δείκτη για την κατανόηση της 

πολιτικής ενσωμάτωσης συνοψίζοντας πληροφορίες για τις αξιακές προτεραιότητες 

του εκλογικού σώματος καθώς και για την κομματική ένταξη σε επίπεδο θέσεων 

αλλά και σε επίπεδο συμβολικού-συναισθηματικού δεσμού (Inglehart & Klingemann 

1976, Mair 2007, Conover & Feldman 1981, Βερναρδάκης 2005). 

 

 

 

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της άρνησης αυτοτοποθέτησης στην 

κλίμακα Αριστερά-Δεξιά για το διάστημα που εξετάζουμε. Παρατηρούμε μια 

απότομη άνοδο των πολιτών που αρνούνται να τοποθετηθούν στην κλίμακα, το 

ποσοστό των οποίων υπερδιπλασιάζεται ανάμεσα στις εκλογικές αναμετρήσεις του 

2004 και του 2007, από το 8,3% στο 17,3%. Αυτή η απότομη αύξηση της άρνησης 

8,2 8,3 
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Γράφημα 1: Άρνηση αυτοτοποθέτησης στον 

άξονα Αριστερά - Δεξιά 2000-2009 
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αυτοτοποθέτησης μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως καθολική απόρριψη του πολιτικού 

συστήματος στην υπάρχουσα μορφή του είτε ενδεχομένως να σχετίζεται με 

γενικότερη άγνοια ή αδιαφορία για την πολιτική.  

Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται η συσχέτιση της αποχής με την ιδεολογική 

αυτοτοποθέτηση. Η συμμετοχή για όλες τις ιδεολογικές ομάδες παρουσιάζει καθ’ 

όλη τη δεκαετία σημαντικές αυξομειώσεις οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν κυρίως 

βάσει των συγκυριακών χαρακτηριστικών της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική διακύμανση των ποσοστών της 

αποχής ανάμεσα σε όσους αρνούνται να αυτοτοποθετηθούν στην κλίμακα Αριστερά-

Δεξιά. Στις εκλογές του 2000 και του 2004, το ποσοστό των απεχόντων ανάμεσα 

στους ερωτώμενους που δεν αυτοχαρακτηρίζονται ιδεολογικά είναι 8,2 % και 5,3 % 

αντίστοιχα. Το 2007 παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση των απεχόντων στη 

συγκεκριμένη ομάδα (16,5%), ενώ το 2009 σχεδόν ένας στους τέσσερις επιλέγει την 

αποχή.  

 

Πίνακας 3: Αποχή ανά ιδεολογική αυτοτοποθέτηση 2000-2009 (%) 

 2000 2004 2007 2009 

Αριστερά 3,7 3,5 6,9 5,9 

Κεντροαριστερά 5,6 1,7 4,9 5,3 

Κέντρο 3,4 2,3 6,7 6,6 

Κεντροδεξιά 3,6 1,3 3,9 7,5 

Δεξιά 4,6 0,8 3,2 6,1 

Άρνηση 8,2 5,3 16,5 24,6 

 

Η θετική επιρροή του ενδιαφέροντος του ψηφοφόρου για την πολιτική στην 

πιθανότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος φαντάζει αναμενόμενη και έχει 

επαληθευτεί εμπειρικά (Campbell et al. 1960, Lewis-Beck et al. 2008). Το πολιτικό 

ενδιαφέρον παρέχει το σημαντικότερο κίνητρο για την προσέλευση στην κάλπη: από 

τη μία, ο πολίτης που ενδιαφέρεται για την πολιτική είναι πιθανότερο να διαθέτει 

καλύτερη πολιτική πληροφόρηση. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να διακρίνει 

περισσότερες διαφορές μεταξύ των κομμάτων ενισχύοντας την πιθανότητα 
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συμμετοχής στις εκλογές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον 

συνεπάγεται συχνά μεγαλύτερη αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης από την ψήφο 

καθώς και αυξημένο αίσθημα κοινωνικής υποχρέωσης για συμμετοχή στις εκλογές. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η ελληνική κοινή γνώμη κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες 

της Μεταπολίτευσης χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης και 

αυξημένο ενδιαφέρον για την πολιτική. Τα χαρακτηριστικά αυτά σταδιακά 

εξαλείφονται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και αντικαθίστανται από 

κυνική στάση έναντι της πολιτικής και από ένα διαρκώς μειούμενο πολιτικό 

ενδιαφέρον (Δεμερτζής & Καφετζής 1996, Λυριτζής 2008). Ωστόσο, παρά την 

ελάττωση του πολιτικού ενδιαφέροντος, τα ποσοστά συμμετοχής στις εθνικές 

εκλογές στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν εμφάνισαν αξιοσημείωτη μεταβολή 

σε σχέση με τις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις και πρέπει να φτάσουμε στις 

εκλογές του 2009 για να παρατηρήσουμε σημαντική μείωση της εκλογικής 

συμμετοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο Γράφημα 2, κατά την 

δεκαετία 2000-2009 στην Ελλάδα επισημαίνεται μια μικρή αύξηση της αδιαφορίας 

για την πολιτική ανάμεσα στο 2004 και το 2007, της τάξης των 6,7 ποσοστιαίων 

μονάδων, η οποία διατηρείται και στην εκλογική αναμέτρηση του 2009.  
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Γράφημα 2: Εξέλιξη Αδιαφορίας για την Πολιτική 2000-
2009 (%) 
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανομή της αποχής ανάλογα με το πολιτικό 

ενδιαφέρον του ερωτώμενου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τον αυξανόμενο 

αντίκτυπο του πολιτικού ενδιαφέροντος στην πιθανότητα αποχής στις εκλογές του 

2007 και του 2009. Το 2000 εντοπίζεται μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στο πολιτικό ενδιαφέρον και την πρόθεση αποχής. Το 2004 το 

ποσοστό των απεχόντων ανάμεσα στους ερωτώμενους που δήλωσαν ότι δεν 

ενδιαφέρονται για την πολιτική είναι σε απόλυτο ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό (2,7%) 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο (1,4%) των πολιτών που δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται 

για την πολιτική, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση. Η 

εικόνα αυτή αλλάζει το 2007, όπου η τιμή του δείκτη συσχέτισης διπλασιάζεται σε 

σύγκριση με το 2000 υποδεικνύοντας μια αυξημένη συσχέτιση πολιτικού 

ενδιαφέροντος και αποχής. Αυτή η τάση διατηρείται και το 2009, όπου εμφανίζεται 

μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο πολιτικό ενδιαφέρον και την 

προσέλευση στην κάλπη παρά την αύξηση της αποχής και για τις δύο ομάδες.  

 

Πίνακας 4: Αποχή ανά βαθμό πολιτικού ενδιαφέροντος  

 

 2000 2004 2007 2009 

Ενδιαφέρονται 2,9 1,4 3,1 5,3 

Δεν ενδιαφέρονται 5,9 2,7 10,4 12,4 

δ. συσχέτισης (Φ) 0,07** 0,05 0,14*** 0,12** 

* = p < 0,1, **= p <0,05, ***= p<0,001 

 

Αναλύσαμε την κατανομή της αποχής σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και 

συναρτήσει της ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης και του πολιτικού ενδιαφέροντος. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν καταρχάς πως δεν μπορούμε να αποδώσουμε 

την αύξηση της αποχής σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα η οποία, με την 

αλλαγή συμπεριφοράς της, διογκώνει το συνολικό ποσοστό της αποχής, καθώς τα 

ποσοστά συμμετοχής μειώνονται για όλες τις κοινωνικές ομάδες που εξετάσαμε. Η 

πιο ισχυρή αλλαγή συμπεριφοράς έχει αναμφίβολα να κάνει με την ηλικία --

επισημάναμε την αντιστροφή της τάσης που θέλει τους νεότερους ψηφοφόρους να 
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απέχουν και τους μεγαλύτερους σε ηλικία να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό 

σημαίνει πως η αποχή ευνοείται τόσο από την είσοδο νέων και λιγότερο 

πολιτικοποιημένων ψηφοφόρων στο εκλογικό σώμα όσο και από την ταυτόχρονη 

αποστασιοποίηση των μεγαλύτερων σε ηλικία. Επιπλέον, με βάση την εικόνα που 

έχουμε από την έως τώρα ποσοτική ανάλυση, ανάμεσα στο 2004 και στο 2007 

επήλθε διόγκωση των αρνητικών στάσεων για την πολιτική η οποία εκφράζεται 

κυρίως με την αύξηση της άρνησης αυτοτοποθέτησης στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά 

και, δευτερευόντως, με μείωση του ενδιαφέροντος για την πολιτική. Ταυτόχρονα, 

ενώ στις εκλογές του 2000 και του 2004, το μη ενδιαφέρον για την πολιτική και η 

άρνηση αυτοτοποθέτησης δεν συνεπάγονταν κατ’ ανάγκη την άρνηση συμμετοχής 

στις εκλογές, αυτή η τάση φαίνεται να αντιστρέφεται το 2007 και κυρίως το 2009.  

Προτού προχωρήσουμε στη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων, στην 

επόμενη ενότητα εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρέασαν την αποχή από την 

κάλπη στις βουλευτικές εκλογές του 2009 μέσω πολυμεταβλητής στατιστικής 

ανάλυσης. Ο στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε την ταυτόχρονη επιρροή 

πολλαπλών παραγόντων στην πιθανότητα αποχής στην προσπάθειά μας να 

κατανοήσουμε τις αιτίες πτώσης της συμμετοχής στις εκλογές που παρατηρείται στη 

χώρα μας.   

 

Γιατί απείχαν οι ψηφοφόροι το 2009; 

 

Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η δηλούμενη πρόθεση συμμετοχής στις εκλογές 

η οποία κωδικοποιείται ως ‘1’ εάν ο ερωτώμενος δήλωσε πως προτίθεται να απέχει 

κατά την προεκλογική έρευνα και ‘0’ αν δήλωσε πως θα συμμετέχει. Λόγω της 

διχοτομικής κατηγοριοποίησης της εξαρτημένης μεταβλητής επιλέγουμε τη μέθοδο 

της λογιστικής παλινδρόμησης. Για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρέασαν 

την πιθανότητα αποχής στις βουλευτικές εκλογές του 2009, κατασκευάσαμε δύο 

μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Το πρώτο περιέχει αμιγώς κοινωνικά 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, η αστικότητα, το εισόδημα και η συχνότητα 

εκκλησιασμού. Στο δεύτερο προστίθενται μεταβλητές που αποτυπώνουν γενικότερες 

στάσεις έναντι της πολιτικής καθώς και μια σειρά συμπεριφοριστικών παραγόντων.
6
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Ο λόγος για τον οποίο κατασκευάζουμε δύο μοντέλα είναι για να μπορέσουμε να 

παρατηρήσουμε τυχόν αλλαγές ανάμεσα στην επιρροή των ανεξάρτητων 

μεταβλητών που ενδεχομένως να οφείλονται σε κοινωνικά χαρακτηριστικά.   

Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση των ανεξάρτητων μεταβλητών που 

συμπεριλήφθηκαν στα δύο μοντέλα. 

 

Φύλο 

 

Το φύλο των ψηφοφόρων επηρεάζει ετερόκλητους παράγοντες της πολιτικής 

συμπεριφοράς, όπως οι εκλογικές προτιμήσεις (Knutsen 2004), αλλά και ορισμένες 

εκφάνσεις της πολιτικής συμμετοχής, όπως το ενδιαφέρον για την πολιτική και το 

επίπεδο πολιτικών γνώσεων (Delli Carpini & Keeter 1996). Η μικρότερη συμμετοχή 

των γυναικών στις εκλογές ήταν σύνηθες εύρημα των διεθνών ερευνών της 

δεκαετίας του 1960, αποδιδόμενο σύμφωνα με τον Lipset (1963) στην περιορισμένη 

συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή καθώς και στη σχεδόν αποκλειστική αφοσίωσή 

τους στα θέματα του νοικοκυριού. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο, λόγω της 

εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, η επιρροή του φύλου στην εκλογική 

συμμετοχή έχει πάψει να υφίσταται (Topf 1995, Wattenberg 2000), με αποτέλεσμα 

σε πολλές περιπτώσεις να μην περιλαμβάνεται καθόλου στις μετρήσεις. Λόγω του 

διερευνητικού χαρακτήρα της παρούσας μελέτης καθώς και της καθυστέρησης που 

παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία ως προς την ενσωμάτωση των γυναικών στην 

αγορά εργασίας η μέτρησή μας συμπεριλαμβάνει την επιρροή του φύλου.  

 

Εισόδημα 

 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει αναδείξει την αρνητική επιρροή του 

εισοδήματος στην πιθανότητα αποχής από τις εκλογές (Blais et al. 2002, Martikainen 

et al. 2005). Σύμφωνα με την εξήγηση που υποστηρίζει ο Blais και οι συνεργάτες 

του, όσο περισσότερα βασικά βιοτικά προβλήματα έχει ένας πολίτης, τόσο λιγότερο 

χρόνο θα έχει για να ασχοληθεί με τα κοινά. Επίσης είναι πιθανό να υπερισχύουν 

απορριπτικές τάσεις έναντι του συνόλου του πολιτικού συστήματος στα φτωχότερα 



 17 

κοινωνικά στρώματα λόγω της απόδοσης της προσωπικής οικονομικής κατάστασης 

στην κρατική αδιαφορία.  

 

Συχνότητα εκκλησιασμού 

 

Η συχνότητα εκκλησιασμού θεωρείται από αρκετούς μελετητές ως παράγων 

επιρροής της εκλογικής συμμετοχής, άμεσα συνυφασμένος με τις ιδιαιτερότητες του 

πολιτικού συστήματος και της πολιτικής κουλτούρας της χώρας όπου διεξάγεται η 

έρευνα (βλ. Enyedi 2000). Ο εκκλησιασμός σαν κοινωνική πράξη αυξάνει 

ενδεχομένως την αίσθηση καθήκοντος έναντι της κοινότητας και με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να επηρεάζει θετικά την εκλογική συμμετοχή. Επιπλέον, εντός του λαού της 

εκκλησίας κυριαρχούν ομοιογενείς πολιτικές προτιμήσεις οι οποίες δυνητικά 

προσφέρουν ένα ισχυρότερο κίνητρο για συμμετοχή στις εκλογές σε σύγκριση με το 

υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Αν και για την περίπτωση της Ελλάδας η σχέση 

εκκλησιασμού-προτίμησης ψήφου, τουλάχιστον για τα δύο μεγάλα κόμματα, έχει 

αποδειχθεί περιορισμένη (Γεωργιάδου & Νικολακόπουλος 2000, Vasilopoulos & 

Vernardakis 2011), ενδεχομένως να προκύπτει συσχέτιση λόγω της 

κοινωνικοποίησης μέσω του εκκλησιασμού (βλ. Brady, Verba & Schlozman 1995).  

Στα παραπάνω κοινωνικά χαρακτηριστικά προσθέτουμε μια σειρά από 

συμπεριφοριστικούς παράγοντες.  

 

Κομματική ταύτιση 

 

Η κομματική ταύτιση αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία της πολιτικής 

επιστήμης στην ερμηνεία πολλών εκφάνσεων της πολιτικής συμπεριφοράς. 

Αναφέρεται στην ‘ψυχολογική ταύτιση με ένα κόμμα η οποία μπορεί να υπάρχει 

χωρίς να είναι κανείς επίσημα μέλος του, ακόμη και χωρίς να ψηφίζει κανείς το 

κόμμα αυτό πάντα’ (Campbell et al. 1960: 121). Η κομματική ταύτιση θεωρείται 

σχετικά σταθερή στον χρόνο,
7
 επηρεάζει τους τρόπους πρόσληψης πολιτικών 

πληροφοριών και τον σχηματισμό πολιτικών στάσεων ενώ, παράλληλα, μειώνει τη 

δυσκολία της επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικά κόμματα και πολιτικές (Campbell et 
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al. 1960, Lewis-Beck et al. 2008). Στην Ελλάδα, περίπου δύο στους τρεις Έλληνες 

δηλώνουν ότι νιώθουν ‘κοντά σε κάποιο κόμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα ακόμα και 

αν δεν το ψηφίζουν πάντα’. Η επιρροή της κομματικής ταύτισης στη συμμετοχή στις 

εκλογές είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς η ταύτιση ενός ψηφοφόρου με 

ένα κόμμα παρέχει ισχυρό κίνητρο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η 

υπόθεση αυτή έχει επαληθευθεί σε πλήθος ερευνών σε διάφορους τύπους πολιτικών 

συστημάτων (βλ. Campbell et al. 1960, Timpone 1998, Powell 1986, Blais et al. 

2002). Αναμένουμε, επομένως, θετική επιρροή της κομματικής ταύτισης στην 

εκλογική συμμετοχή.  

 

Παρακολούθηση της πολιτικής ζωής της χώρας 

 

Πέρα από την κομματική ένταξη των εκλογέων και το γενικό τους ενδιαφέρον 

για την πολιτική, στο ερωτηματολόγιο της έρευνας του 2009 εντάξαμε μια 

μεταβλητή που μετρά τη γενικότερη τάση των ερωτώμενων ως προς την πρόσληψη 

πληροφοριών ανεξάρτητα από την αύξηση του ενδιαφέροντος για την πολιτική που 

παρατηρείται συχνά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Η διατύπωση της 

ερώτησης είναι η ακόλουθη: ‘Ορισμένοι άνθρωποι παρακολουθούν τακτικά τι 

γίνεται στην πολιτική ζωή της χώρας, άσχετα από το αν βρισκόμαστε ή όχι σε 

προεκλογική περίοδο. Άλλοι πάλι δεν παρακολουθούν τακτικά τι γίνεται στην 

πολιτική ζωή. Εσείς προσωπικά θα λέγατε ότι παρακολουθείτε τι γίνεται στην 

πολιτική ζωή της χώρας, καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, αρκετές φορές την 

εβδομάδα, όχι και τόσο συχνά ή καθόλου συχνά;’. Η ερώτηση αυτή μετρά πολλαπλές 

διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής όπως το επίπεδο πληροφόρησης για τα 

πολιτικά ζητήματα αλλά και μια τάση ανάμειξης στην πολιτική η οποία εκτείνεται 

πέρα από την κομματική ταύτιση και το δηλούμενο ενδιαφέρον για την πολιτική 

(Converse 2007).  

 

Ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας 
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Στις ανεξάρτητες μεταβλητές συμπεριλάβαμε μια ερώτηση σχετικά με την 

ικανοποίηση των πολιτών ‘από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα 

σήμερα’. Έχει υπάρξει έντονος διάλογος για το τι ακριβώς μετρά αυτός ο δείκτης: 

σύμφωνα με την ανάλυση του Canache και των συνεργατών του (2001), ο δείκτης 

ικανοποίησης με τη δημοκρατία μετρά ταυτόχρονα πολλαπλές διαστάσεις πολιτικής 

υποστήριξης ενώ, σύμφωνα με τους Fuchs et al. (1995), οι ερωτώμενοι προβάλλουν 

αξιολογήσεις για την αφηρημένη έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ωστόσο, η 

πλειοψηφία των αναλύσεων για τον δείκτη ικανοποίησης με τη λειτουργία της 

δημοκρατίας δείχνει ότι αποτελεί περισσότερο έναν δείκτη αξιολόγησης της 

ποιότητας της δημοκρατίας σε μια χώρα (Klingemann 1999) ή της καθημερινής 

πρακτικής της λειτουργίας (Linde & Ekman 2003). Αναμένουμε, επομένως, μια 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση με τη λειτουργία της δημοκρατίας και 

την πιθανότητα προσέλευσης στην κάλπη: οι πολίτες που είναι ικανοποιημένοι με 

την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα σήμερα θα συγκεντρώνουν 

περισσότερες πιθανότητες να προσέλθουν στις εκλογές σε σχέση με τους 

δυσαρεστημένους οι οποίοι, ενδεχομένως, να διατηρούν απορριπτικές στάσεις έναντι 

συνολικά του πολιτικού συστήματος. 

Τέλος, εξετάζεται η επιρροή του κοινωνικού ατομισμού (‘Προτιμώ να κοιτάζω 

τον εαυτό μου παρά να προσπαθώ να αλλάξω την κοινωνία’) καθώς και η επιρροή 

της διάθεσης συμμετοχής σε διαδηλώσεις (‘Είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σήμερα σε 

κάποια διαδήλωση ώστε να υπερασπιστώ μαζί με άλλους ανθρώπους τις ιδέες μου’) 

στην πιθανότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. 

 

Αποτελέσματα 

 

Ξεκινώντας από το μοντέλο Α το οποίο περιλαμβάνει τη μέτρηση κοινωνικών 

χαρακτηριστικών, επιβεβαιώνεται η μεικτή δημογραφική σύσταση των απεχόντων 

στις εκλογές του 2009. Από τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εισαγάγαμε στο 

μοντέλο μόνο η αστικότητα έχει στατιστικά σημαντική επιρροή στην πιθανότητα 

προσέλευσης στην κάλπη. Παράγοντες όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία και το 

εισόδημα, που έχουν βρεθεί να έχουν αυξημένη σημασία για την πιθανότητα αποχής  
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σε μεγάλο αριθμό συγκριτικών ποσοτικών ερευνών σε πολλά πολιτικά συστήματα, 

στην ελληνική περίπτωση δεν επηρεάζουν την πιθανότητα αποχής ακόμα και όταν 

δεν συνυπολογίζονται συμπεριφοριστικοί παράγοντες. Αντίθετα, όσοι ερωτώμενοι 

κατοικούν σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες να 

προσέλθουν στην κάλπη σε σύγκριση με αυτούς που κατοικούν στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, ακόμα και όταν λαμβάνονται υπ’ όψη τα υπόλοιπα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά. Συνολικά, τα αποτελέσματα του μοντέλου Α επισημαίνουν πως στις 

εκλογές του 2009 οι απέχοντες δεν διαφέρουν ως προς τα κοινωνικοοικονομικά τους 

χαρακτηριστικά σε σχέση με τους ψηφίσαντες. Σε αντίθεση, δηλαδή, με τις 

περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπου οι απέχοντες εμφανίζονται συχνά να 

είναι λιγότερο κοινωνικά ενσωματωμένοι, φτωχότεροι και με χαμηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, στην Ελλάδα δεν εντοπίζονται τέτοιου είδους διαφορές.  

Το μοντέλο Β, στο οποίο υπολογίζεται η ταυτόχρονη επιρροή κοινωνικών 

χαρακτηριστικών και ψυχολογικών-συμπεριφοριστικών στάσεων, αναδεικνύει μια 

σειρά από στατιστικά σημαντικούς παράγοντες αύξησης της πιθανότητας αποχής. Τα 

αποτελέσματα της παλινδρόμησης επιβεβαιώνουν ότι η κομματική ταύτιση, η 

ικανοποίηση με τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα καθώς και η 

παρακολούθηση της πολιτικής ζωής παρέχουν κίνητρο για εκλογική συμμετοχή. 

Αντίθετα, η πιθανότητα αποχής ενισχύεται από τον ατομισμό (‘προτιμώ να κοιτάω 

τον εαυτό μου αντί να προσπαθώ να αλλάξω την κοινωνία’) καθώς και από την 

έλλειψη πολιτικής συμμετοχής σε εξωεκλογικές δραστηριότητες, όπως είναι οι 

πορείες διαμαρτυρίας που αποτελούν το κατεξοχήν μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης 

στη χώρα μας. Σε σχέση με την περιγραφική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε 

παραπάνω, αξίζει να αναφέρουμε πως, σε σύγκριση με όσους αρνούνται να 

αυτοτοποθετηθούν στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά, όσοι αυτοτοποθετούνται στο 

Κέντρο και την Αριστερά συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής 

στις εκλογές. Ταυτόχρονα, στην πολυμεταβλητή ανάλυση παύει να προκύπτει 

διαφορά στην πιθανότητα αποχής ανάμεσα στους δεξιούς-κεντροδεξιούς 

ερωτώμενους σε σύγκριση με όσους αρνούνται να αυτοτοποθετηθούν στην κλίμακα. 

Αυτό το στοιχείο είναι πιθανώς συγκυριακό και πρέπει να αποδοθεί στην εκτεταμένη 

δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα σε ψηφοφόρους 
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που πρόσκεινται ιδεολογικά σε αυτή. Η επιρροή του πολιτικού ενδιαφέροντος, αν και 

κινείται προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική, 

πιθανόν λόγω της ταυτόχρονης μέτρησης συναφών μεταβλητών (όπως η συχνότητα 

παρακολούθησης της πολιτικής ζωής, η συμμετοχή σε πορείες ή ο ατομισμός). 

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η στατιστικά σημαντική επιρροή 

της αστικότητας διατηρείται παρά τον συνυπολογισμό στάσεων έναντι της πολιτικής. 

Τέλος, η χαμηλή επεξηγηματική αξία του μοντέλου (το οποίο εξηγεί μόλις το ¼ της 

διακύμανσης) δείχνει πως οι προαναφερθέντες παράγοντες, παρότι έχουν στατιστική 

σημαντικότητα, είναι δευτερεύουσας σημασίας αλλά ενδεχομένως και να οφείλεται 

στην υπερεκπροσώπηση των απεχόντων για προσωπικούς λόγους στο δείγμα, όπως 

εξηγήσαμε παραπάνω.  

 

Συμπεράσματα 

 

Το άρθρο επιχείρησε μια πρώτη ‘ανάγνωση’ της πρόσφατης κάμψης της 

εκλογικής συμμετοχής στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποφανθούμε για τους λόγους 

που βρίσκονται πίσω από την αύξηση της αποχής διερευνήσαμε τη δημογραφική 

σύσταση των απεχόντων στις βουλευτικές εκλογές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 2000. Επιπλέον αναλύσαμε την ταυτόχρονη επιρροή ενός σημαντικού αριθμού 

παραγόντων στην πιθανότητα αποχής στις εκλογές του 2009 με σκοπό την 

επισήμανση ορισμένων γενικών κινήτρων που λειτουργούν ενισχυτικά ή 

αποτρεπτικά προς την πιθανότητα αποχής. Ακολουθούν ορισμένα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση.  

Ένα σταθερό χαρακτηριστικό των απεχόντων της δεκαετίας 2000-2009 είναι η 

μεικτή δημογραφική και οικονομικοκοινωνική τους σύσταση. Πρόκειται για πολίτες 

που --με εξαίρεση την ηλικία, όπως συζητήσαμε παραπάνω-- δεν είναι λιγότερο 

κοινωνικά ενταγμένοι, χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου ή φτωχότεροι σε σχέση 

με τους ψηφίσαντες, σε αντίθεση με τους απέχοντες στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

δημοκρατίες οι οποίοι συνήθως φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Κατά τη γνώμη 

μας, αυτό το εύρημα παραπέμπει στον υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης της ελληνικής 

κοινωνίας καθώς και στην έντονη κομματικοποίηση της δημόσιας σφαίρας κατά τις 
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δεκαετίες του 1970 και του 1980 που οδήγησαν σε διευρυμένη κομματική ένταξη 

των λαϊκών μαζών και αυξημένη αίσθηση κομματικής ταύτισης. Πιστεύουμε ότι 

αυτή η εξέλιξη υπήρξε καθοριστική για τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής που 

παρατηρούνταν παραδοσιακά στη χώρα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Οι τρεις πρώτες εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας 

χαρακτηρίστηκαν από τη συνήθη για τη χώρα μας υψηλή συμμετοχή και από την 

αυξημένη αντιπροσώπευση των πολιτών από το υπάρχον κομματικό σύστημα. Η 

αποχή στις τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις συνδέεται περισσότερο με τη 

‘φυσιολογική’ αποστασιοποίηση από την πολιτική των νεότερων μελών του 

εκλογικού σώματος, που ενηλικιώθηκαν τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 σε ένα 

περιβάλλον πολιτικού κυνισμού, εντελώς διαφορετικό από το ιδεολογικά 

φορτισμένο, υπερπολιτικοποιημένο περιβάλλον των προηγούμενων δεκαετιών. Η 

εκλογική αναμέτρηση του 2007 είναι μεταβατική ως προς την κάμψη της εκλογικής 

συμμετοχής, καθώς εμφανίζεται μια δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται από την 

άρνηση τοποθέτησης στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά και μια μικρή αύξηση της 

αδιαφορίας για την πολιτική. Αρχίζει, έτσι, να παρατηρείται μια αντιστροφή στην 

ηλικιακή σύσταση των απεχόντων, καθώς στους αποστασιοποιημένους νεότερους σε 

ηλικία εκλογείς προστίθενται πολίτες οι οποίοι συνήθιζαν να συμμετέχουν στις 

προηγούμενες εκλογές χωρίς ωστόσο αυτή η τάση να λαμβάνει σημαντικές 

διαστάσεις. 

Η διατήρηση της αδυναμίας του κομματικού συστήματος να πείσει σημαντικά 

ποσοστά του εκλογικού σώματος κατά την περίοδο 2007-2009 νομιμοποιεί την 

αποχή ως μορφή διαμαρτυρίας για μεγάλες ομάδες ψηφοφόρων. Η λήξη της 

περιόδου χάριτος για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιτείνει την κρίση του 

πολιτικού συστήματος. Η αποϊδεολογικοποίηση του πολιτικού λόγου, η έμφαση σε 

ζητήματα καθημερινότητας και η ηθικοποίηση του πολιτικού ανταγωνισμού, 

χαρακτηριστικά τα οποία υπήρξαν καθοριστικά για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας 

στην εξουσία (Vasilopoulos & Vernardakis 2011) μετατρέπονται σε αίτιο ρήξης των 

δεσμών εκπροσώπησης σημαντικού αριθμού πολιτών με τα δύο μεγάλα κόμματα, 

όταν καθίσταται εμφανής η αναντιστοιχία των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας 

Δημοκρατίας με τα κυβερνητικά πεπραγμένα. Αυτή η κριτική στάση έναντι του 
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πολιτικού συστήματος εκφράζεται με ένα μαζικότερο κύμα εκλογικής αποχής στις 

βουλευτικές εκλογές του 2009 όπου στους αποστασιοποιημένους νεότερους 

ψηφοφόρους προστίθενται εκλογείς οι οποίοι, παρότι συμμετείχαν σε προηγούμενες 

εκλογές, αρνούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ιδωμένο από αυτή τη 

σκοπιά, το ερώτημα της αύξησης της αποχής οφείλει να επαναδιατυπωθεί 

τοποθετώντας στο επίκεντρο του προβληματισμού το ίδιο το πολιτικό σύστημα το 

οποίο, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεγάλων ομάδων πολιτών, 

τροφοδοτεί τα υψηλά ποσοστά της αποχής. 

Θα ήταν, ωστόσο, εσφαλμένο να θεωρήσουμε ότι η παρατηρούμενη αύξηση 

της αποχής πηγάζει μόνο από μια κριτική στάση των πολιτών έναντι του κομματικού 

συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παλινδρόμησης για το 2009, η αποχή 

συνδέεται επίσης με τάσεις ατομισμού, μειωμένη παρακολούθηση της πολιτικής, 

αδιαφορία και έλλειψη συμμετοχής σε άλλες πολιτικές δραστηριότητες, 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά ανάμεσα στην Ελλάδα και τις 

δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες και παραπέμπουν σε όψεις της σύγχρονης --κατά 

Crouch-- μεταδημοκρατίας (2004). 

Τέλος, ως προς τις προοπτικές της εκλογικής συμμετοχής στην Ελλάδα, οι 

παρούσες συνθήκες δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια αισιοδοξίας. Αφενός, η 

πτώση της πολιτικής συμμετοχής θα εντείνεται όσο εισέρχονται νέες γενεές στο 

εκλογικό σώμα αντικαθιστώντας τους παλαιότερους και περισσότερο κομματικά 

ενταγμένους ψηφοφόρους που ενηλικιώθηκαν πριν και κατά τις πρώτες δεκαετίες της 

Μεταπολίτευσης. Αφετέρου, η έλευση της οικονομικής κρίσης ερμηνεύεται από τους 

ψηφοφόρους ως αποτυχία του πολιτικού συστήματος, εντείνοντας το αίσθημα 

δυσαρέσκειας και οδηγώντας τους πολίτες προς την αποχή.   
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Σημειώσεις  

 
1
 Ο Franklin (1996) φτάνει σε παρόμοια συμπεράσματα συγκρίνοντας τη συμμετοχή στις 

εκλογές κατά την περίοδο 1960-1995.  
2
 Βλ. και Topf 1995, για μια αντίθετη άποψη. 

3
 Η έρευνα του Tarrow (1971) για την πολιτική συμμετοχή στις αγροτικές περιοχές της 

Γαλλίας αναδεικνύει μια οριακά αυξημένη εκλογική συμμετοχή των κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών σε σχέση με το υπόλοιπο εκλογικό σώμα η οποία βασίζεται σε υψηλή 

πολιτικοποίηση αλλά ταυτόχρονα σε μια χαμηλή κομματική ταύτιση. Ο Kavanagh και οι 

συνεργάτες του (2004) αναλύουν την αποχή ανά διαμερίσματα στην Ιρλανδία και 

διαπιστώνουν ότι η εκλογική συμμετοχή στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σημαντικά 

χαμηλότερη σε σχέση με τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Αποδίδουν το φαινόμενο 

στην αυξημένη αίσθηση της ταύτισης με την κοινότητα η οποία αποτελεί κίνητρο για την 

προσέλευση στην κάλπη αλλά και στην αυξημένη παρουσία ηλικιωμένων ψηφοφόρων στις 

αγροτικές περιοχές. 
4
 Ας αναλογιστούμε, για παράδειγμα, πως το πληθυσμιακό μέγεθος της εκλογικής 

περιφέρειας της Β΄ Αθηνών είναι σχεδόν 16 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της 

Φλώρινας, 25 φορές μεγαλύτερο από της Σάμου και 30 φορές από εκείνο της Φωκίδας. 
5
 Το δείγμα χωρίστηκε σε τρία μέρη λόγω του μικρού αριθμού απεχόντων από τις εκλογές 

του 2004.  
6
 Στα περισσότερα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για την ερμηνεία της αποχής 

περιλαμβάνονται συναφείς μεταβλητές οι οποίες ενδεχομένως να διατηρούν υψηλό βαθμό 

συσχέτισης μεταξύ τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται το στατιστικό φαινόμενο της 

πολυσυγγραμικότητας [multicollinearity]. Μέσω της χρήσης του δείκτη VIF [Variance 

Inflation Factor] ελέγξαμε και αποκλείσαμε την πιθανότητα πολυσυγγραμικότητας μεταξύ 

των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου Β. 
7
 Βλ. Holmberg 2008, για μια αντίθετη άποψη. 
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2** 

.42
4 

αρκετές φορές την εβδομάδα   0.28
9** 

.37
3 

όχι και τόσο συχνά   .601 .31
3 
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Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά (ομ. ελέγχου: 
Άρνηση) 

    

στην Αριστερά   0.28
7** 

.61
4 

στην Κεντροαριστερά   0.31
3** 

.44
5 

στο Κέντρο   0.26
4*** 

.32
7 

στην Κεντροδεξιά   .727 .41
5 

στη Δεξιά   .643 .53
5 

Κομματικα ταυτισμένοι   0.45
4** 

.28
1 

Προτιμώ να κοιτάζω τον εαυτό μου παρά να προσπαθώ να 
αλλάξω την κοινωνία (ομ. ελέγχου: διαφωνούν) 

    

ούτε συμφωνούν/ ούτε διαφωνούν   .723 .27
9 

Συμφωνούν   0.45
5* 

.42
9 

Είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σήμερα σε κάποια διαδήλωση (ομ. 
ελέγχου: διαφωνούν) 

    

ούτε συμφωνούν/ ούτε διαφωνούν   .839 .29
1 

Συμφωνούν   0.37
4** 

.41
5 

ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας 
στην Ελλάδα 

  0.31
6** 

.36
9 

Σταθερά 0.080
*** 

 1.25
2 

.73
4 

Nagelkerke    0.04  0.24  

Ν         923  

 

 

 


