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Περίληψη  
Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει έλεγχος κατά πόσο ένα εκλογικό 

κέντρο δέχεται επιδράσεις σχετικά με φαινόμενα ακραίας ψήφου από τις τάσεις των 200 πιο κοντινών, 
γειτονικών όμοιων του. Αυτές οι επιδράσεις εμφανίζονται κυρίως από την ομοιομορφία που παρουσιάζεται 
στα εκλογικά αποτελέσματα των γειτονικών δήμων της επικράτειας. Aρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μου. Τόσο για την γλώσσα προγραμματισμού την 
οποία χρησιμοποίησα, όσο και για τον κλάδο της οικονομετρίας στον οποίο βασίστηκα θα γίνει μια 
λεπτομερής επεξήγηση των βασικών τους στοιχείων.  
 Θα οριστούν βασικές έννοιες όπως τι είναι ακραία ψήφος, πως παρατηρούνται πολιτικά κόμματα 
που χαρακτηρίζονται ακραία και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι βοηθούν στην εμφάνιση και την 
εδραίωση τέτοιων παρατάξεων. Στην συνέχεια, θα εξετάσω πως με την βοήθεια της γλώσσας 
προγραμματισμού συλλέγω, επεξεργάζομαι και απεικονίζω τα δεδομένα μου, παρουσιάζοντας έτσι το 
πρώτο πρακτικό κομμάτι ανάλυσης του κώδικα μου.  

Εν συνεχεία, θα γίνει μια συνοπτική επεξήγηση της ροής του κώδικα μου. Πιο συγκεκριμένα θα 
αναφερθώ σε προβλήματα που συνάντησα και έλυσα μέσω του κώδικα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο 
κατάφερα να φτάσω στην γραφική απεικόνιση των χαρτών και διαγραμμάτων μου, εξάγοντας τελικά τις 
χρήσιμες πληροφορίες για την αυτοσυσχέτιση που παρουσιάζουν.  

Τέλος θα συνοψίσω τα φαινόμενα ακραίας ψήφου, θα συνδέσω την θεωρία των ερευνών που 
προϋπάρχουν με τα δεδομένα που κατάφερα να εξάγω και θα ερμηνεύσω τα αποτελέσματα τα οποία θα 
εμφανίσω. Θα φτάσω έτσι στην χωρική αυτοσυσχέτιση που υπάρχει και τις επιδράσεις που δέχεται ένα 
εκλογικό κέντρο από τα 200 πιο κοντινά γειτονικά του, μεταξύ των εκλογικών ποσοστιαίων αποτελεσμάτων 
ακραίας ψήφου τόσο προς την ακροδεξιά όσο και προς την ακροαριστερά.  
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Ακροαριστερά, Ακροδεξιά, Εκλογικά Κέντρα, Εκλογικά Τμήματα, Εκλογικά Αποτελέσματα, 
Αυτοσυσχέτιση, Επίδραση, Οικονομική κρίση, Ποσοστό Ανεργίας, Μεταναστευτικό, Γλώσσα 
Προγραμματισμού, Εντολές Προγραμματισμού. 
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Abstract  
The main purpose of this diplomatic thesis is to check whether a polling station is being influenced by 

extreme voting phenomena, from its 200 closest, neighboring stations. These effects are mainly manifested 
by the uniformity shown in the election results of the neighboring municipalities of our countries boarders. 
In order to achieve this, it is initially necessary to thoroughly explain the methods I used to reach the 
extraction of my results. Both the programming language I used and the econometrics rules I relied on need 
to be particularly explained in order to be fully understood. 
 In addition it is notable to consolidate the tables that I will work on, defining at the same time basic 
concepts such as what extreme voting is, how political parties are characterized as extreme and what are the 
factors that help the appearance and consolidation of such voting choices. Also, after defining all these 
concepts, I will examine how I collect, process and display my data, with the help of the programming 
language, presenting the first practical part of my code analysis. 
 Last but not least, I will explain in detail the coherence of my code, and every command, each one, 
has helped me to get the graphic representation of my maps and diagrams, additionally I will explain all the 
problems that I faced and I will appear the solutions that I gave. I will also refer to the way in which I finally 
extract the useful information of the autocorrelation, that they present. 
 Finally, I will merge the theory of pre-existing surveys, with the data that I created. In the end, I will 
analyze the results that I will present and I will sum up the extreme voting phenomena all over the cpuntry. 
Therefore I will arrive at the spatial autocorrelation (or better known as Spatial Dependence), and the 
already existing effects a polling station receives from its 200 closest neighbors, between the electoral 
results of an extreme vote for both the far right and extreme left. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords : Spatial Dependence, Spatial Econometrics, Moran’s Scatterplot, Extreme Left, Far 
Right, Election Stations, Election Departments, Election Results, Spatial Autocorrelation, Influence, 
Economic Crises, Unemployment Rate, Immigration phenomenon, Programming Language, Programming 
Commands   
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-1- Εισαγωγή 
Η πτυχιακή εργασία αυτή έρχεται να δώσει απαντήσεις, σε ερωτήματα σχετικά με τα φαινόμενα ακραίας 

ψήφου και της εξάπλωσης αυτών. Θα απαντηθεί ακόμα και κατά ποιόν βαθμό υπάρχει αυτοσυσχέτιση, 
ανάμεσα στα γειτονικά εκλογικά κέντρα, μεταξύ εξτρεμιστικών εκλογικών αποτελεσμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα θα εξετασθεί,  τί σημαίνει ακραία ψήφος; Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην 
έξαρση της; Ενώ επίκεντρο της ανάλυσης θα είναι η απάντηση στην ερώτηση: Τελικά επηρεάζονται τα 
ακραία εκλογικά αποτελέσματα από τις τάσεις των μεταξύ τους γειτονικών εκλογικών κέντρων;  

Σημαντικό είναι αρχικά να αναφέρω πως η έρευνα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 
πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό κομμάτι αναφέρεται η προσέγγιση της μεθοδολογίας που ακολούθησα, ενώ 
ακόμα δίνονται πληροφορίες και μια συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων, των οποίων επεξεργάστηκα. 
Παράλληλα θα αναλύσω τι ορίζεται ως ακραία ψήφος τόσο προς τα «δεξιά», όσο και προς τα «αριστερά», 
και θα αναφερθώ στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε έξαρση τέτοιων ακραίων 
φαινομένων.  Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και τοποθετούνται 
μέσα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.   

Οι κατηγορίες πολιτικών είτε βρίσκονται εν ενεργεία, είτε χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι είναι δύο. 
Αφενός εκείνοι που ασχολούνται με γνώμονα απλά το προσωπικό τους όφελος (“ego-rents”), συχνά 
αγνοώντας τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους,  και δεύτερον εκείνοι που θα ακολουθήσουν μια πορεία με 
στόχο την βελτίωση της ευημερίας των ψηφοφόρων που τους ανέδειξαν, και εν τέλει θα πραγματοποιήσουν 
τις προεκλογικές τους εξαγγελίες εάν εκλεγούν.  

Ξεκινώντας την ανάλυση μου θα ήθελα να επισημάνω, πως από την βιβλιογραφική έρευνα που 
διεξήγαγα δεν έχει έως τώρα ολοκληρωθεί κάποια προσπάθεια χαρτογράφησης όλων των εκλογικών 
κέντρων της χώρας μας, και έρευνας των εκλογικών χωρικών συσχετίσεων τους, παρά την εκτεταμένη 
βιβλιογραφία πάνω στον πολιτικό εξτρεμισμό, τόσο από Έλληνες ερευνητές, όσο και από ξένους ερευνητές. 
Η εργασία αυτή έρχεται να προσθέσει γεωγραφική τοποθεσία στα φαινόμενα ακραίας ψήφου στην Ελλάδα, 
και να υπολογίσει την χωρική αυτοσυσχέτιση των περιοχών όπου παρουσιάζεται.  

Αρχικά η βιβλιογραφική επισκόπηση ξεκινά με την έρευνα των Inglehart και Norris (2016). Εδώ 
παρουσιάζονται η οικονομική ανισότητα και η οικονομική ανασφάλεια ως κύριος παράγοντας έξαρσης της 
ακραίας ψήφου και ανόδου των κομμάτων του λαϊκισμού. Στην χώρα μας, και μετά την μεγάλη οικονομική 
κρίση του 2008, το χάσμα μεταξύ των οικονομικών ανισοτήτων επιδεινώθηκε, ενώ σε συνδυασμό με την 
αύξηση των ποσοστών ανεργίας και των εισροών μεταναστευτικών κυμάτων στην επικράτεια, η 
ανασφάλεια επικράτησε και εδραίωσε κόμματα ακραίας ιδεολογίας, ως μορφή αντίδρασης. Παράλληλα οι 
Funke, Schularick, και Trebesch (2014), παρουσιάζουν μακροχρόνια θετική σχέση μεταξύ οικονομικών 
κρίσεων και έξαρσης ακραίας ψήφου, και δείχνουν πως η  ακροδεξιά επωφελείται περισσότερο από τα 
φαινόμενα αυτά. Πάλι η χώρα μας, μετά την δυσμενή θέση που βρέθηκε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση, δεν είναι μακριά από αυτά τα αποτελέσματα καθώς την χαρακτηρίζουν πλήρως. Οι Panagiotides και 
Roumanias  (2020) βρίσκουν μια μακροχρόνια θετική σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και της 
έξαρσης ακραίας ψήφου. Ενώ τέλος οι Roumanias, Skouras και Christodoulakis (2020) επιβεβαιώνουν τις 
έρευνες που φανερώνουν θετική σχέση μεταξύ των οικονομικών κρίσεων, κοινωνικοοικονομικής 
ανασφάλειας, και έξαρσης μεταναστευτικών ροών, με τα ποσοστά ακραίας ψήφου, ενώ επίσης 
τεκμηριώνεται πως ένας ακόμα παράγοντας έξαρσης τέτοιων ακραίων πολιτικών φαινομένων είναι και ο 
δικομματισμός που επικράτησε στην χώρα πολλά χρόνια. 

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής : στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσω βασικές έννοιες σχετικά με 
το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μου, με σκοπό να γίνουν αντιληπτά μερικά βασικά χαρακτηριστικά της 
έρευνας. Πιο συγκεκριμένα θα αναφέρω στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται ένα κόμμα που 
χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό και το πως ένα ακροαριστερό κόμμα. Θα παρουσιάσω παράλληλα τα 
αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν τους παράγοντες οι οποίοι εδραιώνουν την ακραία ψήφο και θα τα 
συνδέσω θεωρητικά με φαινόμενα τα οποία επικρατούν και ισχύουν στην χώρα μας.  Στο τρίτο κεφάλαιο θα 
παρουσιάσω την μέθοδο με την οποία επεξεργάστηκα τα δεδομένα μου με θεωρητικό τρόπο μέσα από 
τύπους, με σκοπό να γίνει αντιληπτή αρχικά η σειρά των μαθηματικών ακολουθιών, ώστε τα αποτελέσματα 
του κώδικα να γίνονται ευκολότερα κατανοητά, κατά το επόμενο κεφάλαιο. Εν συνεχεία θα δοθούν 
πληροφορίες για την οικονομετρική και στατιστική μεθοδολογία που χρησιμοποίησα, επισημαίνοντας τις 
σημαντικές διαφορές του από την απλή οικονομετρία. Παράλληλα στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθώ 
στην γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποίησα, θα εξηγήσω τα σύνολα δεδομένων που 
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επεξεργάστηκα, και θα παραθέσω μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία συνάντησα στην 
προσπάθεια μου να υπολογίσω την αυτοσυσχέτιση που υπήρξε στις εκλογές του 2019. Στο πέμπτο και 
προτελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα που κατάφερα να εξαγάγω μέσω της ανάλυσης 
μου. Επιπροσθέτως στο έκτο κεφάλαιο θα συνδέσω τα αποτελέσματα των ερευνών που προϋπάρχουν, με τις 
πληροφορίες των εκλογικών αποτελεσμάτων που έχω πλέον για την χώρα μας. Τέλος παρουσιάζω πως 
υπάρχει το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων που αφορούν την ακραία 
ψήφο, κάτι το οποίο μας κινεί το ενδιαφέρον διότι δημιουργείται έτσι ένα clustering (ομαδοποίηση), μεταξύ 
των περιοχών της επικράτειας, χαρακτηρίζοντας τελικά περιοχές κατά την περίοδο των εκλογών του 2019.  

-2- Ακραία ψήφος! Πως την αναγνωρίζουμε; 
Το φαινόμενο της ακραίας ψήφου τόσο από την πλευρά της ακροδεξιάς όσο και της ακροαριστεράς 

μετά τους δύο μεγάλους παγκοσμίους πολέμους, επανεμφανίζεται ύστερα από το 2000 μαζικά σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει όχι μόνο την εθνική πολιτική σε επίπεδο 
κράτους, αλλά και την διακρατική πολιτική συνοχή των χωρών στις μεταξύ τους σχέσεις. Τόσο στην Γαλλία 
όσο και την Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και την χώρα μας, η ακραία ψήφος αναπτύχθηκε ραγδαία 
αμέσως μετά την μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση του (2008) που έπληξε τις περισσότερες χώρες του 
κόσμου. Κύρια στοιχεία όπως έχουν παρουσιαστεί και στις προηγούμενες έρευνες είναι κοινωνικό-
οικονομικοί παράγοντες όπως, μεταναστευτικές ροές, ανασφάλεια (Inglehart and Norris 2016) , 
μακροχρόνια ανεργία (Panagiotides, Roumanias),  τα οικονομικά προβλήματα (Funcke, 
Schularick,Trebesch 2016) και ο δικομματισμός που επικράτησε για χρόνια στην χώρα μας. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες θα παρουσιαστούν ενδελεχώς σε επόμενο κεφάλαιο, προσαρμοσμένοι στα στοιχεία που 
επικρατούν στην χώρα μας.   

Καθαρός ορισμός για τον χαρακτηρισμό ενός κόμματος από την πλευρά της ακροδεξιάς δεν υπάρχει, 
όμως κάποια κύρια ιδεολογικά στοιχεία τους είναι εκείνα που μας βοηθούν να τα αναγνωρίσουμε. Έτσι τα 
ακροδεξιά κόμματα είναι εκείνα που φανερώνουν μια ιδεολογία εθνικισμού, με αυταρχικό χαρακτήρα, 
βασισμένη στην λανθασμένη γενίκευση καταστάσεων και με έντονες δόσεις λαϊκισμού. Βασισμένα στο 
στοιχείο του εθνικισμού και της ξενοφοβίας, τονίζουν την σημασία ύπαρξης ενός πολιτισμικά ομοιογενούς 
έθνους με κοινή γλώσσα και θρησκεία. Κύριες ιδέες τέτοιων κομματικών παρατάξεων είναι ο περιορισμός 
της μετανάστευσης με μοναδικό στόχο, να μην αλλοιωθεί το χαρακτηριστικό του ομογενοποιημένου 
ισχυρού κράτους που επιθυμούν να αναπτυχθεί. Τέλος το χαρακτηριστικό του αυταρχισμού είναι εκείνο που 
επιβάλει τυφλή υπακοή στους νόμους και την τάξη εντός των συνόρων, αλλά και τον πλήρη έλεγχο αυτών 
“The Study of Populist Radical Right Parties: Towards a Fourth Wave (Mudde, 2016)”. Βασίζουν την 
πολιτική τους σε μία σύνδεση απέχθειας προς την μετανάστευση, με την επιβολή υπακοής σε νόμου και την 
τάξη. Τονίζουν πως οι μεταναστευτικές ροές που θα εγκατασταθούν είναι εχθροί μιας τέτοιας ιδέας, που θα 
επιφέρουν προβλήματα όπως την έξαρση της εγκληματικότητας, αλλά και των οικονομικών ζητημάτων που 
θα προκύψουν λόγω της οικονομικής ενίσχυσης που θα δεχτούν “Comparing Radical Right Parties in 
Government: Immigration and Integration Policies in Nine Countries (1996–2010)(Akkerman, 2012)”. 

Από την άλλη μεριά οι άκρο αριστερές παρατάξεις, έχουν ακόμη πιο ασαφή όρια και χαρακτηριστικά. 
Όπως και με την περίπτωση της ακροδεξιάς δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος οδηγός που να τις ορίζει 
ξεκάθαρα, έτσι θα προσεγγίσουμε ξανά τις θέσεις και την ιδεολογία τους για να προσπαθήσουμε να τις 
οριοθετήσουμε. Αρχικά τα άκρο αριστερά κόμματα χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία 
είναι εκείνη που εμπεριέχει τα ριζοσπαστικά αριστερά κόμματα, δηλαδή αυτά που επιζητούν μια 
«συστημική αλλαγή του καπιταλιστικού συστήματος». Τα ριζοσπαστικά αυτά κόμματα δέχονται την 
δημοκρατία (Τουλάχιστον αυτό δηλώνουν), συνδυάζοντας την με μια μορφή της ανοιχτή σε όλους. Μια 
άμεση δημοκρατία για όλους ακόμα και για τους μετανάστες. Η ιδεολογία τους κατά του καπιταλισμού δεν 
περιλαμβάνει εχθρότητα κατά κάποιας οργανωμένης κοινωνίας, μα είναι ενάντια στον «νέο-φιλελεύθερο» 
καπιταλισμό που συνδέεται άρρηκτα με την δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αντίθεση στα 
κόμματα της ακραίας αριστεράς είναι κυρίως τροτσκιστικής ή μαοϊκής καταγωγής. Παρατηρούμε τεράστια 
εχθρότητα προς την φιλελεύθερη δημοκρατία, είναι ενάντια κάθε συμβιβασμού με «κρατικές αρχές», 
υπερασπίζονται τον εξωκοινοβουλευτικό αγώνα στους δρόμους, και ορίζουν το κίνημα του 
αντικαπιταλισμού πολύ πιο αυστηρά χαρακτηρίζοντας κάθε επιχείρηση ως ανάθεμα. Παγκοσμίως η άκρο 
αριστερά έχει δεχτεί σημαντικές αλλαγές από την ριζοσπαστική αριστερά. Η άκρο αριστερά είναι 
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περιθωριοποιημένη και η θέση αυτή ανήκει σε λίγα κόμματα που διατηρούν τον «επαναστατικό» τους 
αγώνα.March (2009)  

Στην Ελλάδα η κατηγοριοποίηση των κομμάτων έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία του καταστατικού τους, 
τις αντιλήψεις, τις ιδεολογίες τους και όχι τι έπραξαν όντας κυβέρνηση ή αντίστοιχα αντιπολίτευση. Έτσι 
ξεκινώντας με παραδείγματα για ακροδεξιά κόμματα έχουμε : Χρυσή Αυγή, Ανεξάρτητοι Έλληνες, 
Ελλήνων Συνέλευσης, ΛΑΟΣ, Ελληνική Λύση. Εν συνεχεία μερικά από τα ακροαριστερά κόμματα που 
αναδείχθηκαν στην χώρα μας είναι : Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Κομμουνιστικό Κόμμα 
της Ελλάδας Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας (Λ-Μ,Μ-Λ), Δημοκρατική Αριστερά. 
 
2.1. Παράγοντες έξαρσης ακραίας ψήφου 

Η ακραία ψήφος είναι ένα φαινόμενο αντίδρασης και προσπάθειας αλλαγής όλων των πολιτικών 
κατεστημένων που ήδη έχουν κυβερνήσει. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τις καταστροφικές 
συνέπειες του στην χώρα μας, τόσο τα ακροδεξιά όσο και τα ακροαριστερά κόμματα ξεκίνησαν να φθίνουν. 
Η δημοκρατία και τα κόμματα του πολιτικού χώρου που χαρακτηρίζονται ως «κεντρώα» είχαν καταφέρει 
να «επιβληθούν», όμως όχι για πολύ. Ο δικομματισμός με το κεντροαριστερό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) και την κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.) είχε επικρατήσει στην χώρα μας, για 
τριανταπέντε χρόνια. Από το 1977 έως το 2012 η ελληνική πολιτική σκηνή της χώρας χαρακτηριζόταν από 
αυτό το ισχυρό σχήμα δικομματισμού. Μια περίοδος όπου υπήρξε η μακρότερη πολιτική σταθερότητα στην 
χώρα μας, με τεράστια δημοκρατική ομαλότητα και πολύ καλή οικονομική ευημερία. Επί τριάντα ολόκληρα 
χρόνια αυτά τα δύο κόμματα κυβερνούσαν με εναλλαγές,   παράγοντας ο οποίος σύμφωνα με το «Going to 
extremes: Politics after financial crises, 1870–2014» (2016) των Funke, Schularick και Trebesch είναι 
καθοριστικός στην άνοδο ποσοστών ακραίας ψήφου κατά 30%, ως μια επιλογή αντίδρασης. Παράλληλα 
στο άρθρο των C.Roumanias, S.Skouras και N.Christodoulakis με τίτλο (2020) «Crisis and extremism. How 
does an extreme farright emerge in a modern democracy? Evidencefrom Greece’s Golden Dawn», 
επιβεβαιώνεται αυτός ο ισχυρισμός και μάλιστα με στοιχεία για την χώρα μας και την εύνοια που δέχτηκε η 
Χρυσή Αυγή το 2011-2012 από την μέχρι τότε κατάσταση.   

Ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας στην χώρα μας, που επηρέασε άμεσα την καθημερινότητα μας, 
είναι οι οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις του 
1931 και μετέπειτα του 2008, οι οποίες έχουν αφήσει αρκετά περιθώρια επανεμφάνισης τέτοιων ακραίων 
καθεστώτων. Σημείο καμπής για την χώρα μας είναι η στρατιωτική δικτατορία που επιβλήθηκε το 1967 
γνωστή και ως περίοδος «επταετίας» αφού διήρκησε έως και το 1974. Τόσο τα χρόνια της μεταπολεμικής 
περιόδου, όσο και εκείνα της μεταπολίτευσης χαρακτηρίζονται από πλήρη πληθυσμιακή κινητικότητα και 
οικονομικές δυσκολίες. Κατά την περίοδο αυτή η χώρα πέρασε από την βασιλευομένη δημοκρατία, στην 
στρατιωτική δικτατορία και ύστερα στην προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία που ισχύει έως και 
σήμερα ύστερα την αναθεώρηση του συντάγματος το 1975. Για να καταφέρω να αναλύσω λοιπόν τους 
χάρτες που θα δημιουργήσω, κρίνεται αναγκαίο να εξετάσω πρώτα τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι 
μεταβάλουν τα ποσοστά ακραίας ψήφου στην χώρα μας. Έτσι στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσω δύο από τις 
βασικές έρευνες πάνω στις οποίες βασίστηκα για να τεκμηριώσω τα αποτελέσματα μου. Ενώ ακόμα στο 
τέλος της εργασίας αυτής θα συνδέσω τα αποτελέσματα μου με τις έρευνες αυτές και θα δώσω μια εξήγηση 
στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι περιοχές που χρωμάτισα, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 
ερευνών και τα αποτελέσματα τους.   

Παράλληλα, όπως ήδη ανέφερα κύριοι παράγοντες έξαρσης ακραίας ψήφου είναι οι δυσκολίες που 
εμφανίζονται από το πέρας μιας οικονομικής κρίσης και η ανασφάλεια που καλλιεργείται μέσω αυτών. 
Συγκεκριμένα όπως έχει αναφερθεί από τους Funke, Schularick και Trebesch στο άρθρο τους το 2016 με 
τίτλο “ Going to extremes: Politics after financial crises, 1870–2014”, παρουσιάζεται μια μακροχρόνια 
σχέση μεταξύ των οικονομικών κρίσεων και της ακραίας ψήφου. Επιπλέον υπογραμμίζεται πως μέσω 
τέτοιων μεγάλων κρίσεων, διογκώνεται το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών 
«πλουσίων» και «φτωχών» πολιτών, κάνοντας έτσι την πολιτική διακυβέρνηση ακόμα πιο δύσκολη. 
Συνεπώς λόγω της ανασφάλειας που δημιουργείται και του πολλαπλασιασμού τόσο της εγκληματικότητας 
όσο και των μεταναστευτικών ροών, τα κόμματα που επωφελούνται κυρίως είναι όσα έχουν ακροδεξιές 
πεποιθήσεις. Έτσι δικαιολογείται όχι μόνο η ραγδαία αύξηση στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής μετά το 
2009, αλλά και η αύξηση στο πλήθος ομοϊδεατών της κομματικών παρατάξεων. Αύτη η αύξηση ακροδεξιών 
παρατάξεων ερμηνεύεται διότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους, είναι η κατηγορία μειονοτήτων και 
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συγκεκριμένα μεταναστών, για οτιδήποτε πλήττει το έθνος. Έτσι βασισμένοι στην ανασφάλεια και τον 
πολλαπλασιασμό της εγκληματικότητας κατηγόρησαν τους μετανάστες με σκοπό να αντλήσουν επιρροή 
(Roumanias, Skouras και Christodoulakis (2020).  

Αξιοσημείωτος επίσης παράγοντας έξαρσης των ποσοστών ακραίας ψήφου, αποδείχθηκε πως είναι η 
αύξηση του ποσοστού ανεργίας όχι μόνο στην χώρα μας, μα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ύστερα από 
συνθήκες δυσμενούς διαβίωσης και κατακερματισμού της αγοράς εργασίας το αίσθημα ανασφάλειας και το 
άγχος για το «αύριο» διογκώνεται. Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι κυρίως η διάλυση των θέσεων 
εργασίας και η αύξηση του πληθωρισμού. Οι Panagiotidis και Roumanias το (2020),  εμφανίζουν συλλογικά 
αποτελέσματα στην Ευρώπη για την κίνηση των ποσοστών ακραίας ψήφου, σε σχέση με ενδεχόμενη κίνηση 
των ποσοστών ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα από την ανάλυση προκύπτει πως, μία υποκείμενη αύξηση  του 
ποσοστού ανεργίας κατά 1 μονάδα η ακροδεξιά θα αυξηθεί κατά 1,37 μονάδες και αντίστοιχα η άκρο 
αριστερά θα αυξηθεί εξίσου κατά 0,91 μονάδες. Τέλος παρατηρείται πως στην έρευνα αυτή οι  Panagiotidis 
και Roumanias επιβεβαιώνουν όσα αναφέρθηκαν από τους Funke, Schularick και Trebesch σχετικά με την 
ευνοϊκότερη θέση που καταλαμβάνει η ακροδεξιά. Από τα ποσοστά δηλαδή που προέκυψαν, φανερώνεται 
ξεκάθαρα πως μέσω των επιπτώσεων μιας οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα την αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας, η ακροδεξιά είναι εκείνη που εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα και θετική συσχέτιση σε 
σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία της ακροαριστεράς.   

Τέλος μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, παρουσιάζεται μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και έξαρσης ακραίων κομματικών καθεστώτων. Τι συμβαίνει όμως 
όταν σε ένα εκλογικό κέντρο επικρατεί η ακραία ψήφος; Επηρεάζονται τα γειτονικά του; Υπάρχει χωρική 
επίδραση από το ένα εκλογικό κέντρο στα πιο κοντινά του; Αυτό το κενό έρχεται η παρούσα ανάλυση να 
εξηγήσει και να παραθέσει τα αποτελέσματα που επικράτησαν μέσα από την χωρική ανάλυση των 
εξτρεμιστικών εκλογικών αποτελεσμάτων.  

-3- Econometrics  
Για την μελέτη της χωρικής διάδοσης της ακραίας ψήφου και του υπολογισμού των χωρικών 

αυτοσυσχετίσεων, χρησιμοποίησα μεθόδους της χωρικής οικονομετρίας (Spatial Econometrics)1. Στην 
περίπτωση μας θα ερευνήσουμε την χωρική επίδραση που ασκήθηκε σε επίπεδο εκλογικού τμήματος και 
συγκεκριμένα σε κάθε ένα εκλογικό κέντρο της χώρας μας από τα 200 πιο κοντινά γειτονικά του, στις 
εκλογές του 2019. Παράλληλα βασισμένοι σε αυτά τα δεδομένα, θα εξάγουμε αποτελέσματα σχετικά με τις 
περιοχές οι οποίες δέχθηκαν τέτοιου είδους επιδράσεις ακραίας ψήφου. Θα αναλύσουμε ακόμα ποιες από 
αυτές χαρακτηρίζονται από ακροδεξιά και ποιες από ακροαριστερά, ενώ θα συνδέσουμε τους παράγοντες 
που επιδεινώνουν την κάθε κατηγορία, με τοπικές συνθήκες. 

 
3.1. Spatial Econometrics 

Spatial Econometrics ονομάζεται ο κλάδος της οικονομετρίας που βασίζεται στην περιφερειακή 
πρακτική συλλογής δεδομένων. Δεδομένων δηλαδή που χαρακτηρίζονται από τις συντεταγμένες τους στον 
χάρτη. Κύριος στόχος αυτής της πρακτικής είναι η προσπάθεια να γίνει απεικόνιση προβλημάτων που 
αφορούν κάποια γεωγραφική περιοχή είτε αυτό είναι χώρα, δήμος ή περιφέρεια. Πώς όμως αυτό μπορεί να 
γίνει μέσω της χρήσης στατιστικών μεθόδων;  

Αρχικά για να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα που θα μελετήσω στην χώρα μας, αξίζει να αποτυπώσω 
γραφικά ένα επίκαιρο, υπαρκτό γεγονός. Έτσι θα αναφερθώ στις βουλεύτηκες εκλογές που έλαβαν μέρος 
στην χώρα μας την περίοδο του 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Από εδώ και στο εξής ο όρος χωρική οικονομετρία θα ονομάζεται Spatial Econometrics  
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I) Χάρτης επικράτειας αποτελεσμάτων εθνικών εκλογών 2019  

  
Πηγή : https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/ 
 
Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως εξετάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα της χώρας μας στις τελευταίες 

εθνικές εκλογές για κάθε μια ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια, αποτυπώνεται μια σημαντική ομαδοποίηση. 
Πολλές γειτονικές περιοχές φανερώνουν την ίδια τάση για ψήφο και έτσι κατά πλειοψηφία, εμφανίζεται 
αρμονία στα χρώματα και δεν συντάσσονται με μορφή σκακιέρα (απουσία αυτοσυσχέτισης). Σημαντικό 
είναι να πάραυτα να εξετάσουμε τι συμβαίνει στις περιοχές που αποτελούν εξαίρεση πως κυμάνθηκε η 
ακραία ψήφος στην χώρα μας. Με ποιόν τρόπο είναι εφικτή μια τέτοια ανάλυση; Η χωρική οικονομετρία 
και τα Moran’s Scatterplot απαντούν σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα θα εμφανίσουν την 
εικόνα για την συσσώρευση σχετικά με τα ποσοστά ακραίας ψήφου τα οποία εξετάζουμε, και την μορφή 
που έλαβε ο χάρτης της χώρας την μέρα μετά τις εκλογές.  
 Έστω λοιπόν πως εξετάζουμε ένα διάνυσμα Υ i, όπου i αναπαριστά τα εκλογικά κέντρα.  

Για να αναλύσουμε την πιθανή συσχέτιση των εκλογικών αποτελεσμάτων, πρέπει να βρούμε 
κάποιου είδους εξάρτησης μεταξύ τους. Χωρική εξάρτηση δεν μπορούμε να μελετήσουμε, όμως μπορούμε 
εύκολα να βρούμε την χωρική αυτοσυχέτιση τους, που υποδηλώνει την επίδραση που δέχτηκε μια περιοχή 
που εξετάζουμε, από άλλες γειτονικές της. Αναφερόμενος στον όρο χωρική αυτοσυσχέτιση θα αναλύσω την 
τάση που υπάρχει από τις τιμές των εκλογικών αποτελεσμάτων να ομαδοποιούνται στον χώρο, κάτι το 
οποίο σημαίνει πως δεν είναι τυχαία η κατανομή τους. Όπως στα δεδομένα που διαδραματίζονται σε 
περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα, (Panel Data) έτσι και στα δεδομένα με γεωγραφικές 
συντεταγμένες (Spatial Data) μπορούμε αναλύσουμε έναν δείκτη αυτοσυσχέτισης τον οποίο πρωτο 
εμφάνισε ο Moran το 1948 και ονομάζεται Moran’s I2.  

Για να φτάσουμε όμως να αναλύσουμε ένα μεγάλο και πολύπλοκο σύνολο δεδομένων, κρίνεται 
αναγκαίο αρχικά να εξετάσουμε πως λειτουργεί θεωρητικά η πρακτική των Spatial Econometrics σε ένα 
μικρότερο σύνολο. Συνεπώς, αρχικά ας υποθέσουμε μια σειρά ανεξάρτητων εκλογικών κέντρων, που 
αναφέρονται ως ένας τυχαίος αριθμός παρατηρήσεων του διανύσματος Υ i. Παράλληλα ας υποθέσουμε πως 
αυτές οι ανεξάρτητες παρατηρήσεις παρουσιάζουν μια γραμμική σχέση με τα στοιχεία του πίνακα Χi. Έναν 
πίνακα που στις στήλες του βρίσκουμε τις συντεταγμένες του γεωγραφικού μήκους και του γεωγραφικού 
πλάτους των παρατηρήσεων του διανύσματος Υ. Έτσι πλέον ξεκινά να εμπλουτίζεται η γραμμή απλής 
παλινδρόμησης, και υποδηλώνει πως κάθε παρατήρηση της ανεξάρτητης Y έχει γραμμική σχέση τόσο με 
την προηγούμενη τιμή του Υ όσο και με την εξαρτημένη μεταβλητή του πίνακα X σε κάθε i. 

Η σχέση θα συνεχιστεί για κάθε παρατήρηση εκλογικού τμήματος  i,  όπου δηλαδή κάθε επόμενη 
τιμή θα επηρεάζεται από τις τιμές όλων των προηγουμένων. Για τον σκοπό αυτής της ανάλυσης ας 

 
2 Σημαντική διαφορά είναι πως στην περίπτωση των Spatial Data η αυτοσυσχέτιση έχει πολλές κατευθύνσεις και όχι μόνο μια 
όπως στα Panel Data. 



- 14 - 
 

σκεφτούμε ένα παράδειγμα πίνακα με περιοχές. Οι περιοχές που θα εξετάσουμε θα έχουν την εξής διάταξη 
όπως φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα Ι).  

 
 

II) Πίνακας παρουσίασης παραδείγματος γεωγραφικών περιοχών 
 
 
 

Ας προσαρμόσουμε λοιπόν το σύνολο δεδομένων που θα εξετάσω συνδέοντας την σχέση απλής 
παλινδρόμησης και τον πίνακα Ι). Αρχικά υποθέτουμε πως η ανεξάρτητη μεταβλητή Υ αναπαριστά σε 
διάνυσμα την τάση για ακραία ψήφο που επικράτησε σε μια περιοχή για κάθε κατηγορία. Εν συνεχεία ας 
ορίσουμε τον πίνακα Χ ως έναν πίνακα 1χ2 με την πρώτη του στήλη να απεικονίζει το γεωγραφικό πλάτος 
που χαρακτηρίζει την εκλογική περιφέρεια, ενώ την δεύτερη στήλη να χαρακτηρίζει το γεωγραφικό μήκος 
της, όπως προσδιορίζονται πάνω στον χάρτη. Άρα έχω τα διανύσματα όπως παρουσιάζονται στον πίνακα. 

 
III) Πίνακας παρουσίασης παραδείγματος διανυσμάτων εκλογικών κέντρων. 
 

Υ = #
1
1
0

    Χ = #
23
22
22

45
41
43

                    

Σημαντικό είναι να ορίσω πως σχέσεις:Y! = a!Y! + X!β! + u! και Y" = a!Y! + X"β" + u" μπορούν να 
συνεχιστούν για κάθε παρατήρηση μου και να μεταβληθούν ελάχιστα, τοποθετώντας απλά τον παράγοντα 
τον οποίο φανερώνει τον βαθμό αυτοσυσχέτηση που έχουν μεταξύ τους οι κοντινές γειτονιές. Έτσι θα 
έχουμε: 
Y! = a!Y! + X!β! + u! 
Y" = a!Y! + X"β" + u" 
Y# = a!Y! + a"Y" + X#β# + u#   
u! ~N(0,𝛔𝟐) , i=1 & u" ~N(0,𝛔𝟐) , j=2 &	u# ~N(0,𝛔𝟐) , k=3 
 

Όπως είναι αντιληπτό συνεχίζοντας τις άνω σχέσεις και για τις τρείς παρατηρήσεις μου, θα 
δημιουργηθεί μια μικρή σύγχυση μεταβλητών, πόσο μάλλον για μεγάλα σύνολα δεδομένων. Είναι ευρέως 
γνωστό πως όταν έχουμε n παρατηρήσεις όπου η μία έχει αυτοσυσχέτηση με τις υπόλοιπες τότε είναι πιθανό 
να δημιουργηθούν έως και 𝑛% − 𝑛 σχέσεις επίδρασης (Bernoulli Geometrical Distribution) . Στην 
περίπτωση μας δεν υπάρχει επίδραση της ίδιας μεταβλητής στον εαυτό της, οπότε οι σχέσεις που θα 
δηλώνουν αυτοσυσχέτηση είναι δυνατόν να αγγίξουν και τις 9. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δόθηκε από 
τον Ord το 1975, ο οποίος εξέλιξε την θεωρία του Whittle 1954. Αυτή η θεωρία δημιούργησε έναν νέο 
τρόπο παραγωγής δεδομένων γνωστό ως Spatial Autoregressive Process (SAP), βασισμένο πάνω στην 
χωρική αυτοσυσχέτηση που υπάρχει μεταξύ δύο η περισσοτέρων μεταβλητών με συντεταγμένες πάνω στον 
χάρτη. Παρουσιάστηκε λοιπόν πως σύμφωνα με την επίδραση των μεταβλητών (του διανύσματος Υ) που 
ασκούν η μία στην άλλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε την έκφραση:  Y! = ρ∑ W!"Y"&

"'( + u!, όπου {u! 
~N(0,𝛔𝟐) , i=1,2,…,n}.  Το άθροισμα ∑ W!"Y"&

"'(  ονομάζεται χωρική υστέρηση (Spatial Lag, SpLag)3 και 
αντιπροσωπεύει την γραμμική σχέση μεταξύ των τιμών του Υ, σε σχέση με παρατηρήσεις Y! που 
συνορεύουν μεταξύ τους. Αυτό γίνεται να απεικονιστεί και γραφικά μέσω ενός πίνακα που ονομάζεται 
μήτρα σταθμίσεων ή αλλιώς Weight Matrix (W) με W~N(0,	𝛔𝟐Ιn)4. Παράλληλα τα Spatial lag δηλαδή 
προκύπτουν από το γινόμενο της μήτρας σταθμίσεων, πολλαπλασιαζόμενα με τα στοιχεία κάθε μιας 
ξεχωριστής παρατήρησης του διανύσματος Υ. 

Συνεπώς η σχέση Y! = ρ∑ W!"Y"&
"'( + u!, για σκοπούς απλοποίησης γράφεται και ως εξής: 𝑌 =

𝑝𝑊) + 𝜀 5. Για να απεικονίσω αυτήν την σχέση και να ψάξω την αυτοσυσχέτηση των γειτονικών περιοχών 
θα χρειαστώ μια μήτρα χωρικών σταθμίσεων η οποία όπως είπα μας δείχνει τα σύνορα των γειτονικών 

 
3 Τα Spatial Lags θα αναφέρονται ως Splags για χάρη συντομίας 
4 (	𝛔𝟐Ιn) Είναι τα αποτελέσματα της διαγώνιου και Ιn, οι διαστάσεις του πίνακα  
5 Το ρ υποδηλώνει αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παρατηρήσεων. Όταν ρ>0 τότε υπάρχει θετική αυτοσυσχέτηση 

A    B    C     
A    B   C    



- 15 - 
 

περιοχών (θα υποθέσω πως κάθε περιοχή είναι γείτονας δεύτερης τάξης με τον εαυτό της και άρα παίρνει 0 
στον πίνακα).  

Έτσι φτιάχνω τον πίνακα W που μου φανερώνει ποιες περιοχές συνορεύουν με άλλες: 
IV) Πίνακας παρουσίασης γειτονικών περιοχών  

W = <
0 1 0
1 0 1
0 1 0

=                 

Εν συνεχεία αφού κατασκεύασα την μήτρα σταθμίσεων πρέπει να την τυποποιήσω, ώστε αυτές οι 
γειτονικές περιοχές να αθροίζουν στην μονάδα με σκοπό να πολλαπλασιαστούν με τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά του διανύσματος Υ. Ακολουθεί συνεπώς ο πίνακας τυποποιημένης μορφής των γειτονικών 
περιοχών με όνομα Wy:  

 
V) Weight Matrix 

Wy= <
0 1 0
1/2 0 1/2
0 1 0

= 

Τέλος πολλαπλασιάζοντας τα χαρακτηριστικά του διανύσματος Υ με τον πίνακα Weight Matrix 
κατασκευάζω τα Spatial Lags. Συνεπώς έχω Spatial Lagsi = Weight Matrix * Υi 
VI) Πίνακας παρουσίασης εξαγωγής Spatial Lags 

<
0 1 0
1/2 0 1/2
0 1 0

=*Υi = Spatial Lagsi 

Και κατά αυτόν τον τρόπο εξάγουμε το Splag των ανεξάρτητων μεταβλητών του διανύσματος Υ. 
Δηλαδή την χωρική στάθμιση της επίδρασης που δέχεται κάθε μιας μεταβλητής από τις γειτονικές της. 
Πρόκειται συνεπώς για τον βαθμό συσχέτισης μιας μεταβλητής με τις τιμές που έχει η ίδια σε γειτονικές 
περιοχές του χάρτη. Σε τι μας είναι χρήσιμη όμως όλη αυτή η θεωρία και προς τι τόσοι πίνακες και 
διαγράμματα; Το αποτέλεσμα λοιπόν του τελευταίου πίνακα είναι αυτό που θα μας συνδέσει τα δεδομένα 
του πίνακα με την γραφική αναπαράσταση τους σε Scatterplot και σε χάρτη της επικράτειας της χώρας μας, 
κάνοντας έτσι πιο εύκολα διακριτή την συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των αποτελεσμάτων ακραίας ψήφου. 
3.2. Moran’s Scatterplot  

Πως όμως θα φανούν αυτές οι λεπτομέρειες μέσω κώδικα, και ποια είναι τα εργαλεία που θα 
βοηθήσουν στην κατανόηση των αποτελεσμάτων μας; 

Το διάγραμμα που θα αναλύσουμε σε αυτό το κομμάτι ονομάζεται Moran’s Scatterplot , είναι τύπου 
Scatterplot (Διάγραμμα Διασποράς), με σημαντική διαφορά το χαρακτηριστικό της γραμμής  του Spatial 
Dependence που ονομάζεται Moran’s I και από τον οποίο έλαβε και το όνομα της6. Η χρήση αυτού του 
είδους διαγραμμάτων στην στατιστική είναι αδιαμφησβήτητα μια από τις πιο διαδεδομένες στο κομμάτι των 
Spatial Econometrics παγκοσμίως. Αρχικά δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Moran το 1948 και έγινε ευρέως 
γνωστό από την συνέχεια της έρευνας των Ord και Cliff το 1973. Είναι κατ’ ουσία διαστρωματική 
στατιστική ανάλυση, μεταξύ των τιμών ενός διανύσματος και της χωρικής υστέρησης της, εκφρασμένες σε 
αποκλίσεις από την μέση τιμή τους (ή αλλιώς όπως τα έχουμε ορίσει ως Spatial Lags).   

Το διάγραμμα λοιπόν με όνομα Moran’s Scatterplot που θα εξετάσουμε για το δείγμα της ανάλυσης 
στην πτυχιακή αυτήν, παρουσιάζει στον κάθετο άξονα τα ποσοστά των χωρικών υστερήσεων που 
προκύπτουν από τις τιμές του διανύσματος με τα εκλογικά αποτελέσματα ακραίων ψήφων, και στον 
οριζόντιο άξονα συναντάμε τα ποσοστά ακραίας ψήφου των εκλογικών κέντρων. Στην ανάλυση μας δηλαδή 
στον κάθετο άξονα συναντάμε την χωρική υστέρηση κάθε μεταβλητής σε σχέση με τις 200 πιο κοντινές 
γειτονικές παρατηρήσεις της, και στον οριζόντιο τα εκλογικά αποτελέσματα εξτρεμιστικών φαινομένων 
ψήφου.  

Παράλληλα το διάγραμμα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα τεταρτημόρια. Πρώτο πάνω αριστερά 
όπου σημαίνει πως το σχολείο που υπάρχει εδώ έχει χαμηλά ποσοστά ακραίας ψήφου σε σχέση με την 
γειτονιά όπου ανήκει, συνεπώς υπάρχει  αρνητική Spatial Dependence , δεύτερο πάνω δεξιά όπου τόσο το 
σχολείο όσο και η γειτονιά έχουν υψηλά επίπεδα ακραίας ψήφου και άρα θετική Spatial dependence, τρίτων 
κάτω δεξιά όπου έχουμε χαμηλό μέσο όρο τόσο σε γειτονιά όσο και σχολείο δηλαδή ξανά θετική Spatial 

 
6 Το Moran’s Scatterplot θα αναγράφεται ως Msc 



- 16 - 
 

Dependence, και τέλος κάτω δεξιά όπου το σχολείο έχει υψηλά επίπεδα ακραίας ψήφου σε γειτονιά με 
χαμηλά σημεία.  Πιο συγκεκριμένα ακολουθεί ένα παράδειγμα Moran’s Scatterplot το οποίο θα αναφερθεί 
εν συνεχεία και για τις δύο κατηγορίες ακραίας ψήφου.  
 

 
Πηγή : https://www.researchgate.net/figure/Morans-I-scatterplot-The-slope-of-the-regression-line-is-an-estimation-of-the-
global_fig4_229346700  

 
Παρουσιάζεται δηλαδή η αυτοσυσχέτηση των τιμών μιας παρατήρησης σε σχέση με τις τιμές που 

επικρατούν στις γειτονικές περιοχές της, εκφρασμένη μέσα από τα Spatial Lag που έχουμε δημιουργήσει. 
Πιο χαρακτηριστικά παρουσιάζεται μέσω του δείκτη Ι όπως έχει αναφερθεί, όπου πρόκειται για τον πιο 
παλιό και ταυτόχρονα πιο έγκυρο τρόπο μέτρησης σχετικά με την ύπαρξη κάποιου είδους χωρικής 
αυτοσυσχέτισης.  

Πως όμως προκύπτει το πρόσημό της αυτοσυσχέτισης αυτής; Η κάτωθι ακολουθία μας προδίδει με 
τον οποίο εξάγουμε τα αποτελέσματα αυτα. Έτσι έχουμε την: 
𝐼 = *

∑ ∑ ,"##"
∗
∑ ∑ ,"##" (."/.0)(.#/.)0000

∑ (."/.)0000$"
  

 Σημαντικό κρίνεται εδώ να αναφέρω πως η τιμή του Moran’s I κυμαίνεται εντός του -1 και 1 και 
ανάλογα το πρόσημο της υπάρχει εξίσου ή όχι αυτοσυσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα : 

o Ι > Ε(Ι) : Σημαίνει πως υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση και συνεπώς οι παρατηρήσεις ομαδοποιούνται. Στην 
περίπτωση μας τα μεγάλα ποσοστά ακραίας ψήφου με τα μεγάλα και τα μικρά αντίστοιχα.  

o Ι < Ε(Ι) : Σημαίνει εδώ πως έχω αρνητική αυτοσυσχέτιση και συνεπώς δεν παρατηρείται κάποια 
ομαδοποίηση. Τα ποσοστά εδώ είναι ακαθόριστα και ο χάρτης έεχει μορφή σκακιέρας. 

o Ι = Ε(Ι) : Σημαίνει εδώ πως η τιμή του Moran’s I ισούται με την αναμενόμενη της και συνεπώς αυτό 
ορίζεται μέσω της απουσίας αυτοσυσχέτισης.  

Μπορεί να φαίνεται περίπλοκη εξίσωση, μα τα κομμάτια της είναι απλά αθροίσματα που 
πολλαπλασιάζονται και μας δίνουν την τελική μορφή του Ι. Για τον υπολογισμό και την κατανόηση αυτής 
της σχέσης θα συνεχίσω το παράδειγμα από το κεφάλαιο 3.1 Spatial Econometrics. Ορίζω αυτήν την 
φορά δύο περιοχές την Υ και την Υ΄. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μονάδα για τα σημεία τα οποία 
επικράτησε ακροδεξιά ψήφος και μηδέν για εκείνα τα οποία επικράτησε ακροαριστερά. 

Υ:      
 1 1 0 0 

Και 
 Υ΄: 

1 0 1 0 
     Αρχικά για τον υπολογισμό της συσχέτισης Moran, πρέπει να κατασκευάσω την μήτρα που μου 
δείχνει ποιες παρατηρήσεις είναι γειτονικές πρώτης τάξης. Έτσι έχω την μήτρα σταθμίσεων που ισχύει και 
για τις δύο περιοχές.  
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W = A
0
1
0
0

		1
		0
		1
		0

		0
		1
		0
		1

		0
		0
		1
		0

B   και  η τυποποιημένη Wy = D

0
1/2
0
0

		1/2
		0
		1/2
		0

		0
		1/2
		0
		1/2

		0
		0
		1/2
		0

E   για τον πίνακα ισχύει πως  

 

Wi,j = F 1	αν	συνορεύει
0	αν	δεν	συνορεύει		 , και άρα το άθροισμα είναι 6  

 
Έχουμε 3 περιοχές γειτονικές, και επειδή είναι συμμετρικές έτσι έχουμε 6 μονάδες στον πίνακα. 

Άρα το άθροισμα W = 6 
 
Πρώτο βήμα για τον υπολογισμό του Moran’s I είναι να βρω τον μέσο όρο των παρατηρήσεων μου. 

Έτσι βλέπω πως εξίσου για Υ και Υ΄, ο μέσος όρος των παρατηρήσεων μου είναι 𝜒	R=�̅�΄= %
2
	= (

%
.  

Δεύτερο σημαντικό βήμα είναι να υπολογίσω την απόκλιση κάθε τιμής από τον μέσο, εδώ με βοηθά 
η σχέση ∑ (𝑥3 − �̅�)%2

3'( = 4 ∗ (
%
 = 2. Έτσι μέχρι τώρα έχω βρει την συνολική απόκλιση που υπάρχει στους 

δύο πίνακες μου από τις παρατηρήσεις τους προς τον μέσο.  
Τρίτο και σημαντικότερο βήμα είναι αυτό που θα μου συνδέσει τους μέχρι τώρα απλούς 

υπολογισμούς μου, χωρικά. Έτσι προκύπτει η σχέση ∑ ∑ 𝑊3443 (𝑋3 − 𝑋Y)(𝑋4 − 𝑋)YYY του αριθμητή του δείκτη 
Moran’s I που έρχεται να εντάξει την πληροφορία σχετικά με την χωρική σημαντικότητα μιας τιμής. Πιο 
συγκεκριμένα ορίζει πως αν μια τιμή i είναι αντίθετη με την j (ή εξίσου και ίδια) πότε μας ενδιαφέρει 
πραγματικά; Αυτό ορίζεται μέσω της μήτρας στάθμισης 𝑊34. Μας ενδιαφέρει δηλαδή μόνο σε περίπτωση 
που σε αυτήν την μήτρα υπάρχει μονάδα και συνεπώς οι περιοχές είναι γειτονικές και έχουν σύνορα πρώτης 
τάξης. Ορίζει δηλαδή την απόκλιση που μας ενδιαφέρει βασισμένη στην βαρύτητα σχετικά με το αν είναι 
γειτονικές η όχι οι δύο παρατηρήσεις που εξετάζω.  

 
Συνεπώς ισχύει πως : 
∑ ∑ 𝑊3443 (𝛶3 − 𝛶Y)(𝛶4 − 𝛶)YYY = 	4 (

%
− 2 (

%
 = 1  

 και  
∑ ∑ 𝑊3443 (𝛶΄3 − 𝛶Ŕ )(𝛶 4́ − 𝛶΄)YYYY = 	6 ∗ (−) (

%
 = -3 

 Το τελευταίο και σημαντικότερο βήμα για τον υπολογισμό του Moran’s I μέσω απλών γινομένων. 
Συγκεκριμένα έχω πως Moran’s I = 5

,
 * 6789	;

6789	%
 , δηλαδή Moran’s I = 5

,
 * 

∑ ∑ ,"##" (<"/<=)(<#/<)0000

∑ (>"/>̅)$%
"&'

 .  

Άρα έχω πως Moran’s I = 2
@
*(
%
 = 0,33 συνεπώς για την περιοχή Υ εμφανίζεται ισχυρή αυτοσυσχέτιση, 

αντίστοιχα για την περιοχή Υ΄ ισχύει πως Moran’s I΄ = 2
@
*/;
%

 = -0,99 άρα εμφανίζεται αρνητική συσχέτιση 
εδώ. Τέλος σημαντικό είναι να προσθέσω πως όσο μεγαλώσω το δείγμα μου τόσο το Moran’s I θα φτάνει 
κοντά στην μονάδα. 

-4- Ανάλυση Δεδομένων. 
Η γλώσσα προγραμματισμού R είναι το βασικό μου εργαλείο καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας 

διπλωματικής.  Η εύκολη διαχείρισης  και η ευρεία χρησιμότητα της ήταν τα δύο κύρια στοιχεία που 
οδήγησαν στην επιλογή της, έναντι άλλων στατιστικών πακέτων. Στο θεωρητικό κομμάτι περιέγραψα τον 
τρόπο με τον οποίο φτάνουμε μέσα από μαθηματικές ακολουθίες και οικονομετρικά μοντέλα, να 
φανερώνουμε συσχέτιση μεταξύ στοιχείων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την γεωγραφική τους 
θέση. Για φτάσω όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση στα βήματα που 
ακολούθησα πρακτικά για να φτάσω στα αποτελέσματα αυτά ξεπερνώντας παράλληλα τυχόν προβλήματα 
που υπήρξαν. Εν συντομία τα βήματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε 5 κατηγορίες. Κάθε ανάλυση ξεκινά 
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με μια σωστή συλλογή δεδομένων, στην περίπτωση μας αυτά είναι οι συντεταγμένες των εκλογικών 
κέντρων. Παράλληλα πρέπει για να μπορέσω να φτάσω να εξάγω κάποια συσχέτιση, θα πρέπει να συνδέσω 
αυτές τις απλές συντεταγμένες με στοιχεία που προκύπτουν μέσω της επεξεργασίας των εκλογικών 
αποτελεσμάτων, δίνοντας έτσι μια πιο δυναμική πληροφορία στα δεδομένα μου. Ακολουθεί η συγχώνευση 
πινάκων, δημιουργώντας έτσι λιγότερους πίνακες με πληροφορίες με σκοπό να μπορούν να διαχειριστούν 
καλύτερα. Παράλληλα για να μπορέσει να επιτευχθεί η επεξεργασία των συνόλων αυτών δεδομένων θα 
πρέπει να προηγηθεί η  μετατροπή συνόλων δεδομένων σε μορφή επεξεργάσιμη από την χωρική 
οικονομετρία (Spatial Data), μέσω της γλώσσας προγραμματισμού που ακολουθώ. Τέλος έρχεται η γραφική 
απεικόνιση των αποτελεσμάτων μου και η τελική εξαγωγή των πινάκων μου που θα ερμηνεύσω και θα 
παρουσιάσω την σημασία τους.  

Πιο συγκεκριμένα άντλησα τα δεδομένα για τα εκλογικά τμήματα του, και για τα αποτελέσματα των 
δύο εκλογών (Εθνικών και Ευρωεκλογών)  του 2019  από το Υπουργείο Εσωτερικών (Υπουργείο 
Εσωτερικών – ΥΠΕΣ (ypes.gr)). Τα δεδομένα μου αναφέρονται στα εκλογικά κέντρα ολόκληρης της χώρας, 
και για τις δύο εκλογικές διαδικασίες που πήραν μέρος το 2019. Μέσα σε αυτό το σύνολο υπάρχουν 
στοιχεία για τον δήμο, τον νομό και τα χαρακτηριστικά που επικράτησαν σε κάθε ένα ξεχωριστό εκλογικό 
τμήμα της επικράτειας. Στα υπόλοιπα δύο ξεχωριστά σύνολα δεδομένων όπου επεξεργάστηκα υπάρχουν τα 
εκλογικά αποτελέσματα ανά κόμμα και ανά υποψήφιο, που κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε κάθε ένα 
εκλογικό τμήμα της χώρας. Η πληροφορία που πρόσθεσα εδώ ήταν οι συντεταγμένες κάθε ενός τέτοιου 
τμήματος. Έψαξα λοιπόν για το κάθε ένα εκλογικό τμήμα ολόκληρης της επικράτειας ξεχωριστά, την θέση 
του πάνω στον χάρτη,  αντλώντας έτσι τις συντεταγμένες του από το google maps (Χάρτες Google), και με 
την χρήση της R πρόσθεσα στα σύνολα δεδομένων μου τις συντεταγμένες για κάθε έναν τόπο που έγινε 
ψηφοφορία τις εκλογές του 2019. Έτσι τέλος ύστερα από μεγάλη επεξεργασία έφτασα σε σημείο να μπορώ 
να τα αναλύσω και να τα απεικονίσω στον χάρτη εξάγοντας τα αποτελέσματα που ψάχνω.  

Σημαντική είναι εδώ η αναφορά σε κάποια από τα προβλήματα τα οποία συνάντησα στην 
ταυτοποίηση των εκλογικών κέντρων. Αρχικά πολλά μικρά εκλογικά κέντρα, και αναφερόμενος κυρίως σε 
γεωγραφικές τοποθεσίες επαρχιακών περιοχών, δεν ήταν εγγεγραμμένα στους χάρτες της εφαρμογής. Αυτά 
τα εκλογικά κέντρα ήταν κυρίως κυλικεία, αγροτικά ιατρεία, μουσεία και αίθουσες εκδηλώσεων, τα οποία 
κατέβαλαν περίπου το 30% του δείγματος μου. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε χρησιμοποιώντας το “street 
view” και αναζητώντας τα στους δρόμους των περιοχών αυτών. Παράλληλα καθοριστικό παράγοντα 
έπαιξαν και διάφορες φωτογραφίες από εκδηλώσεις οι οποίες πρόδιδαν την μορφή και την περίπου θέση 
τους στα χωρία, κατατοπίζοντας με το που ακριβώς να κοιτάξω. Ύστερα σε ένα μικρότερο ποσοστό της 
τάξης του 20% υπήρξαν συντακτικά προβλήματα στις ονομασίες των εκλογικών κέντρων. Συγκεκριμένα 
περιείχαν δεσμευμένα σύμβολα της γλώσσας προγραμματισμού όπως τελείες, παρενθέσεις και διπλά 
αποσιωπητικά, κάτι το οποίο εμπόδιζε την ορθή εκχώρηση συντεταγμένων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 
λύθηκε βρίσκοντας κάθε ένα τέτοιο σύμβολο, και κάνοντας το escape ώστε η γλώσσα R πλέον, να τα 
αντιμετωπίζει ως απλά σύμβολα. Παράλληλα η κοινή ονομασία (συνωνυμία) αρκετών επαρχιακών 
περιοχών, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που με οδήγησε να τοποθετήσω συνθήκη στον κώδικα μου 
ώστε εκτός από το όνομα του εκλογικού κέντρου, να ελέγχεται και το όνομα του δήμου όπου ανήκει. Τέλος, 
μέσω αυτών των τρόπων επιδιώκεται ο εκμηδενισμός πιθανότητας λάθους όσον αφορά την εκχώρηση 
γεωγραφικών συντεταγμένων σε εκλογικά κέντρα, κάνοντας το δείγμα μου όσο πιο ακριβές γίνεται.  

-5- Απεικόνιση και επεξήγηση χαρτών και διαγραμμάτων. 
Φτάνοντας στο τελευταίο αυτό κομμάτι της παρουσίασης των δεδομένων μου κρίνεται αναγκαίο να 

απαντήσουμε σε μια από τις κρίσιμες ερωτήσεις που έχω θέσει στην αρχή της εργασίας αυτής. Η ερώτηση 
αυτή είναι κοινή τόσο για τις εθνικές εκλογές του 2019 όσο και για τις ευρωεκλογές του ίδιου έτους. 
Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα εξτρεμιστικά εκλογικά αποτελέσματα ανάμεσα στα γειτονικά εκλογικά κέντρα 
της επικράτειας; Η απάντηση είναι εύκολη πλέον και θα δοθεί μέσω ενός Moran test για κάθε μια 
κατηγορία που εξετάζουμε, το test αυτό έχει εξίσου την ίδια δομή με τα τεστ υποθέσεων (Hypothesis tests7) 
που γίνονται στην κλασική οικονομετρία με μόνη διαφορά πως πλέον θα εξάγουμε χωρική αυτοσυσχέτιση ή 
αλλιώς Spatial Dependence. 

 

 
7 Απόρριψη ή όχι μηδενικής υπόθεσης μέσω του p.value 
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Έχοντας λοιπόν κάνει τα απαραίτητα Moran’s test που θα χρειαστώ, τα τεστ δηλαδή που αφορούν την 
χωρική συσχέτιση των εκλογικών αποτελεσμάτων που εξετάζω, μπορώ να πάρω και τα δεδομένα για τα 
p.value κάθε κατηγορίας.  
 

Έτσι οι δύο υποθέσεις που κάνουμε δομούνται ως εξής : 
 
𝛨A : Τυχαία γεωγραφικά κατανεμημένα εκλογικά αποτελέσματα (Non Spatial Dependence)  
𝛨( : Μη τυχαία γεωγραφικά κατανεμημένα εκλογικά αποτελέσματα. (Spatial Dependence) 
 

 
 
 
 

 
Moran test for Far Right για εθνικές εκλογές 2019 
$observed | $expected         |  $sd             | $p.value 
0.128225  | -0.0001327492 | 0.00274834 | 0 

 
 
 
 
 

 
Moran test for Far Right για ευρωεκλογές 2019 
$observed  | $expected         |  $sd               | $p.value 
0.1369582  | -0.000170068  | 0.003263152 | 0 

 
Η απάντηση είναι στατιστικά εύκολα να δοθεί και συγκεκριμένα ερευνώντας μόνο την τιμή που 

λαμβάνει το  p.value σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Όπως παρατηρούμε η τιμή αυτή κάθε φορά 
ισούται με το μηδέν, κάτι το οποίο σημαίνει πως η υπόθεση που απορρίπτουμε είναι η μηδενική. Όπως 
λέγαμε στην κλασική οικονομετρία για μια τιμή πως είναι στατιστικά σημαντική, εδώ αναφέρουμε πως 
υπάρχει χωρική αυτοσυσχέτιση ενός εκλογικού κέντρου με τα 200 πιο κοντινά γειτονικά όμοια του, σε κάθε 
κατηγορία ακραίας ψήφου και για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα συνεπώς θα δούμε πως 
κατανέμεται στην χώρα και που συσσωρεύονται τα ποσοστά αυτά. 

 
5.1. Χάρτες επικράτειας  

Τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσω είναι μια σειρά διαγραμμάτων που έχουν πλήρη συνοχή μεταξύ 
τους. Έχοντας περιγράψει τον θεωρητικό και πρακτικό τρόπο από όπου προκύπτουν, στο κεφάλαιο αυτό θα 
τα βασιστώ στην γραφική τους επεξήγηση και θα σταθώ ενδελεχώς στα κρίσιμα σημεία τους. Πρώτο και 
απλούστερο διάγραμμα είναι ο χάρτης της επικράτειας, που σχεδιάζει την Ελλάδα στις πραγματικές της 
γεωγραφικές συντεταγμένες, χωρισμένη σε όλους τους 332 δήμους της χώρας μας. 

 Έτσι προκύπτει ο : 
I) Χάρτης επικράτειας χωρισμένος σε δήμους. 

 

Moran test for Extreme Left για εθνικές εκλογές 2019 
$observed  | $expected         |  $sd             | $p.value 
0.0776674 | -0.0001327492 | 0.002746732| 0 

Moran test for Extreme Left για ευρωεκλογές 2019 
$observed   | $expected         |  $sd               | $p.value 
0.06739247 | - 0.000170068 | 0.003258836 | 0 
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Σε αυτόν τον χάρτη παρουσιάζεται η Ελλάδα μέσα σε άξονες Χ και Υ που ορίζουν συγκεκριμένες 

συντεταγμένες. Φαίνονται ξεκάθαρα όλοι οι δήμοι και τα σύνορα τους και ύστερα από την εισαγωγή 
σημαντικών πληροφοριών, θα είναι το βασικό κομμάτι εξαγωγής αποτελεσμάτων της παρούσας πτυχιακής    

Συνεχίζοντας την ανάλυση τόσο για εθνικές εκλογές, όσο και για τις ευρωεκλογές έψαξα κάθε ένα 
ξεχωριστό εκλογικό τμήμα της χώρας  και το χαρτογράφησα, παίρνοντας τις συντεταγμένες του. Συνεπώς 
πρόσθεσα στον προηγούμενο και φαινομενικά απλό χάρτη, κουκίδες που φανερώνουν τα μέρη, σε 
ολόκληρη την χώρα όπου διεξήχθη εκλογική διαδικασία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019. Οι χάρτες που 
προκύπτουν εδώ θα είναι δύο, και θα αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε εκλογική διαδικασία. Τα εκλογικά 
τμήματα της χώρας αριθμούν 21.103 αίθουσες σε ολόκληρη την χώρα, οι οποίες υπάγονται σε 7.534 
εκλογικά κέντρα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό έτσι, πως η κατανομή συντεταγμένων έπρεπε να γίνει πολύ 
προσεκτικά καθώς αυτό το σύνολο δεδομένων μου αποτέλεσε βασική πηγή εξαγωγής των αποτελεσμάτων 
μου. 

Ο πρώτος λοιπόν χάρτης αναφέρεται στις εθνικές εκλογές και η μορφή του είναι :  
II) Χάρτης επικράτειας με εκλογικά κέντρα εθνικών εκλογών  

 
 
Αντίστοιχα για τις ευρωεκλογές ο χάρτης που απεικονίζει τα εκλογικά κέντρα είναι: 
 
III) Χάρτης επικράτειας με εκλογικά κέντρα ευρωεκλογών 

 
 

Αναγκαίο κρίνεται να τονίσω πως λόγο μερικών προβλημάτων της γλώσσας προγραμματισμού που 
χρησιμοποιώ, ορισμένα ελάχιστα σημεία έχουν χαθεί. Όπως βλέπουμε αυτά είναι μηδαμινά, και οφείλονται 
σε κολλήματα μεταξύ δύο πακέτων των οποίων χρησιμοποιώ για να επεξεργαστώ τα δεδομένα μου. Ακόμα 
ορισμένες εγγραφές φανέρωσαν προβλήματα στον τρόπο ονομασίας τους και έτσι χάθηκε ένας μικρός 
αριθμός εκλογικών κέντρων. Πάραυτα φαίνονται ξεκάθαρα τα περισσότερα μέρη στα οποία διεξήχθη η 
εκλογική διαδικασία την περίοδο των εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών, του 2019 με την πλειοψηφία να 
είναι τοποθετημένα στην ακριβή πραγματική τους τοποθεσία. 
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5.2. Γραφική απεικόνιση εξτρεμιστικών εκλογικών αποτελεσμάτων  
Ο πρώτος χάρτης που θα παρουσιάσω, αφορά τις ευρωεκλογές και εμφανίζει συνολικά τα ποσοστά 

ακραίας ψήφου με συγκεκριμένους χρωματισμούς ανάλογα το ποσοστό που έλαβαν σε κάθε ένα ξεχωριστό 
εκλογικό κέντρο. Ενώ, τέλος ο δεύτερος χάρτης παρουσιάζει τα αντίστοιχα δεδομένα σε επίπεδο εθνικών 
εκλογών, που ακολούθησαν μεταγενέστερα. 

 
 
IV) Χάρτης παρουσίασης ποσοστών ακραίας ψήφου, ευρωεκλογές 2019.  

 
 Πρώτη εικόνα που επικρατεί παρατηρώντας αυτόν τον χάρτη είναι πως τα ποσοστά ακραίας ψήφου 
κυμάνθηκαν στα άκρα, είτε πολύ υψηλά (κόκκινο χρώμα), είτε πολύ χαμηλά (πράσινο χρώμα). Περιοχές 
στην Κρήτη, το Κεντρικό Αιγαίο, την Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Θεσσαλία και την Θράκη 
κράτησαν τα ποσοστά ακραίας ψήφου πολύ χαμηλά. Στα εκλογικά κέντρα αυτά επικρατεί το πράσινο 
χρώμα που σημαίνει πως τα ποσοστά ακραίας ψήφου ήταν πάρα πολύ χαμηλά και συγκεκριμένα πολύ 
κοντά στο μηδέν. Παράλληλα κοντά σε αυτές τις περιοχές βρίσκονται σαφώς λιγότερα αριθμητικά, χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως δεν είναι ευδιάκριτα και σημεία με μπλε χρώμα, τα οποία είναι εκλογικά κέντρα με 
ποσοστά ακραίας ψήφου κάτω του 10%. Συνεπώς μας γίνεται αντιληπτό πως οι γεωγραφικές αυτές 
περιοχές, δεν επηρεάστηκαν από τους παράγοντες έξαρσης ακραίας ψήφου, και κυμάνθηκαν έτσι σε πιο 
κεντρώες επιλογές, περιορίζοντας ραγδαία τα ακραία φαινόμενα πολιτικού εξτρεμισμού.   
 Αντίθετα σε περιοχές της Κρήτης, δυτική και κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και τα 
νησιά του ανατολικού Αιγαίου, παρατηρείται η επικράτηση κόκκινων και πορτοκαλί χρωματικών 
σχεδιασμών. Στους γεωγραφικούς αυτούς τόπους δηλαδή, υπάρχουν εκλογικά κέντρα τα οποία εμφάνισαν 
τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας ψήφου. Με τα πορτοκαλί σημεία να ξεπερνούν το ποσοστό του 10% και τα 
κόκκινα να είναι άνω του 15% γίνεται αντιληπτή η τάση στήριξης των περιοχών αυτών για ακραίες 
κομματικές παρατάξεις. Οι παράγοντες που εδραιώνουν τέτοια πολιτικά καθεστώτα, έχουν τεράστια έξαρση 
στις περιοχές αυτές και χαρακτηρίζοντας τες, μπορούμε να διακρίνουμε την «αντιδραστική» επιλογή τους 
στην κάλπη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  < = 0.05 Πράσινο 
  > 0.05 & < = 0.10 Μπλε 
  > 0.10 & < = 0.15 Πορτοκαλί 
  > 0.15 Κόκκινο 
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V) Χάρτης παρουσίασης ποσοστών ακραίας ψήφου, εθνικές εκλογές 2019. 

 
Αντίστοιχα με τις ευρωεκλογές, παρουσιάζεται και κατά σειρά δεύτερος όπως συνέβη και χρονικά ο 

χάρτης με τα ποσοστά ακραίας ψήφου για τις εθνικές εκλογές του 2019. Στον χάρτη αυτόν παρατηρούμε 
σημαντική εξομάλυνση των αποτελεσμάτων δίχως να είναι κατά πλειοψηφία πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά 
όπως στις πρώτες ευρωεκλογές. Κυριαρχούν εδώ τα σημεία με μπλε και πορτοκαλί χρώμα, υποδηλώνοντας 
έτσι πως τα ακραία πολιτικά φαινόμενα μειώθηκαν φανερά. Πιο συγκεκριμένα η Ήπειρος, η Δυτική 
Ελλάδα, η Κρήτη, τα νησιά κεντρικού Αιγαίου, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, φανερώνουν 
χαμηλά ποσοστά ακραίας ψήφου κάτω του 10%. Αυτό μπορούμε να το αντιπαραθέσουμε με τις 
ευρωεκλογές οι οποίες συνέβησαν πρώτα, δείχνοντας έτσι την τάση της χώρας να μην δώσει ευκαιρία στις 
εθνικές εκλογές για ακραίους (δεξιούς ή αριστερούς) κομματικούς συνδυασμούς, μα να προτιμήσει κατά 
κάποιον τρόπο πιο σταθερές επιλογές της «κεντρικής πολιτικής σκηνής».  

Από την άλλη μεριά ξεκάθαρο πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα παρατηρείται κυρίως στις περιοχές της 
Αττικής, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Γεγονός που σημαίνει πως τα εκλογικά αποτελέσματα 
στις περιοχές αυτές ξεπέρασαν το 10%, με αρκετά να κυμαίνονται και πάνω του 15%.  Στα εκλογικά κέντρα 
των συγκεκριμένων γεωγραφικών τόπων, μπορούμε να διακρίνουμε μάλιστα πως συνέχισαν να κρατούν 
σταθερά το κόκκινο χρώμα το οποίο επικράτησε και τις ευρωεκλογές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 
εδραίωση παραγόντων έξαρσης ακραίων πολιτικών φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές, το οποίο 
ανέφερα και προηγουμένως. Τα μεγάλα αστικά κέντρα όντας πολύ περισσότερο επηρεασμένα από, 
οικονομικές κρίσεις, ανεργία, μεταναστευτικές κρίσεις και φαινόμενα εγκληματικότητας φαίνεται να 
συνεχίζουν να κρατούν τα υψηλά ποσοστά επιλογής ακραίων πολιτικών παρατάξεων. Η αντίδραση αυτή 
βγαίνει μέσω των εκλογικών αποτελεσμάτων και παράγει πληροφορίες για τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε έναν τόπο. 
 

 
5.3. Moran’s Scatterplots για κάθε μια κατηγορία εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. 

Στο σημείο αυτό αφού εμφανίστηκε πως κυμάνθηκε η ακραία ψήφος στην χώρα,  θέλω να εξετάσω 
την ύπαρξη για τυχόν αυτοσυσχέτιση που έχουν τα εκλογικά μου κέντρα, σε σχέση με τα 200 πιο κοντινά 
όμοια τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να φτιάξω το Moran’s Scatterplot που έχω αναφέρει στο θεωρητικό 
μέρος της ανάλυσης μου. Θα δημιουργήσω τέσσερα τέτοια διαγράμματα, καθώς θα εξετάσω ποια είναι η 
αυτοσυσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στα εκλογικά κέντρα και τα 200 πιο κοντινά όμοια τους, στην ακραία 
ψήφο προς την άκρο δεξιά και την άκρο αριστερά, σε όλες τις εκλογές που έλαβαν χώρα την χρονική 
περίοδο του 2019. Οι παρατηρήσεις μου θα χωριστούν σε τέσσερα χρώματα ανάλογα με το τεταρτημόριο 
στο οποίο ανήκουν και θα αναφερθώ στην ερμηνεία κάθε ενός από τα τέσσερα. 

Έτσι θα χρειαστεί να εξηγήσω αρχικά τι μας φανερώνουν τα τέσσερα αυτά διαγράμματα με σκοπό 
να μπορέσω να συνεχίσω στην ένωση τους με τον χάρτη της επικράτειας. Αρχικά η μπλε γραμμή της 
παλινδρόμησης των εκλογικών αποτελεσμάτων, πάνω στα Spatial Lags τους, υποδηλώνει μια θετική κλίση, 
δηλαδή μια θετική αυτοσυσχέτιση, με μόνη διαφορά πως αφού πλέον αντιμετωπίζω Spatial Data, έχω 
θετική χωρική αυτοσυσχέτιση (Spatial Dependence), όπως την ονόμασα στην θεωρητική ανάλυση της 

  < = 0.05 Πράσινο 
  > 0.05 & < = 0.10 Μπλε 
  > 0.10 & < = 0.15 Πορτοκαλί 
  > 0.15 Κόκκινο 
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εργασίας μου. Τα τέσσερα αυτά διαγράμματα μου, ευδιάκριτα χωρίζονται σε τέσσερα μέρη μέσω των δύο 
αξόνων μου. Στον κάθετο άξονα έχω τα στοιχεία των χωρικών υστερήσεων των 200 πιο κοντινών 
εκλογικών κέντρων κάθε παρατήρησης (Spatial Lags), ενώ στον οριζόντιο άξονα έχω τα ποσοστά των 
εκλογικών αποτελεσμάτων κάθε εκλογικού κέντρου. Παράλληλα οι άξονες μου είναι τοποθετημένοι στους 
μέσους όρους κάθε μιας κατηγορίας, και έτσι φαίνεται πιο ξεκάθαρα ποια στοιχεία ξεπερνούν τον μέσο όρο 
και ποια όχι.  

Ποια είναι όμως η σημασία κάθε ενός ξεχωριστού τεταρτημόριου; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή 
θα μου φανερώσει τα αποτελέσματα της έρευνας μου. Για να εξηγήσω καλύτερα τα αποτελέσματα και να 
μπορέσω να αναφερθώ με μεγαλύτερη ευκολία στο κάθε ένα ξεχωριστό μέρος, θα αναφερθώ στο κάθε 
τεταρτημόριο με τον χρωματικό συνδυασμό του. Αρχικά η πλευρά με τα πορτοκαλί στοιχεία, σημαίνει πως 
τα στοιχεία που βρίσκονται εκεί έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ακραίας ψήφου, τόσο τα ίδια όσο και τα 
γειτονικά εκλογικά τους κέντρα. Συνεπώς η ακροδεξιά ή αντίστοιχα η ακροαριστερά, βρίσκονται σε 
ποσοστά μεγαλύτερα του μέσου όρου των εκλογών και φανερώνουν έτσι μια ομαδοποίηση αποτελεσμάτων, 
και άρα χωρική συσχέτιση. Αντίθετα στην μωβ πλευρά σημαίνει το ακριβώς ανάποδο, δηλαδή πως τόσο τα 
εκλογικά κέντρα που εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή όσο και τα γειτονικά τους εμφανίζουν ποσοστά 
ακραίας ψήφου μικρότερα από τον μέσο όρο τους. Εδώ επίσης μας γίνεται κατανοητή η χωρική συσχέτιση 
των αποτελεσμάτων μέσω της ομαδοποίησης που εμφανίζουν. Τα δυο αυτά μέρη τα ανέφερα πρώτα σε 
αυτή την επεξήγηση καθώς είναι τα κυριότερα που μας ενδιαφέρουν. Το κάθε ένα ξεχωριστά αναφέρεται 
στην χωρική συσχέτιση που ψάχνουμε ανεξαρτήτου αποτελέσματος ακραίας ψήφου. Αναφέρεται δηλαδή 
στο γεγονός πως το εκλογικό κέντρο το οποίο εξετάζουμε επηρεάζεται ολοφάνερα από τα γειτονικά του. 
Συνεπώς από την στιγμή που οι περισσότερες παρατηρήσεις μου εντάσσονται σε αυτά τα δύο τεταρτημόρια, 
η υπόθεση αυτή επαληθεύεται. Παράλληλα στις παρατηρήσεις με το μπλε χρώμα υποδηλώνεται πως το 
εκλογικό κέντρο το οποίο εξετάζουμε, εμφανίζει ποσοστά ακραίας ψήφου χαμηλότερα από τον μέσο όρο 
των εκλογών, ενώ τα γειτονικά του εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά του μέσου όρου. Αντιθέτως στα σημεία 
με το πράσινο χρώμα υπάρχουν τα σχολεία που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ακραίας ψήφου σε σχέση 
με τον μέσο όρο των εκλογικών αποτελεσμάτων, ενώ βρίσκονται σε γειτονιές που επικράτησαν ποσοστά 
χαμηλότερα του μέσου όρου. Τα τελευταία δύο αυτά μέρη εμφανίζουν εκλογικά κέντρα που τάσσονται σε 
διαφορετική κατεύθυνση, από ότι τα γειτονικά τους, και συνεπώς δεν υπάρχει αυτοσυχέτιση μεταξύ τους. 
Πάραυτα η πληροφορία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά είναι ο τρόπος που κυμάνθηκε κάθε 
εξτρεμιστική κατηγορία ψήφου στις εκλογές του 2019. Συνεπώς αφού βάλω στον χάρτη τα αποτελέσματα 
μου θα δω ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ακραίας ψήφου, ποια είναι η εκλογική τάση κάθε 
δήμου της χώρας και σε ποια μέρη της επικράτειας παρατηρούμε το φαινόμενο της χωρικής 
αυτοσυσχέτισης. 

   Αρχικά θα παρουσιάσω τα Moran Scatterplots για τις εθνικές εκλογές, και ύστερα θα 
ακολουθήσουν των ευρωεκλογών.  
 
VI) Moran’s Scatterplot με ψήφους Far right (Ακροδεξιάς), για εθνικές εκλογές. 
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Στο πρώτο αυτό διάγραμμα φαίνονται ξεκάθαρα οι τέσσερεις χρωματισμένες περιοχές. Το σημαντικό 
Moran’s Scatterplot μέσω της μπλε γραμμής (Moran’s Ι) υποδηλώνει την θετική αυτοσυσχέτιση που 
υπάρχει μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων στα εκλογικά κέντρα της επικράτειας. Συνεπώς μας γίνεται 
αμέσως αντιληπτό το γεγονός πως στις εθνικές εκλογές του 2019, παρατηρείται πως ένα εκλογικό κέντρο 
επηρεάζεται από την τάση που έχουν τα 200 πιο κοντινά του εκλογικά κέντρα στον τομέα της ακροδεξιάς 
ψήφου. Ποιες είναι όμως οι περιοχές που εμφανίζουν την αυτοσυσχέτιση, και τι σημασία έχουν οι 
υπόλοιπες;  

Ξεκινώντας με τις παρατηρήσεις που έχουν πορτοκαλί χρώμα, αναφερόμαστε σε εκλογικά κέντρα που 
εμφάνισαν υψηλά ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου, άνω του μέσου όρου τόσο αυτά, όσο και τα 200 πιο κοντινά 
γειτονικά τους. Έτσι καταλαβαίνουμε πως ενώ επικράτησε η ακροδεξιά στις συγκεκριμένες παρατηρήσεις, 
υπήρξε και ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων ως προς την γεωγραφική τους θέση. Εύλογη είναι ακόμα η 
παρατήρηση για το πλήθος τους, καθώς φαίνεται να είναι η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία οι 
παρατηρήσεις με το μωβ χρώμα αναφέρονται σε εκλογικά κέντρα που τα ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου τα 
οποία εμφάνισαν ήταν μικρά και κάτω του μέσου όρου, ομοίως με τα 200 γειτονικά εκλογικά κέντρα τα 
οποία τα περιτριγυρίζουν. Αξιοσημείωτο είναι εδώ να αναφερθώ στην πυκνότητα που έχει το μωβ αυτό 
χρώμα καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνεται το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. Πάλι εδώ 
παρατηρούμε μια ομαδοποίηση των παρατηρήσεων καθώς όσα εκλογικά κέντρα δεν έδωσαν ψήφο για 
κάποιο κόμμα της ακροδεξιάς, βρίσκονται μαζί με γειτονικά τους. Συνεπώς υπήρξε μια επίδραση και άρα 
αυτοσυσχέτιση, από τα γειτονικά εκλογικά κέντρα σε κάθε μια παρατήρηση που θα εξετασθεί ξεχωριστά.  

Από την άλλη μεριά οι παρατηρήσεις με το μπλε υποδηλώνουν εκλογικά κέντρα τα οποία εμφάνισαν 
ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου χαμηλότερα του μέσου όρο, ενώ τα 200 πιο κοντινά γειτονικά όμοια τους 
εμφάνισαν ποσοστά υψηλότερα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως τα εκλογικά κέντρα αυτά ενώ κινούνται 
αντίθετα από την τάση της γεωγραφικής περιοχής όπου ανήκουν και συνεπώς δεν φαίνεται να επηρεάζονται 
από τα γειτονικά τους. Πάραυτα είναι αξιοσημείωτες παρατηρήσεις οι οποίες προδίδουν στοιχεία για κάθε 
μια από αυτές τις περιοχές. Ακόμα οι παρατηρήσεις που εμφανίζονται με πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύουν 
στοιχεία τα οποία εμφανίζουν ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου υψηλότερα του μέσου όρου σε αντίθεση με τα 
200 πιο κοντινά γειτονικά όμοια τους που κινούνται αντίθετα και εμφάνισαν ποσοστά μικρότερα. 
Παρατηρήσεις δηλαδή που θα μαρτυρήσουν στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική συμπεριφορά 
αυτών των γεωγραφικών περιοχών ως εκλογικό κοινό. 

 
VII) Moran’s Scatterplot με ψήφους Extreme Left, για εθνικές εκλογές.  

 
 
Στο δεύτερο αυτό διάγραμμα αντίστοιχα, φαίνονται ξεκάθαρα οι τέσσερεις χρωματισμένες περιοχές. Το 

σημαντικό εξίσου είναι η μπλε γραμμή παλινδρόμησης  (Moran’s Ι), που υποδηλώνει την θετική 
αυτοσυσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων στα εκλογικά κέντρα ολόκληρης της 
επικράτειας. Συνεπώς πάλι εμφανίζεται το γεγονός πως στις εθνικές εκλογές του 2019, παρατηρείται πως 
κατά πλειοψηφία ένα εκλογικό κέντρο επηρεάζεται από την τάση που έχουν τα 200 πιο κοντινά του 
εκλογικά κέντρα και στον τομέα της ακροαριστεράς ψήφου. 
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 Ξεκινώντας πάλι από τις δύο περιοχές που εμφανίζουν την αυτοσυσχέτιση αυτήν, φαίνεται από τα 
χρώματα μωβ και πορτοκαλί, πως ξανά απαρτίζουν την πλειοψηφία των δεδομένων μας. Χαρακτηριστικά η 
περιοχή με τα μωβ στίγματα υποδηλώνει πως τόσο στο εκλογικό κέντρο το οποίο εξετάζεται, όσο και στα 
200 πιο κοντινά γειτονικά του, εμφάνισαν αποτελέσματα ακροαριστεράς  ψήφου που ήταν σε χαμηλά 
επίπεδα και συγκεκριμένα κάτω του μέσου όρου. Σημαντικό είναι εδώ να τονίσουμε την πυκνότητα που 
εμφανίζεται στο διάγραμμα, υποδηλώνοντας την πολύ χαμηλή στήριξη της ακροαριστεράς στην χώρα. 
Παράλληλα τα ποσοστά που έλαβε βλέπουμε πως είναι πολύ μικρά έχοντας. Από την άλλη πλευρά η 
περιοχή με τον πορτοκαλί χρωματισμό, εμφανίζει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή τόσο στο εκλογικό κέντρο 
το οποίο εξετάζω όσο και στα 200 πιο κοντινά γειτονικά όμοια του, τα ποσοστά ακραίας αριστεράς ψήφου, 
είναι άνω του μέσου όρου. Εξίσου σημαντικό είναι το φαινόμενο πολλών εκλογικών κέντρων να υπάρχουν 
μακριά από την γραμμή των αξόνων, κάτι το οποίο υποδηλώνει πως σε οποιαδήποτε περιοχή επικράτησε η 
ακροαριστερά, επικράτησε σε ποσοστά πολύ υψηλότερα από αυτά του μέσου όρου. Δηλώνοντας έτσι πως 
ενώ η γενική τάση στις εθνικές εκλογές του 2019 δεν έγερνε προς την ακροαριστερά ψήφο, μα υπήρξαν 
ορισμένες περιοχές οι οποίες υπερψήφισαν επιλογές οι οποίες εντάσσονται στην ακροαριστερά. 
 Αντιθέτως οι περιοχές με το μπλε χρώμα, τα εκλογικά δηλαδή κέντρα τα με χαμηλά ποσοστά 
ακροαριστεράς ψήφου, κοντά σε γειτονιές με υψηλά, εμφανίζουν τάση να πηγαίνουν κοντά στην αρχή των 
αξόνων δηλώνοντας έτσι πως παρά το πλήθος τους, τα ποσοστά τους συνεχίζουν να είναι πολύ μικρά. Έτσι 
γίνεται αντιληπτό πως ενώ συνορεύουν με γειτονιές που έχουν υψηλά ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου, τα 
εκλογικά αυτά κέντρα που εξετάζουμε ακολούθησαν την γενική τάση της χώρας, δίχως να έχουν δεχτεί 
επιδράσεις από τα γειτονικά τους εκλογικά. Παράλληλα οι παρατηρήσεις με το πράσινο χρώμα, 
αναφέρονται σε εκλογικά κέντρα που ενώ βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά ακροαριστεράς 
ψήφου, τα ίδια εμφάνισαν μεγάλη στήριξη για αυτήν την κατηγορία ψήφου. Πιο συγκεκριμένα 
παρατηρείται πως τα εκλογικά αυτά κέντρα ενώ πληθυσμιακά είναι λιγότερα από εκείνα που δεν ψήφισαν 
υπέρ της ακροαριστεράς, έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσοστά που ξεφεύγουν κατά πολύ από τον μέσο 
όρο, δίνοντας έτσι μια σημαντική πληροφορία για τις περιοχές όπου επικράτησε. 
 
Αντίστοιχα και για τις ευρωεκλογές : 
 
VIII) Moran’s Scatterplot με ψήφους Far right, για  ευρωεκλογές. 

 
 
Στο τρίτο αυτό διάγραμμα φανερώνεται πως πλέον, και σε επίπεδο πλέον ευρωεκλογών πως υπήρξε 

εξίσου θετική Spatial Dependence και (ομαδοποίηση) clustering στα εκλογικά αποτελέσματα ακροδεξιάς 
ψήφου. Σημαντικό είναι πως η ακροδεξιά σε ορισμένα εκλογικά κέντρα, στις κουκίδες με πορτοκαλί χρώμα, 
ξεφεύγει κατά πολύ πάνω από τον μέσο όρο των εκλογικών αποτελεσμάτων και φαίνεται χαρακτηριστικά 
πως κατέχει υψηλά επίπεδα. Το πλήθος των εκλογικών κέντρων που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές 
και εμφάνισαν υψηλά ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου, φαίνεται να έχουν επικρατήσει και αριθμητικά. Έτσι 
υποδηλώνεται πως η ακροδεξιά ψήφος κέρδισε έδαφος σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, δείχνοντας 
παράλληλα πως υπήρξε αυτοσυσχέτιση εκλογικών αποτελεσμάτων ανάμεσα στα εκλογικά κέντρα.  
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Αντίστοιχα σε όσες περιοχές ήταν σε χαμηλά επίπεδα φανερώνεται πως ενώ είναι κάτω ακόμα και του 
μέσου όρου, έχουν τάση να πηγαίνουν κοντά στο μηδέν. Χαρακτηριστική είναι η πυκνή «γραμμή» που 
σχεδιάζεται από τις μωβ παρατηρήσεις, στην περιοχή του 0. Υποδηλώνεται έτσι πως η ακροδεξιά ψήφος 
στις ευρωεκλογές, είχε μεγάλη επίδραση από το ένα εκλογικό κέντρο στο άλλο. Παράλληλα τα σημεία με το 
μωβ χρώμα, οι παρατηρήσεις δηλαδή που βρίσκονται σε περιοχές με εκλογικά κέντρα που εμφάνισαν 
συλλογικά ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου κάτω του μέσου όρου, δείχνουν επίσης να έχουν μεγάλη 
αυτοσυσχέτιση. Αυτό συνεπάγεται εξίσου και από την τάση συσσώρευσης κοντά στην αρχή των αξόνων.  

Ακόμα οι ελάχιστες παρατηρήσεις με το μπλε χρώμα, εμφανίζουν σημεία τα οποία είχαν ποσοστά κάτω 
του μέσου όρου ακροδεξιάς ψήφου στις εκλογές αυτές, σε αντίθεση με τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. 
Αριθμητικά φαίνονται να είναι ελάχιστα, εμφανίζουν όμως μικρή επίδραση από τις γειτονικές περιοχές τους 
με μωβ χρώμα καθώς παρατηρούμε πως την εξίσου πυκνή «γραμμή» να συνεχίζεται και στο δικό τους 
τεταρτημόριο. Τέλος οι παρατηρήσεις που εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου από τον μέσο 
όρο των ευρωεκλογών του 2019, σε αντίθεση με αυτά που εμφάνισαν οι γειτονικές περιοχές τους, φαίνονται 
να έχουν σημαντικό αριθμητικό πλήθος αλλά και υψηλά ποσοστά. Η παρατήρηση αυτή μας υποδηλώνει 
πως τα εκλογικά αυτά κέντρα δεν δέχθηκαν επιδράσεις από τις πολύ κοντινές γειτονικές τους περιοχές και 
κράτησαν τα ποσοστά τους σε υψηλά επίπεδα, φανερώνοντας παράλληλα έτσι πως δέχθηκαν επίδραση μόνο 
από περιοχές με πορτοκαλί χρώμα.  

 
IX) Moran’s Scatterplot με ψήφους Extreme Left, για ευρωεκλογές.   
 

 
Στο τελευταίο αυτό διάγραμμα φανερώνεται πως επίσης, και στις ευρωεκλογές υπήρξε εξίσου θετική 

Spatial Dependence και (clustering) ομαδοποίηση στα εκλογικά αποτελέσματα ακροαριστεράς ψήφου. 
Ξεκινώντας από τα εκλογικά κέντρα με ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου που ξεπερνούν τον μέσο όρο, τόσο 
αυτά όσο και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται, παρατηρούμε πως εμφανίζουν σημαντικό αριθμητικό 
πλήθος. Παράλληλα αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά που εμφανίζουν καθώς κατά πλειοψηφία είναι 
πολύ μεγαλύτερα του μέσου όρου. Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η επίδραση που άσκησαν λόγο του 
πλήθους και το ποσοστών τους είναι αρκετά μεγάλη και συνεπώς υπήρξε μεγάλη αυτοσυσχέτιση 
αποτελεσμάτων.  

Εν συνεχεία αξιοσημείωτη είναι η πυκνότητα στις παρατηρήσεις με μωβ χρώμα καθώς φαίνεται να έχει 
καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή αυτή. Στις παρατηρήσεις με μωβ χρώμα εντάσσονται εκλογικά κέντρα που 
εμφάνισαν ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου μικρότερα του μέσου όρου, από κοινού με τις περιοχές στις 
οποίες βρίσκονται. Έτσι δηλώνεται πως η ακροαριστερά ενώ είχε απήχηση υπήρξαν αρκετές περιοχές όπου 
δεν υιοθέτησαν αυτήν την κατηγορία ψήφου. Επιπροσθέτως μέσω αυτής της μεγάλης πυκνότητας 
καταλαβαίνουμε πως η αυτοσυσχέτιση των περιοχών με χαμηλά ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου είναι 
μεγάλη και επηρεάστηκαν άμεσα από τα γειτονικά τους.   

Παράλληλα οι περιοχές που φαίνεται να έχουν ενταχθεί στα σημεία με το μπλε χρώμα εμφανίζουν μια 
εξίσου σημαντική πυκνότητα, παρόμοια με εκείνη των μωβ. Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν χαμηλότερατου 
μέσου όρου ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου, σε σχέση με τις περιοχές τις οποίες βρίσκονται. Μέσω όμως 
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της ομαδοποίησης και της πυκνότητας που εμφανίζεται στο διάγραμμα, μπορούμε να διακρίνουμε πως 
έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις περιοχές και τα εκλογικά κέντρα με χαμηλά ποσοστά ακροαριστεράς 
ψήφου. Στον χάρτη θα τοποθετηθούν γύρω από τις μωβ περιοχές εμφανώς επηρεασμένες.  

Τέλος οι περιοχές με το πράσινο χρώμα είναι αριθμητικά ελάχιστες και ακολουθούν την ίδια πορεία με 
τις πορτοκαλί περιοχές. Τα εκλογικά κέντρα δηλαδή με ποσοστά υψηλότερα του μέσου όρου, που 
βρίσκονται σε περιοχές με ποσοστά χαμηλότερα αυτού, ενώ δεν έχουν αριθμητική υπεροχή φανερώνουν 
σημεία που απέχουν κατά πολύ από την γενική τάση της περιοχής. Τα σημεία αυτά είναι φανερά 
επηρεασμένα από εκείνα με πορτοκαλί χρώμα και γεωγραφικά θα τοποθετούνται κοντά σε εκείνες τις 
περιοχές. Είναι συνεπώς εκλογικά κέντρα επηρεασμένα από περιοχές οι οποίες βρίσκονται όχι κατά κύριο 
να συνορεύουν άμεσα, μα να είναι κοντά.   

  
    

5.4. Χάρτες επικράτειας με ενσωματωμένα στοιχεία από τα Scatterplots 
Οι χάρτες που θα ακολουθήσουν όπως έχω αναφέρει είναι συγχώνευση των πληροφοριών που 

λαμβάνω από το κάθε διάγραμμα, ενσωματωμένες με τους χάρτες της επικράτειας. Το κάθε εκλογικό τμήμα 
δηλαδή θα χρωματιστεί πλέον ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει στο κάθε διάγραμμα. Έτσι θα 
χρωματιστεί ο χάρτης των δήμων της χώρας, και οι 332 περιοχές που είναι χωρισμένες, θα έχουν πλέον μια 
σημαντική πληροφορία για τα εκλογικά τους αποτελέσματα την περίοδο του 2019. Παράλληλα θα μας γίνει 
πιο ευκολά αντιληπτό το πλήθος των περιοχών που φανερώνουν αυτοσυσχέτιση, λόγω των χρωματικών 
συνδυασμών που θα προκύψουν. 
 
 Πάλι θα ξεκινήσω παραθέτοντας τους χάρτες για τις εθνικές εκλογές και ύστερα για τις ευρωεκλογές. 
 
X) Χάρτης επικράτειας εθνικών εκλογών για ακροδεξιά. 

 
Πρώτος λοιπόν χρωματισμένος χάρτης της επικράτειας, είναι αυτός που προκύπτει από την σύνδεση του 

χάρτη της χώρας με τα εκλογικά κέντρα κατά την περίοδο των εκλογών του 2019, και τις πληροφορίες 
σχετικά με την συσχέτιση που υπήρξε κατά τα εκλογικά αποτελέσματα αναφορικά με την ακροδεξιά τάση 
ψήφου. Παρατηρείται πως κατά πλειοψηφία, περιοχές κυρίως στο βόρειο και βόρειο-ανατολικό κομμάτι της 
χώρας, στις περιφέρειες της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, την Θεσσαλία, και την Στερεά Ελλάδα 
επικρατούν υψηλά επίπεδα ακροδεξιάς ψήφου (πορτοκαλί περιοχές). Παράλληλα περιοχές που ακολουθούν 
αυτήν την τάση είναι το νότιο ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα τα νησιά όπως Καστελόριζο ,Κως, 
Λέρος, Σάμος, Χίος και Λέσβος, ενώ τάσσονται υπέρ της ακροδεξιάς και νότιες περιοχές της περιφέρειας 
Πελοποννήσου όπως η Αργολίδα και η Λακωνία. 

Σε αντίθεση έρχονται οι περισσότερες άλλες περιοχές της επικράτειας, όπου η χώρα κυμάνθηκε σε 
χαμηλά επίπεδα ακροδεξιάς ψήφου (μωβ περιοχές).Περιφέρειες όπως η δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος, η 
Χαλκίδα, η Κρήτη, η Θράκη και το κεντρικό Αιγαίο δεν συγκέντρωσαν ποσοστά υπέρ της ακροδεξιάς. Η 
αυτπσυσχέτιση των περιοχών αυτών φαίνεται να είναι μεγάλη καθώς η πυκνότητα του μωβ χρώματος στον 
χάρτη είναι πολύ πυκνή και δεν διασπάται. Παράλληλα αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση εκλογικών κέντρων 
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με μπλε χρώμα ακριβώς διπλά από τις παρατηρήσεις με το μωβ. Τα σημεία αυτά φανερώνουν εκλογικά 
κέντρα επηρεασμένα από τις μωβ περιοχές που είναι πιο κοντά σε περιοχές όπου επικράτησε για τα καλά η 
ακροδεξιά. Φαίνεται να τοποθετούνται σαν χώρισμα ανάμεσα στις πορτοκαλί και τις μωβ περιοχές καθώς 
είναι επηρεασμένες από κοινού, δίχως να ακολουθούν την τάση της περιοχής όπου ανήκουν. Τέλος 
μηδαμινή είναι η εμφάνιση πράσινων περιοχών στον χάρτη σε συγκεκριμένα σημεία του Έβρου, της 
Αττικής και των Κυκλάδων. Τα σημεία αυτά αντίστοιχα είναι επηρεασμένα από τις πορτοκαλί περιοχές 
βρίσκονται όμως να συνορεύουν με εκείνες που εμφάνισαν χαμηλά ποσοστά ακροδεξιάς. Έτσι γίνεται 
αντιληπτό πως οι πράσινες και μπλε περιοχές έχουν δεχτεί επιδράσεις από εκλογικά κέντρα πιο μακριά των 
περιοχών όπου εδρεύουν τα ίδια. 

Τέλος αξίζει να τονίσω πως η αυτοσυσχέτιση φαίνεται να είναι ισχυρή μόνο στις περιοχές που 
εμφανίζουν πορτοκαλί και μωβ χρώμα καθώς σε αυτές ένα εκλογικό τμήμα ακολουθεί πιστά την τάση των 
γειτονικών του, δεχόμενο επιδράσεις. Στις δύο περιοχές με μπλε και πράσινο χρώμα τα εκλογικά κέντρα δεν 
εμφανίζουν ισχυρή αυτοσυσχέτιση καθώς δεν ακολουθούν την τάση της περιοχής τους. Σε αυτήν όμως την 
περίπτωση φανερώνεται από τον χάρτη πως είναι κοντά σε άλλα αντίστοιχα εκλογικά κέντρα τα οποία 
ταιριάζουν τα αποτελέσματα τους. Τα μωβ εκλογικά κέντρα εμφανίζου κοινά αποτελέσματα με τα μπλε και 
τα πορτοκαλί με τα πράσινα. Έτσι ενώ δεν έχουν άμεση επίδραση με όσα συνορεύουν δείχνουν να είναι 
επηρεασμένα από εκλογικά κέντρα σε πιο μακρινές περιοχές από αυτά, συνεπώς εμφανίζεται μια πιο 
έμμεση αυτοσυσχέτιση. 
 

 Ακολουθεί ο : 
 

XI) Χάρτης επικράτειας εθνικών εκλογών για ακροαριστερά. 

 
Δεύτερος χρωματισμένος χάρτης της επικράτειας, είναι αυτός που προκύπτει από την σύνδεση του 

χάρτη της χώρας με τα εκλογικά κέντρα κατά την περίοδο των εκλογών του 2019, και τις πληροφορίες 
σχετικά με την συσχέτιση που υπήρξε κατά τα εκλογικά αποτελέσματα αναφορικά με την ακροαριστερά 
τάση ψήφου. Παρατηρείται πως κατά πλειοψηφία, στις περιφέρειες της Κρήτης, ανατολικού Αιγαίου, 
Θράκης, κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας και δυτικής Ελλάδας, η ακροαριστερά κυμάνθηκε σε ποσοστά 
μικρότερα του μέσου όρου της.  Έξαρση υπήρξε κυρίως σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της 
Θεσσαλίας, του κεντρικού Αιγαίου, και στον νομό Χανίων, μαζί με ορισμένες περιοχές στα πολύ βόρεια 
σύνορα της Ηπείρου. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση του πλήθους των μωβ περιοχών στον χάρτη της 
χώρας καθώς επαληθεύεται από την μεγάλη πυκνότητα που είχε στο αντίστοιχο Moran’s Scatterplot.  

Το πλήθος των πορτοκαλί σημείων είναι μικρό, όμως όπως έχει αναφερθεί στο διάγραμμα, αφορά 
πολύ υψηλά ποσοστά τα οποία έχουν σημαντικές επιδράσεις στα γύρω εκλογικά κέντρα. Τα εκλογικά 
δηλαδή κέντρα με υψηλά ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με εξίσου 
υψηλά ποσοστά, φαίνεται να επηρεάζουν το πλήθος των μπλε σημείων όπου ενώ έχουν χαμηλά ποσοστά 
ακροαριστεράς ψήφου, τα γειτονικά τους εμφανίζουν αρκετά υψηλά ποσοστά και επηρεάζοντας τα έμμεσα 
φαίνονται να τοποθετούνται σαν σύνορο ανάμεσα στις πορτοκαλί και μωβ περιοχές.  
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Τα μπλε αυτά σημεία λόγο του πλήθους τους καλύπτουν τα όποια πορτοκαλί σημεία έχουν κοντά 
τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο νομός Χανίων, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία. Ενώ τα 
πορτοκαλί εκλογικά κέντρα είναι ορατά, τα μπλε σημεία τα υπέρ καλύπτουν, εμφανίζουν μια πιο έμμεση 
αυτοσυσχέτιση η οποία δεν είναι τόσο ισχυρή. Επηρεασμένα περισσότερο από τα εκλογικά κέντρα με 
χαμηλότερα ποσοστά ακροαριστεράς, τα εκλογικά κέντρα με τον μπλε χρωματισμό δικαιολογούν έτσι το 
πλήθος τους. Ακόμα τα πράσινα σημεία, με τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά από εκείνα των μπλε, 
έχουν ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου υψηλότερα του μέσου όρου, καθώς βρίσκονται σε περιοχές με 
χαμηλότερα ποσοστά. Το πλήθος τους είναι εξίσου με τα δεδομένα για την ακροδεξιά ψήφο ελάχιστο, και 
εμφανίζονται σε συγκεκριμένα  σημεία του Αιγαίου. Καθώς δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί αρκετά 
άμεσα από τα πορτοκαλί σημεία του χάρτη, λόγω της πολυάριθμης εμφάνισης των μωβ στοιχείων 
δικαιολογείται έτσι η ελάχιστη αριθμητή εμφάνιση τους. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο 
διάγραμμα που παρουσιάστηκε το πλήθος τους ήταν μικρό, εμφανίζοντας μόνο ορισμένα σημεία με  
ποσοστά πολύ πάνω του μέσου όρου, τα οποία είναι αυτά που διακρύνονται και στον χάρτη. 
 
 
Από την πλευρά των ευρωεκλογών αντίστοιχα προκύπτει πως: 
  
XII) Χάρτης επικράτειας ευρωεκλογών για ακροδεξιά.  

 
Από την πλευρά των ευρωεκλογών τώρα, το πλήθος στα ποσοστά της ακροδεξιάς ψήφου αυξήθηκαν 

κατά πολύ στην επικράτεια κυρίως σε περιοχές κοντά που εμφάνισαν υψηλά ποσοστά και στις εθνικές 
εκλογές. Περιοχές όπως η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Εύβοια, δυτική, ανατολική και 
κεντρική Μακεδονία φανέρωσαν πάλι αξιοσημείωτα ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου. Στις περιοχές αυτές 
κυριαρχεί ο πορτοκαλί συνδυασμός εκλογικών κέντρων, κάτι το οποίο σημαίνει πως τα σημεία αυτά 
εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου από τον μέσο όρο των εκλογών, τόσο αυτά όσο και οι 
περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Φανερή εξαίρεση αποτελεί η Θράκη καθώς αποτελείται κατά πλειοψηφία 
από πληθυσμό αλλοδαπών κατοίκων και η ανάδειξη υψηλών ποσοστών ακροδεξιάς στην συγκεκριμένη 
περιοχή καθίσταται κάπως αδύνατη.  

Αντιθέτως περιοχές με χαμηλά ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου, βρίσκονται στην δυτική πλευρά της 
επικράτειας, η δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κρήτη τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου αποτελούν 
σημαντικά σημεία ανάδειξης εκλογικών κέντρων με μωβ χρωματικό συνδυασμό. Εκλογικά κέντρα δηλαδή 
που εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωεκλογών, τόσο 
αυτά όσο και τα 200 πιο κοντινά γειτονικά όμοια τους. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση πως στο 
διάγραμμα η πυκνότητα αυτών των εκλογικών κέντρων είναι μεγάλη κυρίως σε μικρά ποσοστά, ενώ στα 
μεγαλύτερα διακρίνονται κάποια κενά. Αυτό επαληθεύεται και στον χάρτη όπου παρατηρούμε να υπάρχουν 
μεγάλα ομοιογενή σημεία με εκλογικά κέντρα μωβ χρώματος, ενώ παρατηρούνται και κενά σε ορισμένα 
μέρη.  
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 Ακόμα τα εκλογικά κέντρα με ποσοστά ακροδεξιάς ψήφου μικρότερα του μέσου όρου και με τάση 
αντίθετη της περιοχής που εδρεύουν, χαρακτηρίζονται με μπλε χρώμα. Εξίσου επηρεασμένα από τα 
εκλογικά κέντρα με το μωβ χρώμα βρίσκονται κυρίως σε περιοχές κοντά σε αυτά όπως Ήπειρο, Θεσσαλία 
και ανατολική Πελοπόννησο. Δείχνουν να επηρεάζονται κυρίως από αυτά τα εκλογικά κέντρα και ενώ 
πληθυσμιακά είναι ελάχιστα όπως και στο διάγραμμα, εμφανίζουν λόγω της μεγάλης πυκνότητας τους 
περιοχές συμπαγής με μπλε χρώμα. Τέλος εδώ αξίζει να σταθώ στα εκλογικά κέντρα που εμφανίζονται με 
πράσινο χρωματισμό, τα σημεία αυτά ενώ είναι ελάχιστα τόσο διαγραμματικά όσος και στον χάρτη, έχουν 
μερικές εξαιρέσεις οι οποίες εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά και τελικά γίνονται ευδιάκριτες και στον χάρτη 
κυρίως στα σύνορα της Στερεάς Ελλάδας και σε κάποια νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 
 
 
XIII) Χάρτης επικράτειας ευρωεκλογών για ακροαριστερά  

 
Εξίσου στις ευρωεκλογές το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης εκλογικών αποτελεσμάτων είναι 

φανερό σε όλη τα μήκη και πλάτη του χάρτη. Όπως στους προηγούμενους χάρτες έτσι και εδώ, τα εκλογικά 
κέντρα τα οποία φανερώνουν χαμηλά ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου είναι εύκολα αντιληπτά και σε αυτόν. 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, ανατολική Μακεδονία και Θράκη εμφάνισαν ποσοστά 
ακροαριστεράς χαμηλότερα του μέσου όρου τόσο σαν μονάδες τα εκλογικά τους κέντρα όσο και σαν 
περιφέρειες συλλογικά. Το χρώμα που κυριαρχεί στις περιοχές αυτές είναι το μωβ και όπως στο διάγραμμα 
Moran’s Scatterplot παρατηρούμε μεγάλη πυκνότητα, έτσι και εδώ στον χάρτη γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πως στις περιοχές όπου επικρατεί αυτού του είδους η αυτοσυσχέτιση, έχουμε περιοχές χρωματισμένες δίχως 
κενά και σημεία άλλων χρωμάτων εντός τους.  

Από το διάγραμμα παράλληλα προκύπτει πως τα σημεία στα οποία εμφανίστηκαν ποσοστά 
ακροαριστεράς ψήφου υψηλότερα του μέσου όρου των εκλογών, είναι πολύ λιγότερα αριθμητικά, με 
σημαντική διαφορά πως τα τελευταία απέχουν αρκετά σαν ποσοστά από την αρχή των αξόνων. Έτσι τα 
σημεία τα οποία εμφάνισαν τέτοια ποσοστά και δέχθηκαν επιδράσεις από τα γειτονικά τους  εκλογικά 
κέντρα να ακολουθήσουν την τάση της περιφέρειας όπου ανήκουν, εμφανίζονται στον χάρτη με πορτοκαλί 
χρώμα. Τέτοιες περιοχές είναι η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, κάποια σημεία της δυτικής Μακεδονίας και η 
Ήπειρος. Στο διάγραμμα παρατηρούμε αρχικά ορισμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ποσοστά που δεν 
συμβαδίζουν με τα υπόλοιπα και απέχουν πολύ από την αρχή των αξόνων, έτσι όπως παρατηρούμε στον 
χάρτη τα σημεία αυτά είναι κυρίως στην Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία. Αντιθέτως τα σημεία που 
εμφανίζουν πυκνότητα στο διάγραμμα, εμφανίζονται στον χάρτη στην Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, όπου 
παρατηρούμε μια πιο συμπαγή παρουσία του πορτοκαλί χρώματος σε αυτές τις περιφέρειες.  

Παράλληλα μεγάλο μέρος του χάρτη της επικράτειας καταλαμβάνουν και οι περιοχές με μπλε 
χρώμα. Τα εκλογικά κέντρα δηλαδή τα οποία εμφανίζουν ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου χαμηλότερα από 
τον μέσο όρο των εκλογών, και έρχονται σε αντίθεση με τις περιοχές που εδρεύουν καθώς τα 200 πιο 
κοντινά τους εκλογικά κέντρα ξεπερνούν αυτόν τον μέσο όρο. Οι περιοχές αυτές είναι κυρίως η Ήπειρος 
και η Θεσσαλία, ενώ ακόμα εμφάνιση μπλε συνδυασμών γίνεται και στην δυτική, κεντρική Μακεδονία και 
την κεντρική Εύβοια. Τα εκλογικά αυτά κέντρα βρίσκονται σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 
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ακροαριστεράς ψήφου, με τα ίδια να ακολουθούν ανάποδη τάση. Περισσότερο επηρεασμένα από τα 
εκλογικά κέντρα με τα χαμηλά ποσοστά ακροαριστεράς ψήφου (μωβ σημεία), κρατούν κάτω του μέσου 
όρου τα εκλογικά τους αποτελέσματα και δεν αυξάνεται έτσι το πλήθος των πορτοκαλί σημείων. Τέλος 
μηδαμινά φαίνεται να είναι πάλι τα αντίθετα εκλογικά κέντρα με πράσινο χρώμα, καθώς αφού το πλήθος 
των σημείων με πορτοκαλί δεν επικράτησαν ούτε στο διάγραμμα, έτσι και στον χάρτη της επικράτειας τα 
σημεία αυτά καλύφθηκαν.   
 

-6- Σύνοψη αποτελεσμάτων. 
 
Το χρονικό διάστημα που επικράτησε μεταξύ των δύο εκλογών είναι ελάχιστο και συγκεκριμένα 

περίπου ένας μήνας. Όπως είναι αναμενόμενο τόσο στις εθνικές εκλογές, όσο και στις ευρωεκλογές οι 
περιοχές οι οποίες εμφανίζουν χωρική αυτοσυσχέτιση πολιτικών εξτρεμιστικών φαινομένων, είναι κατά 
πλειοψηφία κοινές. Οι ευρωεκλογές οι οποίες έλαβαν πρώτες μέρος στην χώρα μας συνέβησαν την ίδια 
μέρα με τις δημοτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2019, το αποτέλεσμα τους προοικονομούσε και εκείνο των 
εθνικών του Ιουλίου του 2019 όπως και έγινε. Ποιες είναι όμως οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες οι 
οποίες επικρατούν σε αυτά τα μέρη και εμφανίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα ακραίας ψήφου; Σε αυτό το 
τελευταίο κεφάλαιο θα συνδέσω τα δεδομένα των ερευνών που προϋπάρχουν, με τα αποτελέσματα που 
εξήγαγα από την ανάλυση που έχω διεξάγει, και τέλος θα συνοψίσω τις περιοχές στις οποίες επικράτησε η 
ακραία ψήφος.  

Στην έρευνα αυτή αρχικά παρέθεσα πέραν των «γνωστών υπόπτων» συνεπειών της οικονομικής κρίσης 
και μερικούς κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ακραία ψήφο. Ύστερα όμως ανέλυσα τις 
επιρροές που δέχεται ένα εκλογικό κέντρο από τα 200 πιο κοντινά του. Χωρική εξάρτηση είναι αρκετά 
δύσκολο να αποδειχθεί πως υπάρχει, ειδικά χωρίς παλινδρόμηση, χωρική αυτοσυσχέτιση όμως 
αποδεικνύεται πως υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την χώρα. Αξιοσημείωτο κρίνεται επίσης πως 
μια μεγάλη οικονομική κρίση, θα πλήξει περισσότερο πρωτεύουσες και κωμοπόλεις, αφού οι συνέπειες της 
θα γίνουν πιο εμφανείς και οδυνηρές, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι αφού οι μεγάλες πόλεις τις χώρας 
έχουν παρόμοια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά δικαιολογείται το φαινόμενο έξαρσης ποσοστών 
ακραίας ψήφου σε περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα στην Αττική και κοντά στην Αθήνα, σε περιοχές της 
κεντρικής Μακεδονίας κοντά στην Θεσσαλονίκη και σε κωμοπόλεις της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της 
βορείου Ελλάδος, και τέλος σε μεγάλα αστικά κέντρα της Στερεάς Ελλάδας, παρατηρείται όχι μόνο μεγάλη 
άνοδος των ποσοστών ακραίας ψήφου, αλλά και μεγάλη αυτοσυσχέτιση ανάμεσα στα εκλογικά τους 
κέντρα.   

Τέλος τεκμηριώνεται πως λόγω της έξαρσης των παραγόντων αυτών η ακραία ψήφος επικράτησε σε 
αρκετά μέρη της επικράτειας και μάλιστα μεταδόθηκε από το ένα εκλογικό κέντρο στο άλλο. Η έρευνα 
αυτή έρχεται να προσθέσει γεωγραφικές συντεταγμένες στα φαινόμενα αυτά και να υπολογίσει την χωρική 
αυτοσυσχέτιση που υπήρξε στις περιοχές αυτές. Δείχνοντας πως ένα εκλογικό κέντρο δέχεται επιδράσεις 
από τα 200 πιο κοντινά γειτονικά του, γίνεται αντιληπτή η συσχέτιση των εξτρεμιστικών εκλογικών 
αποτελεσμάτων που υπήρξε. Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί πως βάση της παρούσας ανάλυσης, δεν είναι 
δυνατή η εξήγηση στον τρόπο τον οποίο γίνεται η μετάδοση αυτή. Δεν μπορεί δηλαδή να προσδιορισθεί η 
χωρική αυτοσυσχέτιση που εμφανίζεται εάν πρόκειται για μετάδοση που οφείλεται σε «μίμηση ψήφου» ή 
βασίζεται εξολοκλήρου στην μετάδοση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, δημιουργώντας έτσι ένα 
εύλογο και ενδιαφέρον ερώτημα για μελλοντικές έρευνες.  
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-7- Επίλογος και συζήτηση 
 Αξιολογώντας τις παραπάνω πληροφορίες προκύπτει πως όλες οι περιοχές που φανερώνουν 
σημαντική αυτοσυσχέτιση στα εκλογικά αποτελέσματα που αφορούν την ακραία ψήφο, χαρακτηρίζονται 
από κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έρευνες έρχονται να ενωθούν με τα αποτελέσματα τα οποία παρήγαγα, 
και να τεκμηριώσουν επιστημονικά όλα όσα έχω αναφέρει. Ό πληθωρισμός και κάθε μεγάλη οικονομική 
κρίση ευθύνεται τόσο για την ανασφάλεια που δημιουργείται για το μέλλον, όσο και την έξαρση της 
εγκληματικότητας, του φόβου, της ανασφάλειας και των κινήσεων μεγάλων μεταναστευτικών ροών.  

Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ελλοχεύουν κίνδυνοι επικράτησης ακραίως κομματικών 
παρατάξεων από την δεξιά και την αριστερά, παρατάξεις που χαρακτηρίζονται από λαϊκισμό και μια ψήφο 
αγανάκτησης. Μαζί με κάθε καταστροφική συνέπεια μιας μεγάλης κρίσης σαν αυτή που πέρασε η χώρα 
μας, παράγοντες όπως τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, και ο «εξευτελισμός» της δημόσιας ζωής, βοηθούν να 
εδραιωθούν τα εν λόγο καθεστώτα. Παράλληλα ο δικομματισμός που επικράτησε για χρόνια, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ακραίων πολιτικών κομμάτων, ως μορφή αντίδρασης για όσα είχαν 
επικρατήσει κατά την περίοδο αυτήν. Τέλος λόγω των πολυάριθμων μεταναστευτικών και προσφυγικών 
ροών η ξενοφοβία βοηθά τέτοια κόμματα αγανάκτησης να βρουν πάτημα με σκοπό να κερδίσουν την 
οποιαδήποτε απήχηση, κατηγορώντας για την όλη κατάσταση τέτοιου είδους μειονότητες μεταναστών.  

Οι πίνακες μου με την χωρική αυτοσυσχέτιση στα εκλογικά αποτελέσματα ακραίας ψήφου, έρχονται 
να συμπληρώσουν σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες που προϋπάρχουν και χαρακτηρίζουν κατά πλειοψηφία 
τοπικές περιφέρειες στην χώρα μας. Εν κατακλείδι με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από κοινού, 
φανερώνω τους παράγοντες και την αυτοσυσχέτιση που δέχεται ένα εκλογικό κέντρο από τα 200 πιο 
κοντινά γειτονικά όμοια του. Κλείνοντας κάθε πληροφορία σχετικά με την γεωγραφική θέση των εκλογικών 
κέντρων της χώρας, μπορεί να φανεί χρήσιμη σε έρευνες που αναζητούν να αναλύσουν κάθε μια 
γεωγραφική περιοχή από αυτές ξεχωριστά. Οι συντεταγμένες αυτές είναι κλειδί για να χαρακτηριστούν 
δήμοι, περιφέρεις και οτιδήποτε αναζητά εξήγηση γύρω από τα πολιτικά δρόμενα, όπως πολιτική βία, 
πορείες και διαμαρτυρίες. Τέλος ο κώδικας, τα σύνολα δεδομένων, οι πληροφορίες που κατάφερα να εξάγω 
και κάθε είδους διάγραμμα στο οποίο κατέληξα, είναι διαθέσιμα και μπορούν εύκολα να αναλυθούν 
περεταίρω. 
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