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Οικονομική Ψήφος 

 

• Επιβράβευση της κυβέρνησης όταν η οικονομία πηγαίνει καλά 

 

• Τιμωρία της κυβέρνησης όταν η οικονομία δεν πηγαίνει καλά 

 

• Σύγκριση με προηγούμενες χρονικές περιόδους 

 

• Egocentric V Sociotropic evaluations 

 

• Καταμερισμός ευθύνης μεταξύ εθνικών και υπερ-εθνικών 
παραγόντων 

 



Οι Εκλογές του Σεπτέμβρη 2015 

 
• Επανεκλογή της Κυβέρνησης παρά την κακή οικονομική 

συγκυρία 
 

• Οποιαδήποτε σύγκριση με το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα δείχνει χειροτέρευση της οικονομίας 
 

• Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την οικονομία—
αδύνατον να στραφεί η προσοχή σε άλλα ζητήματα 
 

• Η σύγκριση με άλλες χώρες με μνημόνιο επίσης σαφέστατα 
αρνητική για την κυβέρνηση 



Το Παράδοξο ... 

 

• ... δεν είναι ότι η κυβέρνηση εκλέγεται παρά 
την οικονομική της στρατηγική 

 

• ... είναι ότι η κυβέρνηση εκλέγεται εξαιτίας 
της οικονομικής της στρατηγικής 

 

 

 



Αρνητικές Εκτιμήσεις 



Εξηγώντας το παράδοξο 

• Η βιβλιογραφία της οικονομικής ψήφου βλέπει μόνο το 
αποτέλεσμα: 

 
– Καλη οικονομική συγκυρία σημαίνει χαμηλός 

πληθωρισμός, ανεργία, ανάπτυξη, χαμηλό έλλειμα 
 

– Αυτά μπορεί να επιτυγχάνονται λόγω ευνοϊκών 
διεθνών οικονομικών συνθηκων 
 

– Γενικότερα, παγκοσμιοποίηση και ΕΕ σημαινουν 
καταμερισμός ευθυνης για καλες και κακές συγκυρίες 
σε εθνικούς και υπερ-εθνικούς παράγοντες 
 

 



Προσπάθεια – Αποτέλεσμα 

• Διαχωρισμός μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής 
και του τελικού αποτελέσματος 

 

• Η κυβέρνηση επιβραβεύτηκε για την 
προσπάθεια χωρις να τιμωρηθεί για το 
αποτέλεσμα 

 
– Ήταν νωρις για να φανεί το αποτέλεσμα στην 

καθημερινότητα  

– Ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά θυματοποίησης 



Θυματοποίηση 

• Χωρίς να αναφέρεται ρητά, ενυπάρχει ως συστατικό 
στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας τόσο στον 
Διαμαντούρο όσο και σε άλλους (π.χ. Δεμερτζή) 
 

• Παραδόξως, συνυπάρχει μαζί με μια κυρίαρχη αίσθηση 
εθνικής ανωτερότητας και υπεροχής 
 

• Ο συνδυασμός δημιουργεί αίσθημα «ηρωποίησης», ως 
αποτέλεσμα των αδικιών εις βάρος της χώρας   
 

• Δεν ειναι μόνο Ελληνικό φαινόμενο 



Το Πείραμα 

 

• Αξιολόγηση της κυβέρνησης και ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ, 
έχοντας ως βάση την υπογραφή της συμφωνίας 

 

• Επιλεκτική αναφορά: 

– Στο περιεχόμενο της συμφωνίας 

– Στην μακρά διαπραγματευτική περίοδο 

– Και στα δύο μαζί 

 



Η Ερώτηση 

• Συνθήκη Ελέγχου 
–  Η κυβέρνηση υπόγραψε την συμφωνία με τους δανειστές. Εσείς πόσο πιθανό θα ήταν 

να ψηφίσετε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ; 
 

• Συνθήκη Προσπάθειας 
– Μετά από πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, η κυβέρνηση 

υπόγραψε την συμφωνία με τους δανειστές. Εσείς πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσετε 
το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ; 

 
• Συνθήκη Αποτελέσματος 

– Η κυβέρνηση υπόγραψε την συμφωνία με τους δανειστές που επιφέρει περισσότερες 
μειώσεις μισθών και συντάξεων και περισσότερους φόρους. Εσείς πόσο πιθανό θα 
ήταν να ψηφίσετε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? 

 
• Συνθήκη  Προσπάθειας+Αποτελέσματος 

– Μετά από πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, η 
κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία που φέρνει περισσότερες μειώσεις μισθών και 
συντάξεων και περισσότερους φόρους. Εσείς πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσετε το 
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ;  

   



Θυματοποίηση 

 
• Η Ελλάδα έχει υποστεί χειρότερες γενοκτονίες από 

άλλους λαούς: 

 

– Συμφωνώ Απόλυτα 

– Συμφωνώ 

– Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

– Διαφωνώ 

– Διαφωνώ Απόλυτα 



Γενικά Αποτελέσματα 



Ο Ρόλος της Θυματοποίησης (Ι)  



«Καλύτερη Συμφωνία» 



«Η Εθνική μας Τιμή» 



Η Κυβέρνηση προσπάθησε όσο μπορούσε 



«Για το κλείσιμο των τραπεζών ευθύνεται η 
κυβέρνηση» 



Αναδιάρθρωση Χρέους 



Γιατί η προσπάθεια χρειάζεται και το 
αποτέλεσμα; 

• Σηματοδοτεί την δυσκολία του εγχειρήματος 

 

• Δημιουργεί πυξίδα για τις εκτιμήσεις σχετικά με την 
μελλοντική οικονομική στρατηγική (prospective 
evaluations) 

 

• Ασύμετρη πληροφορία (principal-agent model) 

 

• Αναγνωρίσιμη προσπάθεια χωρις αποτέλεσμα 
φανερώνει ότι έχεις προσπαθήσει πολύ 

 



Συμπεράσματα 

• Η Ελληνική περίπτωση προσκαλεί την διάκριση 
προσπάθειας/αποτελέσματος 
 

• Η ψήφος με κριτήριο την προσπάθεια παρά το 
αποτέλεσμα τροφοδοτείται από την θυματοποίηση 
 

• Ο ΣΥΡΙΖΑ κεφαλαιοποιεί τα υψηλά ποσοστά 
θυματοποίησης 
 

• Η θυματοποίηση ενισχύεται από το αρνητικό 
αποτέλεσμα 


