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Σκέψεις Για Τις Επόιιενες Εκλογές

Η ανάλυση έχει ως αφετηρία τ ’ αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών του 
2000. Οι σφυγμομετρήσεις πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσουν αυτούς που 
έχουν τη δυνατότητα ν ’ αλλάξουν το πολιτικό κλίμα μέχρι τις εκλογές και μακάρι 
να το πετύχουν. Επίσης, τα αποτελέσματα των Νομαρχιακών και Δημοτικών 
Εκλογών δεν θα πρέπει ν ’ αποτελέσουν βάση ανάλυσης παρά πόνο κριτήριο για 
την αποδοχή ή μη προσώπων από το Εκλογικό Σώμα.

Υποστηρίζεται ότι το πρώτο κόμμα σε ψήφους κερδίζει την απόλυτη 
πλειοψηφία των εδρών, άσχετα με τη διαφορά που θα έχει από το δεύτερο. Αυτό 
είναι σωστό αν πρώτο κόμμα είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και όχι τόσο εύκολα αν είναι η 
Ν.Δ., γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξεκινά (πάντα με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 
2000) με ένα προβάδισμα δεκατριών (13) εδρών από την πρώτη κατανομή (βλέπε 
σχετικό πίνακα) που προκύπτει από τη διαφορά υπέρ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 
μονοεδρικές, Κρήτη και Β ’ Πειραιώς.

Ο πίνακας «Εκλογικοί Στόχοι δε Ε.Π.-Κλειδιά» δείχνει ότι με εφικτά 
ποσοστά στις Ε.Π. και Μ.Ε.Π. η Ν.Δ., με ποσοστό 44,05%, περίπου, και το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. με ποσοστό 42,48%, περίπου, και τα ίδια ποσοστά για το Κ.Κ.Ε. και 
τον ΣΥΝ. με τις εκλογές του 2000, θα έχουμε την εξής κατανομή πριν από την 
εξομάλυνση:

ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 128 έδοες από την Α ’ Κατανομή
12 - I I - Β’ - I I -
3 - I I - Γ’ -//-
6

Σύνολο: 149
- I I -
- I I -

- I I - Επικράτειας

Ν.Δ.: 113 έδρες από την Α’ Κατανομή
10 - I I - - I I - Β’ - I I -
5 - I I - - I I - Γ’ - α -
9 - I I - - I I - «ύοπτιε» της Γ’ Κατ
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Σύνολο: 143
- I I -
- ι ι -

- I I - Επικράτειας

Κ.Κ.Ε.: 5 έδρες από την Α’ Κατανομή

ΣΥΝ.: 3 έδρες από την Α ’ Κατανομή

Όπως βλέπουμε, στις 143 έδρες της Ν.Δ. συμπεριλαμβάνονται οι έδρες του 
«ύοηιτε» της τρίτης κατανομής, ως πρώτο κόμμα σε ψήφους, στην Επικράτεια, 
αλλά η αφαίρεση των εδρών για την εξομάλυνση είναι θέμα ερμηνείας.
Το σχετικό άρθρο του εκλογικού νόμου λέει: « ... οι έδρες α υτές ατραιρούνται από  
τα αηέσωρ, κατά σειρά, προηνούηενα  αυτώ ν σε έδρες κό ια ια τα  οι 
σ υ ν α σ π ισ ιιο ί.». Φυσικά, στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση.

Στις Εκλογές του 2000, ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. συγκέντρωσαν το ποσοστό του 
86,52% των έγκυρων ψηφοδελτίων και τα υπόλοιπα το 13,48%. Στις επόμενες 
εκλογές, αν και θα έχουμε την πιθανή κάθοδο του ΛΑ.Ο.Σ., δεν φαίνεται ότι θα 
υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σ ’ αυτή την αναλογία, που σημαίνει ότι πρώτο 
κόππα θα είναι όποιο περάσει χο ποσοστό του 43%.

Για την καλύτερη κατανόηση των απόψεών μου επισυνάπτω τα εξής:

•  Δεκατρείς (13) Πίνακες για τις ισάριθμες Περιφέρειες, που αναλύουν τις
θετικές ή αρνητικές ψήφους για το ποσοστό του 43%, πανελλαδικά.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερέχει στις επτά (7) και η Ν.Δ. στις έξι (6).



•  Συγκριτικός Κατάλογος των πενήντα έξι (56) Εκλογικών Περιφερειών (Ε.Π.) 
και τις έδρες που θα κέρδιζε κάθε κόμμα από την πρώτη κατανομή.
Η Ν.Δ. υπερέχει στις τριάντα (30) και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις είκοσι έξι (26).
Η Ν.Δ. είναι πρώτη σε δεκαεπτά (17) Ε.Π., που αφήνουν αδιάθετες έδρες 
μετά την πρώτη κατανομή και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις δεκατέσσερις (14).
Αυτό σημαίνει ότι η Ν.Δ., αν είναι πρώτο κόμμα, θα έχει μεγαλύτερο κέρδος 
σε έδρες από το «bonus» της τρίτης κατανομής και αν είναι δεύτερο, 
μικρότερη ζημία.

Έχω την υποψία, από τις κινήσεις της Ν.Δ., ότι αυτή τη φορά είναι αρκετά 
«διαβασμένη»· π.χ. η διαφορά ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ. στις Εκλογές του 2000 ήταν 72.705 
ψήφοι, που σημαίνει ότι αν η Ν.Δ. πάρει από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 36.353 ψηφοφόρους 
θα έχει κερδίσει τις εκλογές.
Η διαφορά ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ. στη Κρήτη (βλέπε Πίνακα 13) ήταν 87.337 ψήφοι, 
δηλαδή μεγαλύτερη από την πανελλαδική (!!!) και έτσι μπορεί να εξηγηθούν, ίσως, 
οι συχνές επισκέψεις του Καραμανλή στο Νησί. Οι συχνές παρουσίες της Νατάσσας 
και ακόμη η υποστήριξη προς τον Βαρδινογιάννη, πέραν των οικονομικών 
συμφερόντων, θα πρέπει ίσως να προσβλέπει και σε εκλογικά κέρδη.
Το ίδιο ισχύει και για την Αχαΐα και Ηλεία (βλέπε Πίνακα 4) όπου η διαφορά 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ. ήταν 32.810 ψήφοι.

Φυσικά και η Ν.Δ. έχει τα δικά της «κάστρα», κυρίως στη Μακεδονία-Θράκη- 
Πελοπόννησο- π.χ. η διαφορά Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Καστοριά ήταν 7.202 ψήφοι, 
στη Λακωνία 15.143 ψήφοι, στην Πέλλα 8.591, στην Καρδίτσα 8.711, στις Σέρρες 
30.218 κ.λ.π ..

Οι επόμενες εκλογές θα διαφέρουν από τις εκλογές του 2000 στα εξής:

•  Υπάρχει η νέα κατανομή των εδρών που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα »ό ν ο  
την πιθανότητα όσα κόμματα, εκτός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ., περάσουν το 
όριο του 3% να κερδίσουν περισσότερες έδρες με το «σπαθί» τους στην πρώτη 
κατανομή, αφού μικραίνει το εκλογικό μέτρο στην Β ’ Αθηνών, Α ’
Θεσσαλονίκης και Υπόλ. Αττικής και έτσι στο στάδιο της εξομάλυνσης να 
θέλουν λιγότερες έδρες από το δεύτερο κόμμα.

•  Τη πιθανή κάθοδο του Καρατζαφέρη που πιθανόν ν ’ αφαιρέσει ψήφους από τη 
Ν.Δ., και

Ot £T£po5nu0T£g Θα ιιπορούν να ιμηφίσουν νια την εκλογική xouc 
περιφέρεια στον τόπο κατοικίας τους και αυτό μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα 
των εκλογών, γιατί: για να μπορέσει ένας ετεροδημότης να ψηφίσει στον τόπο 
κατοικίας του θα πρέπει να το δηλώσει νωρίτερα και να ακολουθήσει τη 
διαδικασία της εγγραφής του στους ειδικούς καταλόγους. Αν δεν κινηθεί, λοιπόν, 
η οργάνωση να παροτρύνει ή και να διευκολύνει τους ετεροδημότες ψηφοφόρους 
της να διεκπεραιώσουν αυτές τις διαδικασίες, το όφελος ή η ζημία θα είναι 
μεγάλα. Σ ’ αυτό είμαι απόλυτος γιατί έχω την πείρα πολλών Ευρωεκλογών στο 
εξωτερικό, όπου τ ’ αποτελέσματα ήταν δέκα-δεκαπέντε εκατοστιαίες μονάδες (εκ. 
μον.) καλύτερα για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απ’ αυτά στη Ελλάδα. Όχι γιατί το φρόνημα των 
Ελλήνων του εξωτερικού ήταν διαφορετικό αλλά επειδή πάντοτε καταφέρναμε να 
γράψουμε στους ειδικούς καταλόγους περισσότερους ψηφοφόρους απ ’ ότι τα άλλα 
κόμματα.



Η χώρα (βλέπε και σχετικό πίνακα) αποχελείχαι από:

1. Οκτώ (8) Ε.Π., που έχουν από μία (1) έδρα. Απ ’ αυτές, με τα αποτελέσματα 
των εκλογών του 2000, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θ α κέρδιζε τις έξι (6) και η Ν.Δ. τις δύο
(2 ) . Εφόσον α) πετύχουμε στην εγγραφή των ετεροδημοτών στους καταλόγους 
ή την μεταφορά τους και οργανώσουμε την κάθοδο των μεταναστών 
ψηφοφόρων για τους νομούς Γρεβενών και Θεσπρωτίας είναι δύσκολο το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να διατηρήσει αυτή τη διαφορά, χωρίς να αποκλείεται να πάρει και 
την Ευρυτανία.

2. Έξι (6) Ε.Π., που έχουν από δύο (2) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πρώτο σε τρεις
(3) και κερδίζει έξι (6) έδρες από την πρώτη κατανομή και η Ν.Δ. είναι επίσης 
πρώτη σε τρεις (3) αλλά κερδίζει μόνο πέντε (5) έδρες γιατί δεν «έπιασε» το 
εκλογικό μέτρο στο Λασίθι.
Εδώ πρέπει να κάνω μία επισήμανση, φέρνοντας το εξής παράδειγμα: Στη Χίο 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε το 1996 το 45,51% και το 2000 το 49,60%, δηλαδή 
αύξησε τη δύναμή του κατά 8,99% και δεν είχε υπουργό στην κυβέρνηση. 
Στην Καστοριά, αντίθετα, το 1996 πήρε το 37,31% και το 2000 το 36,38%, 
δηλαδή μείωσε την δύναμή του κατά 2,49% και είχε υπουργό στην 
κυβέρνηση.
Ακόμα ένα παράδειγμα: Στο Ρέθυμνο το 1996 πήρε 51,40% και το 2000 το 
51,80%, δηλαδή αύξησε την δύναμή του κατά 0,79%. Αντίθετα, στη Φλώρινα 
το 1996 πήρε 42,76% και το 2000 40,29%, δηλαδή μείωσε τη δύναμή κατά 
5,78%.
Τι υποστηρίζω; Στη Χίο και το Ρέθυμνο, όπου αύξησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τη δύναμή 
του, ο δεύτερος υποψήφιος δεν ήταν «τσόντα». Στη Χίο ο πρώτος πήρε 8.940 
σταυρούς και ο δεύτερος 8.199, στο Ρέθυμνο ο πρώτος πήρε 11.581 και ο 
δεύτερος 9.281 σταυρούς και ο ένας από τους δύο ήταν της λεγάμενης 
εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Αντίθετα, στη Καστοριά και την Φλώρινα ο δεύτερος υποψήφιος ήταν απλώς 
διακοσμητικός...
Τέλος, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε συνολικά 130.500 σ ’ αυτές τις έξι (6) Ε.Π. και η 
Ν.Δ. 119.538.

3. Δώδεκα (12) Ε.Π., που έχουν από τρεις (3) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πρώτο 
στις τρεις (3) και κερδίζει δώδεκα (12) έδρες από τη πρώτη κατανομή και η 
Ν.Δ. στις εννέα (9) και κερδίζει δεκαέξι (16) έδρες γιατί σε τέσσερις (4) Ε.Π. 
πήρε ποσοστό άνω του 50%. Από τις οκτώ (8) Ε.Π. που αφήνουν αδιάθετες 
έδρες, η Ν.Δ. είναι πρώτη στις πέντε (5) και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις τρεις (3).
Το σύνολο των ψήφων που πήρε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ ’ αυτές τις Ε.Π. ήταν 382.934 
και η Ν.Δ. 426.414, δηλαδή η Ν.Δ. πήρε 43.480 περισσότερες. Πρέπει να 
σημειώσω, όμως, ότι σε σχέση με τις εκλογές του 1996 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε 
άνοδο στις έντεκα (11) Ε.Π. και μόνο στην Ε.Π. του νομού Κιλκίς η ψαλίδα 
υπέρ της Ν.Δ. άνοιξε από πέντε (5) εκ. μον. στις δεκατρείς (13) εκ. μον. και 
θα πρέπει ίσως να βρεθεί ο αντί-Τσιτουρίδης που να ειδικεύεται στα αγροτικά. 
Άποψή μου είναι ότι πρέπει να δοθεί ειδικό βάρος, για λόγους που έχουν 
σχέση τόσο με την κατανομή των εδρών όσο και με τον αριθμό των ψήφων, 
στις Ε.Π. που η Ν.Δ. έχει ποσοστό άνω του 50%. Δηλαδή, Δράμας (50,57%), 
Κιλκίς (50,51%), Λακωνία (56,65%) και Χαλκιδικής (50,05%). Υπάρχουν 
άραγε πρόσωπα που να είναι στα ψηφοδέλτια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και να έχουν έστω 
και μικρή επιρροή σε ψηφοφόρους της Ν.Δ.;

4. Οκτώ (8) Ε.Π., που έχουν από τέσσερις (4) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πρώτο 
σε τέσσερις (4) Ε.Π. και κερδίζει οκτώ (8) έδρες από την πρώτη κατανομή και 
η Ν.Δ. επίσης σε τέσσερις (4) Ε.Π. και κερδίζει επτά (7) έδρες και η έδρα που 
μένει αδιάθετη είναι της Ε.Π. των Χανιών, όπου είναι πρώτο το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Το σύνολο ψήφων που πήρε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 365.855 και η Ν.Δ. 368.173. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και η Ν.Δ., είχαν άνοδο σε σχέση με τις εκλογές του 
1996 και στις οκτώ (8) Ε.Π.. Με εκπλήσσει, όμως, το μεγάλο ποσοστό της 
ανόδου για τη Ν.Δ. στην Ημαθία (5,95 εκ. μον.) και στην Πέλλα (6,71 εκ.



μον.), όπως και στην Πιερία (6,96) που ασφαλώς κάτι δεν πάει καλά με την 
αγροτική πολιτική και μάλιστα με προϊόντα εξαγωγής.
Επειδή το εκλογικό μέτρο είναι 20% και οι οκτώ Ε.Π. έχουν την ίδια 
βαρύτητα.

5. Οκτώ (8) Ε.Π., που έχουν από πέντε (5) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν πρώτο σε 
δύο (2) και θα κέρδιζε δεκαεπτά (17) έδρες από την πρώτη κατανομή και η 
Ν.Δ. σε έξι (6) και θα κέρδιζε δεκαέξι (16) έδρες από την πρώτη κατανομή. 
Στις αδιάθετες έδρες, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πρώτο σε μία (1) και η Ν.Δ. σε έξι 
(6 ).
Το σύνολο των ψήφων σ ’ αυτές τις Ε.Π. ήταν 429.908, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 
447.045, για τη Ν.Δ.. Οι μισές Ε.Π. που είναι πρώτη η Ν.Δ. είναι στη 
Θεσσαλία.
Έκπληξη ήταν το αποτέλεσμα στη Μαγνησία και τα Τρίκαλα, όπου η Ν.Δ. 
ήρθε πρώτη.

6. Τρεις (3) Ε.Π., που έχουν από έξι (6) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν πρώτο στις 
δύο (2) και θα κέρδιζε οκτώ (8) έδρες από την πρώτη κατανομή και η Ν.Δ. σε 
μία (1) και θα κέρδιζε επτά (7) έδρες από την πρώτη κατανομή. Οι αδιάθετες 
έδρες θα ήταν τρεις (3), μία (1) από κάθε Ε.Π..
Το σύνολο των ψήφων που πήρε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 205.102 και η Ν.Δ. 
188.834.

7. Δύο (2) Ε.Π., που έχουν από επτά (7) έδρες. Η Ν.Δ. ήταν πρώτη και στις δύο 
(2) και πήρε επτά (7) έδρες από την πρώτη κατανομή. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 
πέντε (5) και δύο (2) έδρες έμειναν αδιάθετες.
Το σύνολο των ψήφων που πήρε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 141.487 και η Ν.Δ. 
186.417, δηλαδή μία διαφορά 44.930 ψήφων υπέρ της Ν.Δ..
Στη Β ’ Θεσσαλονίκης η διαφορά των τεσσάρων (4) εκ. μον. υπέρ της Ν.Δ., στις 
εκλογές του 1996, έγινε οκτώ (8) εκ. μον. στις εκλογές του 2000.
Στις Σέρρες η διαφορά των 30.218 ψήφων υπέρ της Ν.Δ. είναι το 16,74% των 
έγκυρων ψηφοδελτίων. Υποψιάζομαι ότι τόσο στη Β ’ Θεσσαλονίκης όσο και 
στις Σέρρες, οι υποψήφιοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορούν μόνο να προσελκύσουν 
τους ψηφοφόρους που είναι δεδομένοι για το ΠΑ.ΣΟ.Κ..

8. Τέσσερις (4) Ε.Π., που έχουν από οκτώ (8) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν πρώτο 
στις τρεις (3) και πήρε δεκαπέντε (15) έδρες από την πρώτη κατανομή και η 
Ν.Δ., δέκα (10). Οι αδιάθετες έδρες είναι επτά (7), πέντε (5) στις τρεις (3)
Ε.Π. που είναι πρώτο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και δύο (2) στην Ε.Π. που είναι πρώτη η 
Ν.Δ. και αυτή είναι η Λάρισα, όπου η Ν.Δ. αύξησε τη δύναμή της 6,18 εκ. 
μον., δηλαδή 16,19% ή 12.429 ψήφους.
Το σύνολο των ψήφων που πήρε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 353.607 και η Ν.Δ. 
283.041 ψήφους.

9. Την Αχαΐα, που έχει εννέα (9) έδρες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 99.583 ψήφους και 
έβγαλε πέντε (5) έδρες από την πρώτη κατανομή και η Ν.Δ. 76.208 και 
έβγαλε τρεις (3 ) έδρες από την πρώτη κατανομή, και μία ( 1) αδιάθετη που 
πάει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως πρώτο.

10. Το Υπόλοιπο Αττικής, που τώρα έχει δώδεκα (12) έδρες. Η Ν.Δ. είναι πρώτη 
με 106.721 ψήφους και θα έπαιρνε πέντε (5) έδρες από την πρώτη κατανομή 
και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 104.804 ψήφους και θα έπαιρνε επίσης πέντε (5) 
έδρες από την πρώτη κατανομή. Οι αδιάθετες έδρες είναι δύο (2).

11. Την Α ’ Θεσσαλονίκης, που τώρα έχει δεκαέξι (16) έδρες, από τις οποίες το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα έπαιρνε επτά (7) έδρες από την πρώτη κατανομή και πήρε 
140.823 ψήφους και η Ν.Δ. θα έπαιρνε επίσης επτά (7) έδρες και πήρε 
139.995 ψήφους. Μία (1) έδρα θα έπαιρνε το Κ.Κ.Ε. και μία (1) έδρα θα 
έμενε αδιάθετη.

12. Την Α ’ Αθηνών, που τώρα έχει δεκαεπτά (17) έδρες, από τις οποίες επτά (7) 
έδρες θα έπαιρνε η Ν.Δ., με 166.064 ψήφους, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα έπαιρνε



επίσης επτά (7), με 155.860 ψήφους και από μία (1) έδρα το Κ.Κ.Ε. και ο 
ΣΥΝ.. Αδιάθετη μένει μία (1) έδρα.

13. Τη Β ’ Αθηνών, που έχει τώρα σαράντα δύο (42) έδρες, από τις οποίες το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα κέρδιζε τις δεκαοκτώ (18), με 393.655 ψήφους και δεκαπέντε 
(15) η Ν.Δ., με 325.386 ψήφους. Έδρες, επίσης, θα κέρδιζαν από την πρώτη 
κατανομή το Κ.Κ.Ε. (τρεις (3)) και ο ΣΥΝ. (δύο (2)) και τέσσερις (4) έδρες θα 
έμεναν αδιάθετες.
Το ποσοστό που παίρνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Β ’ Αθηνών είναι περίπου το ίδιο με 
το πανελλαδικό, ήτοι 43,89% με πανελλαδικό 43,79%. Η πανελλαδική 
άνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε σχέση με τις εκλογές του 1996 ήταν 2,30 εκ. μον. 
και της Ν.Δ. 4,61 (στη Β ’ Αθηνών ήταν για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 5,13 εκ. μον. και για 
τη Ν.Δ. 4,21).
Αβίαστα, λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τις εκλογές του 2000 τις 
κέρδισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυρίως λόγω της συμπεριφοράς των ψηφοφόρων της Β ’ 
Αθηνών και πρέπει να ερευνήσουμε το γιατί, ώστε στις επόμενες εκλογές να το 
εφαρμόσουμε και στις άλλες Ε.Π..
Η γνώμη μου είναι τα νέα πρόσωπα του ψηφοδελτίου που δεν μοιράστηκαν 
μόνο τις δεδομένες ψήφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά έφεραν και νέους, π.χ. 
Λοβέρδος (3°$), Κούρκουλα (4*ι), Αποστολάκη (5*ι), Σακοράφα (10*ι), Ασκητής 
(14°δ ) και ο Κοντογιαννόπουλος που έφερε έστω και λίγες ψήφους από τη 
Ν.Δ..
Είναι, επίσης, εκπληκτικό πόσοι πρώην υπουργοί έμειναν έξω. Μέτρησα δέκα
( 1 0 )  ( ! !! ) .

Ο κόσυος ίσως να έχει βαρεθεί χο ΠΑ.ΣΟ.Κ.. αλλά δείχνει να έχει 
βαρεθεί ακόμα περισσότερο τα πρόσωπα του ΠΑ.ΣΟ .Κ ..

Επειδή υποψιάζομαι ότι πιθανόν να υπάρχουν άλλες γνώμες, παραθέτω και 
άλλα συγκριτικά παραδείγματα:

•  Στη Χίο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε άνοδο 4,09 εκ. μον. και η Ν.Δ. μόνο 2,85. Νέο 
πρόσωπο η Ε. Τσουρή που ήρθε πρώτη. Αντίθετα, εκεί που δεν υπήρχαν νέα 
πρόσωπα, όπως στη Καστοριά, όπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχασε 0,93 εκ. μον. και η 
Ν.Δ. κέρδισε 8,04 εκ. μον. (!!! ), ή στην Φλώρινα, όπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχασε 
2,47 εκ. μον. και η Ν.Δ. κέρδισε 7,65.

•  Στη Ροδόπη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε 4,42 εκ. μον. και η Ν.Δ. 3,47. Νέο 
πρόσωπο η κ. Μανωλιά, που ήρθε πρώτη.

•  Αντίθετα, στο Κιλκίς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχασε 5,43 εκ. μον. και η Ν.Δ. κέρδισε 
12,56 ( ! ! ! ),  ή στη Χαλκιδική, όπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε 1,78 εκ. μον. και η 
Ν.Δ. 5,53.
Πιστεύω, όπως και τα παραδείγματα από το παρελθόν δείχνουν, ότι οι 

καλύτεροι για την παράταξη υποψήφιοι είναι αυτοί που 6εν τους αποδέχονται οι 
συνυποψήφιοι τους ή οι Τ.Ο. ή οι Ν.Ε., που ασκούν έλεγχο.

Το «Βήμα της Κυριακής» (15/6/2003) γράφει « ...δ εν  μ π ο ρ ε ί  να καο στη  
ηάχη ηε ένα ν  στρα τό που ν ιώ θει ότι έχε ι χ ά σε ι...», εξηγούσε, μιλώντας στο 
«Βήμα», κορυφαίος κομματικός παράγων, ο οποίος πασχίζει σχεδόν μόνος να 
αποδείξει ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα...

Αν το «σ χ εδ ό ν  μόνος» γίνει «ό λο ι» η ελπίδα μπορεί να γίνει βεβαιότητα.



Σημειώσεις:
1) Σκόπιμα στις αναλύσεις μου χρησιμοποιώ τον νόμιμο πληθυσμό και όχι 

τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους γιατί θεωρώ τους αριθμούς 
που δίνει το ΥΠ.ΕΣ. λάθος (βλέπε κείμενό μου «Απογραφή και Απορίες» 
(1/5/2002).
Σημειώνω μόνο τα εξής: οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι Έλληνες 
δημότες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που αποτελούν περίπου το 76% του 
συνόλου. Το υπόλοιπο είναι Έλληνες πολίτες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών που δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν, λοιπόν, οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι 9.932.825, όπως 
λέει το ΥΠ.ΕΣ., τότε πρέπει να δεχθούμε ότι οι δημότες τις Ελλάδος είναι 
13.070.000, περίπου, και ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή...

2) Στον πίνακα «Εκλογικοί Στόχοι δε Ε.Π.-Κλειδιά» σκόπιμα έβαλα ποσοστά 
εξωπραγματικά, στη πτώση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή στην άνοδο της Ν.Δ., σε ορισμένες 
Ε.Π., γιατί θέλω να δείξω ότι οι υπόλοιπες Ε.Π. είναι οι κρίσιμες και πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

3) Την επιμέλεια των κειμένων και πινάκων έκανε ο υιός μου Δημήτρης.



Εκλογικοί Στόχοι & Ε.Π.-Κλειδιά
Εκλογική
Περιφέρεια

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν.Δ.
Από 2000 Έως 2000

Α' Αθήνας 38,90% 39,76% 44,40% 42,36%
Β' Αθήνας 41,90% 43,89% 37,20% 36,28%
Α' Πειραιά 29% 41,90% 57% 43,21%
Β' Πειραιά 44,45% 46% 33,33% 33,27%
Υπόλ. Αττικής 38,50% 41,67% 46,10% 42,44%
Αττική 40% 42,78% 40% 38,64%
Βοιωτία 40% 45,79% 40% 41,92%

( ‘96=36 ,80%)

Εύβοια 42,90% 47,01% 42,80% 41,31%
Ευρυτανία Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να πάρει 330 ψήφους από τη Ν.Δ.
Φθιώτιδα 33,40% 43,46% 49,90% 48,50%
Φωκίδα Μόνο με θαύμα μπορεί να είναι πρώτο το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στερεά Ελλάδα 33,50% 45,14% 66,60% 44,60%
Αργολίδα 33,34% 40,91% 49,99% 49,83%
Αρκαδία 33,34% 45,06% 49,99% 45,81%
Κορινθία 40% 45,73% 60% 45,54%
Αακωνία 25% 35,27% 75% 56,65%
Μεσσηνία 33,34% 41,13% 49,90% 48,93%
Πελοπόννησος 33,50% 41,69% 66,50% 48,90%
Αιτωλοακαρνανία 44,45% 45,56% 44,43% 43,76%
Αχαΐα 50% 50,02% 39,99% 38,28%
Ηλεία 42,86% 49,21% 42,85% 42,24%
Δυτική Ελλάδα 33,34% 48,22% 66% 41,26%
Ζάκυνθος Να είναι ξανά πρώτο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διαφορά 1,27 εκ. μον.
Κέρκυρα 2,28 -//-
Κεφαλονιά 5,85 - / / -
Αευκάδα 4,03 -//-
Ιόνια Νησιά 3,01 - / / -
Άρτα 25% 38,47% 74,99% 48,07%
Θεσπρωτία Να είναι ξανά πρώτο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διαφορά 3,91 εκ. μον.
Ιωάννινα 2,42 - / / -
Πρέβεζα 33,34% 42,62% 66,65% 46,11%
Ήπειρος Δεν έχει επιπτώσεις ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος
Καρδίτσα 33,34% 40,34% 49,99% 47,74%
Αάρισα 33,34% 40,81% 44,44% 44,20%
Μαγνησία 33,34% 42,46% 49,99% 43,64%
Τρίκαλα 33,34% 43,64% 49,99% 44,05%
Θεσσαλία 40% 41,69% 60% 44,78%
Γρεβενά Να είναι ξανά πρώτο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διαφορά 3,87 εκ. μον.
Καστοριά 33,34% 36,38% 66,65% 55,30%
Κοζάνη 33,34% 42,85% 49,99% 46,88%
Φλώρινα 33,34% 40,29% 66,65% 51,21%
Δυτική Μακεδονία Δεν έχει επιπτώσεις ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος



Α' Θεσσαλονίκης 41,18% 41,86% 47,05% 41,61%
Β’ Θεσσαλονίκης 37,50% 39,82% 49,99% 47,70%
Ημαθία 40% 44,03% 59,99% 43,90%
Κιλκίς*1) 25% 37,51% 49,99% 50,51%
Πέλλα 40% 41,08% 59,99% 48,52%
Πιερία 40% 41,45% 59,99% 48,27%
Σέρρες 37,50% 36,99% 62,49% 53,73%
Χαλκιδική 25% 40,53% 49,99% 50,05%
Κεντρική Μακεδονία 33,34% 40,49% (Αδιάφορο) 46,99%
(1) Αν δεν πάρει κάτω του 50% η ΝΑ. στο Κιλκίς και πάρει κάτω του 50% στη
Χαλκιδική ή αντίστροφα δεν έχει επιπτώσεις στην κατανομή των εδρών.
Δράμα*2) 25% 41,08% 49,99% 50,57%
Εβρος 40% 44,21% 59,99% 46,98%
Καβάλα 40% 42,02% 59,99% 46,44%
Ξάνθη 25% 44,49% 49,99% 47,53%
Ροδόπη*2) 50% 49,67% 49,99% 36,41%
Ανατολική Μακεδονία- 
θράκη 33,34% 44,06% 66,65% 45,83%

(2) Αν δεν πάρει κάτω του 50% η ΝΑ. στη Δράμα και πάρει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Ροδόπη
άνω του 50% ή αντίστροφα δεν έχει επιπτώσεις στην κατανομή των εδρών.
Λέσβος Να είναι ξανά πρώτο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διαφορά 4,21 εκ. μον.
Σάμος -//- -//- -//- -//- 1,12 -//-
Χίος 33,34% 49,60% 66,65% 40,67%
Βόρειο Αιγαίο*3) - 43,64% - 38,57%
(3) Οποιοδήποτε συγκεντρωτικό αποτέλεσμ α δεν έχει επιπτώσεις στην κατανομή των εδρών

Δωδεκάνησα 50% 52,54% 50% 39,68%
Κυκλάδες 25% 43,44% 50% 45,80%
Νότιο .Αιγαίο*4) - 48,65% - 42,29%
(4) Το ίδιο με το προηγούμενο
Ηράκλειο 58,40% 58,40% 30,61% 30,61%
Λασίθι 59,64% 59,64% 32,90% 32,90%
Ρέθυμνο 51,80% 51,80% 39,61% 39,61%
Χανιά 52,29% 52,29% 34,86% 34,86%
Κρήτη 56,12% 56,12% 33,27% 33,27%





Αττική (Α.)

♦  Νόμιμος Πληθυσμός: 3.002.968 , το 29,42%  του συνόλου.

♦  Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 1.886.696 , το 27,47%  του συνόλου.

♦  Έδρες: 85 , το 29,51% στις 288

{ΑΆΘηνών (17), Β ' Αθηνών (42), Α ' Πειραιώς (6), Β ' Πειραιώς (8), Υπόλ. Αττικής (12)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 807.152 ψήφους, ποσοστό 42,78% στην Α., 

και το 26,83%  του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 4.127 λιγότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 728.928 ψήφους, ποσοστό 38,64% στην Α., 

και το 24,83% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,



Στερεά Ελλάδα (Σ.Ε.)

♦  Νόμιυος Πληθυσμός: 603.788 , το 5,92% του συνόλου.

♦  'Εγκυρα Ψηφοδέλτια: 438.936 |, το 6,39% του συνόλου.

♦  'Εδρες: | 17 | , το 5,90% στις 288

{Βοιωτία (4), Εύβοια (6), Ευρυτανία (1), Φθιώτιδα (5), Φωκίδα (1)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 198.151 

και το

ψήφους, ποσοστό 45,14% στην Σ.Ε.,

6,59% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 9.409 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43%  

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 195.760 ψήφους, ποσοστό 44,60%  στην Σ.Ε., 

και το 6,67% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

7.018 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43%



Πελοπόννησος (Π.)

♦  Νόιηυος Πληθυσμός: 652.834 , το 6,40% του συνόλου.

♦  Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 469.135 |, το 6,83% του συνόλου.

♦  Έδρες: | 18 |, το 6,25% στις 288

{Αργολίδα (3), Αρκαδία (3), Κορινθία (4), Λακωνία (3), Μεσσηνία (5)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 196.829 ψήφους, ποσοστό 41,96% στην Π., 

και το 6,54% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 4.899 λινότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 229.424 ψήφους, ποσοστό 48,90%  στην Π., 

και το 7,82% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,



Δυτική Ελλάδα (Δ.Ε.)

♦  Νόιιιρος Πληθυσυός: 789.303 , χο 7,73% χου συνόλου.

♦  'Εγκυρα Ψηφοδέλτια: 519.649 |, χο 7,57% χου συνόλου.

♦  'Εδρες: 23 , χο 7,99% σχις 288 

{Αχαΐα (9), Αιτωλοακαρνανία (8), Ηλεία (6)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 250.563 ψήφους, ποσοσχό 48,22% σχην Δ.Ε., 

και χο 8,33% χου συνόλου χων ψήφων χου σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε 27.114 περισσότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43%  

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 214.412 ψήφους, ποσοσχό 41,26%  σχην Δ.Ε., 

και χο 7,30% χου συνόλου χων ψήφων χης σχην Επικράχεια,



Ιόνια Νησιά (Ι.Ν.)

♦  Νόμιιιος ΠΑηθιισιιός: 214.911 , το 2,11%  του συνόλου.

♦  Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 144.453 |, το 2,10%  του συνόλου

♦  Έδρες: [~6~| , το 2,08% στις 288

{Ζάκυνθος (1), Κέρκυρα (3), Κεφαλονιά (1), Λευκάδα (1)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 62.617 ψήφους, ποσοστό 43,35% στην Ι.Ν., 

και το 2,08%  του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 502 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 58.269 ψήφους, ποσοστό 40,34% στην Ι.Ν., 

και το 1,99% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 3.846 λινότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Μόνο η Ε.Π. της Κέρκυρας έχει ψηφοφόρους που ζουν στη Γερμανία.

Στις Ευρωεκλογές του 1999 ψήφισαν εκεί 174 ψηφοφόροι.



Ήπειρος (Η.)

♦  Νόμιμος Πληθυσμός: 396.732 , το 3,89% ίου συνόλου.

♦  'Εγκυρα Ψηφοδέλτια: 272.471 , χο 3,97% χου συνόλου.

♦  Έδρες: | 11 |, χο 3,82% σχις 288

{Άρτα (3), Θεσπρωτία (1), Ιωάννινα (5), Πρέβεζα (2)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 117.205 ψήφους, ποσοσχό 43,02% σχην Η., 

και χο 3,90%  χου συνόλου χων ψήφων χου σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε | 42 | περισσότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 122.151 ψήφους, ποσοσχό 44,83% σχην Η., 

και χο 4,16%  χου συνόλου χων ψήφων χης σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε 4.988 περισσότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Και εδώ οι Ε.Π., κυρίως η Θεσπρωτία που είναι χώρα μονοεδρική, έχουν 

σημανχικό αριθμό ψηφοφόρων που ζουν σχη Γερμανία.

Σχις Ευρωεκλογές χου 1999 ψήφισαν σχο χόπο διαμονής χους:

1.612

1.276

821

ψ ηφοφόροι από χο Νομό Ά ρτα ς

-//- - ι ι - - I I - Θεσπρωτίας

- I I -  - ι ι - - I I - Ιωαννίνωυ

- ι ι -  - ι ι - - I I - Πρεβέζης



Θεσσαλία (0.)

♦  Νόιημος Πληθυσμός: 796.153 , ίο  7,80% του συνόλου.

♦  Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 555.582 , χο 8,09% χου συνόλου.

♦  Έδρες: 23 , χο 7,99% σχις 288

{.Καρδίτσα (5), Λάρισα (8), Μαγνησία (5), Τρίκαλα (5)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 231.636 ψήφους, ποσοσχό 41,69%  σχην Θ., 

και χο 7,70% χου συνόλου χων ψήφων χου σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε 7.264 λινότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 248.814 ψήφους, ποσοσχό 44,78% σχην Θ., 

και χο 8,48% χου συνόλου χων ψήφων χης σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε 9.914 περισσότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Σημανχικό αριθμό ψηφοφόρων σχη Γερμανία έχουν χα Τρίκαλα. 

Σχις Ευρωεκλογές χου 1999 ψήφισαν σχο χόπο διαμονής χους:

349 ψ ηφοφόροι από χο Νομό Καρδίτσας

859

201

1.607

- I I - - I I - Λάρ ισας

- I I - - I I - - I I - Μ αγνησίας

- I I - - I I - - I I - Τρικάλων



Δυτική Μακεδονία (Δ.Μ.)

♦  Νόμιιιος Πληθυσμός: 327.777 , χο 3,21% χου συνόλου

♦  'Εγκυρα Ψηφοδέλτια: 238.133 |, χο 3,47% χου συνόλου.

♦  Έ6ρε<:: | 10 | , χο 3,47% σχις 288

{Κοζάνη (5), Φλώρινα (2), Γρεβενά (1), Καστοριά (2)\

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 99.649 ψήφους, ποσοσχό 41,85%  σχην Δ.Μ., 

και χο 3,31% χου συνόλου χων ψήφων χου σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε 2.748 λιγότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 115.103 ψήφους, ποσοσχό 48,34%  σχην Δ.Μ., 

και χο 3,92% χου συνόλου χων ψήφων χης σχην Επικράχεια,

που σημαίνει όχι πήρε 12.706 περισσότερες ψήφους για χο ποσοσχό χου 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Όλες οι Ε.Π. σχη Δ.Μ. έχουν έναν σημανχικό αριθμό ψηφοφόρων που ζουν σιη 

Γερμανία.

Σχις Ευρωεκλογές χου 1999 ψήφισαν σχο χόπο διαμονής χους:

812 ψ ηφοφόροι από χο Νομό Γοεβενώυ

435 - ι ι -  - ι ι - - I I - Καστορ ιάς

1.695 - I I -  - ι ι - - ι ι - Κοζάνης

618 - ι ι -  - ι ι - - ι ι - Φλώρινας



Κεντρική Μακεδονία (Κ.Μ.)

♦  Νόιιηιος Πληθυσιιός: 1.722.467 , ίο 16,88% του συνόλου

♦  Ένκυρα Ψηφοδέλτια: 1.180.507 , το 17,19% του συνόλου.

♦  Έδρε£: 48 , το 16,67%| στις 288

{Α' Θεσσαλονίκης (16), Β ' Θεσσαλονίκης (7), Κιλκίς (3), Ημαθία (4), Πιερία (4), Πέλλα 

(4), Σέρρες (7), Χαλκιδική (3)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 477.986 

και το

ψήφους, ποσοστό 40,49% στην Κ.Μ.,

15,89% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 29.632 λινότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 554.748 ψήφους, ποσοστό 46,99% στην Κ.Μ., 

και το 18,90% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 47.130 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Με εξαίρεση τη Χαλκιδική, στις υπόλοιπες Ε.Π. ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 

ψηφοφόρων τους είναι μετανάστες.

Στις Ευρωεκλογές του 1999 ψήφισαν στη Γερμανία:

805 ψ ηφ οφόροι από το Νομό Ηιιαθίας

1.219

1.644

1.232

1.248

3.630

- I I - - I I - Κ ιλκ ίς

- I I - - I I - Θεσσαλονίκη ς

- I I - - I I - Π ιερ ίας

- I I - - I I - - I I - Πέλλας

- I I - - I I - - I I - Σερρών

- I I - - I I - - I I - Χαλκιδ ικής



Ανατολική Μακεδονία -  Θράκη (Α.Μ.- 0)

♦  Νόιηιιος Πληθυσιιός: 633.385 , το 6,21% του συνόλου.

♦  Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 444.710 |, το 6,47% του συνόλου.

♦  Έδρες: | 17 |, το 5,90% στις 288

{Δράμα (3), Έβρος (4), Καβάλα (4), Ξάνθη (3), Ροδόπη (3)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 195.947 ψήφους, ποσοστό 44,06% στην Α.Μ.- ©., 

και το 6,51% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 4.722 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 203.794 ψήφους, ποσοστό 45,83% στην Α.Μ.- 0., 

και το 6,94% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 12.569 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Το εκλογικό αποτέλεσμα της Α.Μ.- θ. κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τους 

μετανάστες στη Γερμανία.

Στις Ευρωεκλογές του 1999 ψήφισαν στο τόπο κατοικίας τους, στο εξωτερικό:

3.039 ψ ηφ οφόροι από το Νομό Δράιζας

3.522

1.489

596

439

- I I - - I I - Έβρου

- I I - - I I - Καβάλας

- ι ι - - I I - Ξάνθης

- I I - - I I - Ροδόπης

Και αν προσθέσουμε αυτούς που την περίοδο των Ευρωεκλογών ήταν διακοπές 

στην Ελλάδα (Ιούνης 1999) καθώς και αυτούς που επέλεγαν να ‘ρθουν να 

ψηφίσουν στον τόπο τους, τότε ένα ποσοστό άνω του 10% είναι μετανάστες 

ψηφοφόροι.



Βόρειο Αιγαίο (Β.Α.)

♦  Νό|ΐιμο<: Πληθυσυός: 208.983 , το 2,05% του συνόλου.

♦  'Εγκυρα Ψηφοδέλτια: 145.735 , το 2,12% του συνόλου.

♦  Έδρε<:: [β ]  , το [ 2,08% | στις 288 

{Λέσβος (3), Σάμος (1), Χίος (2)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 63.593 ψήφους, ποσοστό 43,64% στην Β.Α., 

και το 2,11% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 927 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 56.215 ψήφους, ποσοστό 38,57% στην Β.Α., 

και το 1,92% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 6.451 λιγότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Για την Ε.Π. της Σάμου, βλέπε την μελέτη για τις μονοεδρικές.



Νότιο Αιγαίο (Ν.Α.)

♦  Νόιηΐιος ΠAl1θυσμόg: 277.595 , ίο 2,72% του συνόλου.

♦  Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 189.797 , το 2,76% του συνόλου.

♦  Έδρες: 8 , το 2,78%  στις 288 

{Δωδεκάνησος (5), Κυκλάδες (3)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 92.336 ψήφους, ποσοστό 48,65%  στην Ν.Α., 

και το 3,07% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 10.723 περισσότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 80.268 ψήφους, ποσοστό 42,29%] στην Ν.Α., 

και το 2,73% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 1.345 λιγότερες ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Η τελική κατανομή των εδρών έδωσε 5 έδρες για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποσοστό 71,43%

(!!!) και στην Ν.Δ., 2, ποσοστό 28,57%.

Με τη νέα απογραφή, θα είχε δώσει 5 έδρες για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποσοστό 62,50% και 

στην Ν.Δ., 3, ποσοστό 37,50%, δηλαδή κερδισμένη από την νέα κατανομή των 

εδρών είναι η Ν.Δ..



Κρήτη (Κ.)

♦  NómwoQ Πληθυσιιός: 578.252 , το 5,67% του συνόλου.

♦  Έγκυρα ΨικροδέΑχια: 382.226 , το 5,56% του συνόλου.

♦  Έδρες: | 16 | , το 5,56% στις 288

{Ηράκλειο (8), Λασίθι (2), Ρέθυμνο (2), Χανιά (4)}

♦  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 214.505 ψήφους, ποσοστό 56,12%  στην Κ., 

και το 7,13% του συνόλου των ψήφων του στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 50.148 περισσότερες· ψήφους για το ποσοστό του 43%  

Πανελλαδικά.

♦  Η Ν.Δ. πήρε 127.168 ψήφους, ποσοστό 33,27%  στην Κ., 

και το 4,33% του συνόλου των ψήφων της στην Επικράτεια,

που σημαίνει ότι πήρε 37.189 λιγότερε<; ψήφους για το ποσοστό του 43% 

Πανελλαδικά.

♦  Όπως βλέπουμε, η διαφορά ψήφων ΠΑ.ΣΟ.Κ. -  Ν.Δ., ήτοι 87.337, είναι 

μεγαλύτερη ακόμη και της Πανελλαδικής, που ήταν 72.705 ψήφοι.

Η τελική κατανομή των εδρών έδωσε 12 για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποσοστό 75% (!!!) και 

στην Ν.Δ. 4, ποσοστό 25%.





Έδρες από τη Πρώτη (Α 9) ΚατανοιιΐΊ

Έδρες
Εκλογική

Περιφέρεια
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν.Δ » Αδιάθετες

Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες

Γρεβενά 16.239 1 14.878 - -

Ευρυτανία 11.715 - 12.374 1 -

Ζάκυνθος 11.246 1 10.916 -

Με 1 Θεσπρωτία 16.785 1 15.382

Κεφαλονιά 11.978 1 10.366 - —

Λευκάδα 8.098 1 7.330 -

Σάμος 12.183 1 11.835 - -

Φωκίδα 15.270 - 17.959 1 “

Καστοριά 13.854 1 21.056 1 -

Λασίθι 32.531 1 17.945 - 1

ΛΛο Ο Πρέβεζα 20.253 1 21.913 1 -

Ρέθυμνο 28.088 1 21.477 1 -

Φλώρινα 17.365 1 22.072 1 -

Χίος 18.409 1 15.095 1 -

Αργολίδα 40.092 1 40.757 1 1

Αρκαδία 29.299 1 35.685 1 1

Άρτα 25.748 1 32.177 1 1

Δράμα 34.122 1 42.000 2 -

Κέρκυρα 31.295 1 29.657 1 1

ΛΛο *3 Κιλκίς 30.979 1 41.463 2 -
Ινίο ο

Κυκλάδες 35.205 1 37.118 1 1

Λακωνία 24.984 1 40.127 2 -

Λέσβος 32.544 1 29.285 1 1

Ξάνθη 30.178 1 32.240 1 1

Ροδόπη 37.202 1 27.275 1 1

Χαλκιδική 31.286 1 38.630 2 -

Βοιωτία 41.689 2 38.165 2 -

Εβρος 49.621 2 52.734 2 -

Ημαθία 47.571 2 47.427 2 -

ΛΛο Δ. Καβάλα 44.824 2 49.545 2 -
Ινίο *Τ

Κορινθία 46.600 2 46.408 2 -

Πέλλα 47.440 2 56.031 2 -

Πιερία 38.400 2 44.725 2 -

Χανιά 49.710 2 33.138 1 1

Δωδεκάνησα 57.131 3 43.150 2 -

ΛΛο ^ Ιωάννινα 54.419 2 52.679 2 1
Ινίο Ο

Καρδίτσα 47.443 2 56.154 2 1

Κοζάνη 52.191 2 57.099 2 1



Μαγνησία 55.181 2 56.703 2 1
Μεσσηνία 55.854 2 66.447 2 1
Τρίκαλα 51.111 2 51.586 2 1
Φθιώτιδα 56.658 2 63.227 2 1

Α' Πειραιά 65.663 2 67.714 3 1
Με 6 Εύβοια 72.819 3 63.995 2 1

Ηλεία 66.620 3 57.185 2 1

Με 7 Β' Θεσσαλονίκης 74.711 3 89.483 3 1
Σέρρες 66.776 2 96.994 4 1

Αιτωλοακαρνανία 84.360 4 81.019 3 1

Με 8 Β' Πειραιά 87.170 4 63.043 2 2
Ηράκλειο 104.176 5 54.608 2 1
Λάρισα 77.901 3 84.371 3 2

Με 9 Αχαΐα 99.583 5 76.208 3 1

Με 12 Υπόλ. Αττικής 104.804 5 106.721 5 2

Με 16 Α1 Θεσσαλονίκης 140.823 7 139.995 7 1 (α)

Με 17 Α' Αθήνας 155.860 7 166.064 7 1(β)

Με 42 3' Αθήνας 393.655 18 325.386 15 4(υ )

Σύνολο: 5 6  Ε.Π. 3.007.712 128 2.935.016 115 37

(α) Μία (1) έδρα θα έπαιρνε το Κ.Κ.Β.

(β) Μία (1) έδρα θα έπαιρνε το Κ.Κ.Β. και μία (1) ο ΣΥΝ. 

(γ) Τρεις (3) έδρες θα έπαιρνε το Κ.Κ.Β. και δύο (2) ο ΣΥΝ.



I



Αττονοαφΐί και Απορίες
1) Όπως προκύπτει από την απογραφή του 2001, ο νόμιμος πληθυσμός (Ν.Π.) 

της χώρας είναι 10.206.595. Αυτό σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα θα πρέπει 
να είναι περίπου 7.757.000 ψηφοφόροι γιατί το 24% περίπου του Ν.Π. είναι 
κάτω των δεκαοκτώ (18 ) ετών και δεν ψηφίζουν.
Στις εκλογές του 2000 (έντεκα (11) μήνες πριν από την απογραφή) οι 
εγγεγραμμένοι ήταν 9.373.439 που σημαίνει ότι ο Ν.Π. θα έπρεπε να είναι 
περίπου 11.700.000.

2) Οι ετεροδημότες διαμένουν συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα, και όχι το 
αντίθετο, και θα ήταν λογικό η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές να 
είναι μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα, αφού οι ψηφοφόροι δεν χρειάζετα ι να 
μετακινηθούν, και μικρότερη στις Ε.Π. της επαρχίας, αφού χρειάζεται 
μετακίνηση των ετεροδημοτών.

3) Θα ήταν επίσης λογικό η αντιστοιχία ψηφοφόρων και εδρών να είναι 
μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα απ ’ ότι στις εκλογικές περιφέρειες που 
βρίσκονται μακριά απ ’ αυτές.

Ετοιμάσαμε έναν πίνακα που περιέχει τους ψηφίσαντες στις εκλογές του 2000 
(υπαρκτό δεδομένο) και τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001 (έντεκα ( 11 ) 
μήνες αργότερα) και προκύπτουν ερωτήματα αν είναι σωστά τα αποτελέσματα της 
απογραφής και ως εκ τούτου η κατανομή των εδρών που προκύπτει απ ’ αυτή.

Αναφέρουμε μερικά από τα «περίεργα»:

1) Στην Α ’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2000 ψήφισαν 347.253 και ο Ν.Π. 
είναι 560.636, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι 61,94% του Ν.Π. και η 
αντιστοιχία εδρών και ψήφων με τη νέα κατανομή είναι 347.253:16 =21.703 
ψήφοι ανά έδρα.
Στις ίδιες εκλογές στο Κιλκίς ψήφισαν 84.051 και ο Ν.Π. είναι 106.652, 
δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι 78,81% (!!!) του Ν.Π. και η αντιστοιχία 
εδρών και ψήφων είναι 84.051:3=28.017 (!!!) ψήφοι ανά έδρα.

2) Στην Β ’ Αθηνών στις εκλογές του 2000 ψήφισαν 923.948 και ο Ν.Π. είναι 
1.483.651, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι 62,28% του Ν.Π. και η 
αντιστοιχία εδρών και ψήφων με τη νέα κατανομή είναι 923.948:42=21.999  
ψήφοι ανά έδρα.
Στις ίδιες εκλογές στην Αρκαδία ψήφισαν 90.426 και ο Ν.Π. είναι 115.989, 
δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι 77,96% (!!!) του Ν.Π. και η αντιστοιχία 
εδρών και ψήφων είναι με τη νέα κατανομή 90.426:3=30.142 (!!!) ψήφοι ανά 
έδρα.

3) Στο Υπόλοιπο Αττικής στις εκλογές του 2000 ψήφισαν 258.182 και ο Ν.Π. 
είναι 412.175, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι 62,64% του Ν.Π. και η 
αντιστοιχία εδρών και ψήφων είναι με τη νέα κατανομή 258.182:12=21.515. 
Στις ίδιες εκλογές στη Φωκίδα, που έγινε μονοεδρική, ψήφισαν 37.838 και ο 
Ν.Π. είναι 48.380, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής είναι 78,21 % (!!!) και η 
αντιστοιχία εδρών και ψήφων είναι τώρα 37.838(Π!) ψήφοι ανά έδρα.

(Ο



Τι υποψιαζόμαστε:

Ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος, δηλαδή οι δημότες, στην πραγματικότητα 
είναι περισσότεροι απ ’ αυτούς που μας δίνει το ΥΠ.ΕΣ. και αυτό συμβαίνει διότι 
δεν έχει συμπεριλάβει τους συμπατριώτες μας που εργάζονται στις χώρες της Ε.Ε. 
αν και είναι νοαιτίτένοι στα δηυοτολόγια και στους εκλογικούς καταλόνους της 
περιοχής τους, φπφίζουν στις βουλευτικές εκλογές όπως οι ετεροδππότες,
ΦΠΦίζουν στο τόπο κατοικίας τους στις Ευρωεκλονές όπως οι ετεροδππότες και 
όπως δεν θεωρούνται Ν.Π. και ειλικρινά αναρωτιόιιαστε ποιο είναι το αντίθετο του 
«νόπιπου».

Αυτό αδικεί κυρίως τις εκλογικές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος διότι από εκεί 
κατάγονται οι περισσότεροι συμπατριώτες μας που εργάζονται στις χώρες τις Ε.Ε., 
ενώ τα αστικά κέντρα κερδίζουν έδρες που δεν τους αναλογούν.



Πίνακας Απονο αφής

|α/ίι Εκλογική Περιφέρειαι „ ^ ρ:Εδρω\
Εκλογές 

ί 2000
Απογραφή

2001
Ποσοστό

Συμμετοχή«
Αντιστοιχία 

; Εδρών-ΨήφονΙ
1 1 Α1 Θεσσαλονίκης 16 347.255 560.63ίί 61,94% 21.703

2 Β' Αθηνών 42 923.945 1.483.65] 62,28% 21.999

1 3 Υπόλ. Αττικής 12 258.182 412.175ί 62,64% 21.515

1 4 Ηλείας 6 137.932 214.745 64,23% 22.989

5 Ηρακλείου 8 181.705 276.354 65,75% 22.713

6 Αχαϊας 9 203.039 307.186 66,10% 22.560

1 7 Ξάνθης 3 69.633 104.746 66,48% 23.211

8 Κεφαλονιάς 1 28.313 42.397 66,78% 28.313

9 Β' Πειραιώς 8 195.092 290.078 67,26% 24.387

1 10
Ρεθύμνης 2 55.152 81.547 67,63% 27.576

1 11 Χανιών 4 96.907 143.009 67,76% 24.227

1 12
Α' Αθηνών 17 403.458 594.994 67,81% 23.733

1 13 Δωδεκανήσων 5 111.214 163.484 68,03% 22.243

1 14
Μαγνησίας 5 133.119 195.536 68,08% 26.624

1 15
Κέρκυρας 3 73.454 107.594 68,27% 24.485

Πανελλαδικός 
Μέσος Όρο§ 288 7.027.007 10.206.595 68,85% 24.399

1 16
Ροδόπης 3 76.762 111.473 68,86% 25.587

1 17 Θεσπρωτίας 1 36.480 52.587 69,37% 36.480

1 18
Πρεβέζης 2 48.467 69.743 69,49% 24.234

1 19 Λαρίσης 8 194.244 278.162 69,83% 24.281

I 20 Χίου 2 38.047 54.464 69,86% 19.024

I 21 Αρτας 3 68.125 97.265 70,04% 22.708

1 22
Ζακύνθου 1 26.660 37.979 70,20% 26.660

1 23
[ωαννίνων 5 124.435 177.137 70,25% 24.887

124
Αιτωλοακαρνανίας 8 187.994 267.374 70,31% 23.499

1 25
λακωνίας 3 72.063 101.111 71,27% 24.021

26 Ίιερίας 4 94.257 131.894 71,46% 23.564

12 7 '
λέσβου 3 79.416 110.938 71,59% 26.472

I 28 νΐεσσηνίας 5 138.270 192.849 71,70% 27.654

29 ]Καστοριάς 2 38.766 53.877 71,95% 19.383

(ΐ)



30 Αασιθίου 2 55.666> 77.342> 71,97% 27.833

31 Αργολίδος 3 73.106 101.38ζ) 72,10% 24.367

32 Λευκάδος 1 19.47ς 26.94] 72,30% 19.479

33 Δράμας 3 84.654 116.927 72,40% 28.218

34 Α' Πειραιώς 6 161.044 222.076 72,52% 26.841

35 Β' Θεσσαλονίκης 7 191.681 264.005 72,61% 27.383

36 Κυκλάδων 3 82.907 114.111 72,65% 27.636

37 Εύβοιας 6 158.173 216.338 73,11% 26.362

38 Σάμου 1 31.873 43.581 73,14% 31.873

39 Φθιώιιδος 5 132.684 181.146 73,25% 26.537

40 Κοζάνης 5 123.879 168.563 73,49% 24.776

41 Χαλκιδικής 3 78.814 107.181 73,53% 26.271

42 Ημαθίας 4 110.179 149.784 73,56% 27.545

43 Τρικάλων 5 119.143 161.936 73,57% 23.829

44 Κορινθίας 4 104.144 141.496 73,60% 26.036

45 Βοιωτίας 4 92.910 125.332 74,13% 23.228

46 Καρδίτσας 5 119.394 160.519 74,38% 23.879

47 Καβάλας 4 109.405 147.075 74,39% 27.351

48 Φλωρίνης 2 43.915 58.998 74,43% 21.958

49 Πέλλας 4 117.555 157.827 74,48% 29.389

50 Εβρου 4 114.801 153.164 74,95% 28.700

51 Σερρών 7 184.621 244.488 75,51% 26.374

52 Γ ρεβενών 1 35.791 46.339 77,24% 35.791

53 Αρκαδίας 3 90.426 115.989 77,96% 30.142

54 Φωκίδος 1 37.838 48.380 78,21% 37.838

55 ίιλκίς 3 84.051 106.652 78,81% 28.017

56 Ευρυτανίας 1 26.050 32.592 79,93% 26.050
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