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Περίληψη 
 

Ως κυρίαρχο μέσο στην πολιτική οδεύει να γίνει το διαδίκτυο, τόσο για την 

επικοινωνία των πολιτικών με τους ψηφοφόρους όσο και για την άσκηση πίεσης από 

ομάδες πολιτών προς την πολιτική εξουσία. Αυτό διότι ο παραδοσιακός τύπος και η 

τηλεόραση μπορεί να επιδρούν σημαντικά σε όλα τα στάδια της πολιτικής 

διαδικασίας δεν έκαναν, όμως, ποτέ τους ψηφοφόρους να αισθανθούν ότι έχουν 

πολιτική ισχύ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή της ανάλυσης 

περιεχομένου για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την πολιτική 

επικοινωνία των Ελλήνων βουλευτών μέσω της χρήσης του διαδικτύου, και 

συγκεκριμένα μέσα από τους προσωπικούς τους ιστότοπους. Η μέθοδος έρευνας που 

χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία είναι αυτή της ανάλυσης περιεχομένου. 

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεταβλητές αναλύσαμε το περιεχόμενο κάθε 

ιστότοπου των Ελλήνων βουλευτών σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο, τα 

πολυμέσα, την διαδραστικότητα και την επαγγελματική εμφάνιση. Η σημασία της 

παρούσας εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη απαντήσεις σχετικά με την χρήση 

του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Το 

βασικότερο από τα συμπεράσματα της εργασίας είναι ότι παρότι έχει περάσει μια 

δεκαετία από την στιγμή που το διαδίκτυο χρησιμοποιείται στην πολιτική, στην 

Ελλάδα παραμένει σε αρκετά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. 
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Εισαγωγή 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο ρόλος των συμβούλων πολιτικής 

επικοινωνίας και των επαγγελματιών του πολιτικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα έγινε 

ολοένα και πιο σημαντικός. Τα πολιτικά κόμματα έχουν χρησιμοποιήσει σύγχρονες 

τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία μάρκετινγκ όπως την τηλεόραση, τις διαφημίσεις, τις  

έρευνες και την διαχείριση της δημοσιότητας ώστε να μένουν θετικά στην αντίληψη 

των υποστηρικτών τους, αλλά και να διατηρήσουν ως ψηφοφόρους όσους είναι στα 

πρόθυρα αλλαγής της εκλογικής τους συμπεριφοράς (Demertzis, Diamantaki, Gazi 

and Sartzetakis, 2002). 

 

H χρήση του διαδικτύου ως μέσο άσκησης πολιτικού μάρκετινγκ ξεκίνησε στην 

Ελλάδα το 1999 με το λανσάρισμα της πρώτης επίσημης ιστοσελίδας του τότε 

κυβερνόντος κόμματος, του ΠΑ.ΣΟ.Κ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) Μέχρι 

τότε οι προσπάθειες για παρουσία των πολιτικών στο διαδίκτυο περιορίζονταν μόνο 

σε μεμονωμένα στελέχη της εκάστοτε πολιτικής παράταξης και κυρίως εθελοντικά. 

 

Τον Απρίλιο του 2000 και στις βουλευτικές εκλογές ο Παγκόσμιος Ιστός αποτέλεσε 

για πρώτη φορά στα χρονικά αναπόσπαστο κομμάτι και των εννέα διαφορετικών 

παρατάξεων, ενώ περισσότερα από 170 προσωπικοί ιστότοποι μεμονωμένων 

υποψηφίων ξεκίνησαν τότε τη λειτουργία τους. Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι ο 

τότε πρωθυπουργός και αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κωνσταντίνος Σημίτης, έδωσε 

ζωντανή συνέντευξη μέσα από την ιστοσελίδα του κόμματος μόλις μία βδομάδα 

ακριβώς πριν την ημέρα των εκλογών.  Παρότι, όμως, εξαρχής υπήρξε η  τάση για 

στροφή στο διαδίκτυο σαν μέσο πολιτικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ, εντούτοις, τα 

νούμερα αυτά ήταν σχετικά μικρά σε σχέση με το σύνολο των 3874 υποψηφίων σε 

εκείνες τις εκλογές (Sartzetakis, 2003). 

 

Από τις αρχές του 2000 λοιπόν, τα πολιτικά κόμματα είχαν αρχίσει ευρέως και 

μαζικά να προβάλλονται στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι Έλληνες πολιτικοί δεν είχαν 

ακόμα εξοικειωθεί με την νέα αυτή τεχνολογία στο πολιτικό μάρκετινγκ καθώς μόλις 

ένα μικρό ποσοστό έκανε προσωπική χρήση του διαδικτύου (Sartzetakis, 2003). 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό φαίνεται ότι έπαιξε και η κουλτούρα της Ελληνικής 
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κοινωνίας που αντιμετωπίζει τις εκλογές περισσότερο με επίκεντρο τα πολιτικά 

κόμματα και λιγότερο με επίκεντρο τους υποψηφίους, όπως για παράδειγμα γίνεται 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Sartzetakis, 2003). 

 

Πλέον τo διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς σαν ένα ψηφιακό εργαλείο 

που μπορούν να αναγράφουν τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους 

όπως ακριβώς κάνουν και στα πολιτικά τους φυλλάδια. Για πολλούς θεωρείται σαν 

κάτι απαραίτητο ώστε να προσεγγίσουν το κοινό που πιστεύει πως στον 21
ο
 αιώνα 

που βαδίζουμε οι πολιτικοί πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται τα πλεονεκτήματα 

του διαδικτύου.  

 

Σήμερα στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, η χρήση του διαδικτύου για 

κάθε πολιτικό ξεχωριστά αποτελεί σημαντικό κομμάτι για το οποίο πολλές μελέτες 

έχουν γίνει. Τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν ιστοσελίδες και λίστες e – mail για 

προώθηση των πολιτικών ζητημάτων και εκστρατειών (Demertzis, 2003) ενώ η 

παρουσία των Ελλήνων πολιτών στο διαδίκτυο συνεχώς αυξάνεται, έτσι και η 

παρουσία των κομμάτων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, με έναν κοινό στόχο. Να 

διατηρήσουν και να προσελκύσουν, πελάτες – ψηφοφόρους (Zisouli and Dimitriadis, 

2006). 
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Ενότητα 1: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Κεφάλαιο 1: Επικοινωνία και Διαδίκτυο στην Πολιτική 

 

1.1 Επικοινωνία: Το επίκεντρο του πολιτικού μάρκετινγκ 
 

Στο πολιτικό μάρκετινγκ εφαρμόζονται οι αρχές και οι διαδικασίες του μάρκετινγκ σε 

πολιτικές καμπάνιες από οργανισμούς και μεμονωμένα πρόσωπα. Οι διαδικασίες που 

περιλαμβάνονται είναι η ανάλυση, η ανάπτυξη, η εκτέλεση και η διοίκηση 

στρατηγικών εκστρατειών από υποψήφιους, πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις και 

ομάδες συμφερόντων (λόμπι), που επιδιώκουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ 

τους, να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις, να κερδίσουν εκλογικές αναμετρήσεις, να 

περάσουν νομοθετήματα ή δημοψηφίσματα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των ανθρώπων και ομάδων της κοινωνίας (Newman, 1999). 

 

Η Επικοινωνία θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ως το κλειδί της επιτυχίας του 

πολιτικού μάρκετινγκ (Kolovos and Harris, 2005). Οι Kavanagh (1996) και Scammell 

(1999) θεωρούν το πολιτικό μάρκετινγκ ως ένα σύνολο στρατηγικών και εργαλείων 

που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της κοινής γνώμης πριν, κατά την διάρκεια και 

μετά την διαδικασία των εκλογών με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικής επικοινωνίας και 

την αξιοποίηση του αντίκτυπου που έχει στα διαφορετικά κοινά. Ο Maarek (1995) 

τονίζει, επίσης, ότι η εισαγωγή του μάρκετινγκ στην πολιτική έγινε από την ανάγκη 

εκπόνησης μιας πολύπλοκης πολιτικής επικοινωνίας, καθορίζοντας της ως το θεμέλιο 

του πολιτικού μάρκετινγκ. 

 

Οι Lock και Harris (1996) θεωρούν ότι η επικοινωνία με τα μέλη του κόμματος, με τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), με τις πηγές χρηματοδότησης και το εκλογικό 

σώμα γενικά αντιπροσωπεύει την ουσία του πολιτικού μάρκετινγκ. Ωστόσο 

επικρίνουν τον προσανατολισμό των πολιτικών αναλυτών για τους οποίους το 

πολιτικό μάρκετινγκ αφορά μόνο την επικοινωνία που πραγματοποιείται από τα 

πολιτικά κόμματα αποκλειστικά την προεκλογική περίοδο. Πράγματι, πολλές μελέτες 

έχουν περιγράψει την συνεχή φύση της πολιτικής επικοινωνίας, που δεν περιορίζεται 
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μόνο στην περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται 

από πολλούς ερευνητές για να δείξει την μόνιμη φύση της στρατηγικής προσέγγισης 

που χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πολιτικής μάρκετινγκ 

που απαιτεί μια μακροχρόνια προοπτική και μια συνολική τοποθέτηση στην αγορά 

από διάφορα πολιτικά κόμματα (Lees-Marshment, 2001).    

 

Βέβαια, η Lees – Marshment (2001) σύμφωνα με το μοντέλο του Market Oriented 

Party (MOP) ισχυρίζεται ότι το πολιτικό μάρκετινγκ είναι η υιοθέτηση στρατηγικών 

και τεχνικών επιχειρησιακού μάρκετινγκ από τις πολιτικές παρατάξεις ώστε να τους 

βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους. 

 

1.2 To διαδίκτυο ως μέσο μαζικής επικοινωνίας 
 

Το διαδίκτυο είναι πλέον αδύνατο να αγνοηθεί. Ακόμα και άνθρωποι που δεν 

διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, δεν χάνουν 

τις ειδήσεις που αφορούν το Internet και αυτό το μαρτυρά και ο όλο και αυξανόμενος 

αριθμός ατόμων που είναι online. Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες που ασχολούνται 

με τα ΜΜΕ αγνοούσαν όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά και την εν γένει επικοινωνία 

μέσω υπολογιστή σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας που οι 

περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούσαν. Με αρκετά εκατομμύρια ανθρώπους, όμως, 

να υπολογίζεται ότι βρίσκονται και επικοινωνούν στο διαδίκτυο, έχει καταστεί πλέον 

ένα μεγάλο μέσο μαζικής επικοινωνίας από τους ερευνητές (Morris and Ogan, 1996). 

 

Οι παραγωγοί και το κοινό του διαδικτύου μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τέσσερις  

κατηγορίες.  

 

1) Ένας προς ένας ασύγχρονή επικοινωνία, όπως η τεχνολογία των e – mails  

2) Πολλοί προς πολλούς ασύγχρονη επικοινωνία, όπως τα Online Forums και 

άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες, που ο κάθε χρήστης συνδέεται σε έναν server 

μέσω ενός username και ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης για να πάρει 

πρόσβαση στις συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα. 

3) Συγχρονισμένη επικοινωνία είτε ένας προς έναν, είτε ένας προς πολλούς 

οργανωμένη πάνω σε ένα θέμα, ένα αντικείμενο όπως τα chat rooms. 
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4) Ασύγχρονη επικοινωνία ενός δέκτη που αναζητεί μια συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα για πρόσβαση σε πληροφορίες όπως όλα τα Web sites και γενικά 

οι σελίδες τεχνολογίας FTP. 

 

Μέχρι σήμερα, χιλιάδες εμπορικές πηγές έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες ή απλά 

τοποθεσίες στο διαδίκτυο για τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

ή ακόμα και στις υπηρεσίες τους. Το ζητούμενο πλέον είναι ο επαναπροσδιορισμός 

του κοινού γιατί πολλά μέσα, όπως οι εφημερίδες για παράδειγμα, δημιουργούν 

σελίδες στο Internet ώστε να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Όμως, οι υπεύθυνοι 

πρέπει να προσδιορίσουν έτσι το κοινό – στόχο ώστε να είναι αυτή η κίνηση 

εμπορικά βιώσιμη. Γι’ αυτό και τα παραδοσιακά ΜΜΕ θα έχουν αυτό μια δύσκολη 

μετάβαση στο διαδίκτυο όσον αφορά το ποιος θα είναι το κοινό, πως θα έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες αυτό το κοινό αλλά και τι κέρδος μπορεί να υπάρξει από 

τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

 

Ερευνητές που εξέτασαν, επίσης, την επίδραση της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για 

το κοινό και τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι το Internet χρησιμοποιείται εξίσου για 

ψυχαγωγία και πληροφόρηση (Morris and Ogan, 1996). 

 

Η αξιοπιστία της επικοινωνίας είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Στα 

παραδοσιακά μέσα υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις αντίθετα με το διαδίκτυο που 

έχει λίγες έως καθόλου απαιτήσεις αντιλαμβάνοντας την έννοια της αξιοπιστίας 

διαφορετικά, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πότε κάτι που ανεβαίνει στο 

διαδίκτυο είναι πραγματικά, πόσο μάλλον αξιόπιστα (Ogan, 1993) ενώ, υπάρχει η 

τάση γνωστές ιστοσελίδες να θεωρούνται πιο αξιόπιστες από σχετικά άγνωστες. Στα 

παραδοσιακά μέσα, όμως, υπάρχουν συντάκτες και ελεγκτές των γεγονότων για το 

ποια είναι ακριβή και ποια όχι.  

 

1.3 To Internet ως μέσο άσκησης πολιτικού μάρκετινγκ 
 

Χωρίς αμφιβολία το διαδίκτυο (Internet) έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

τις συμβατικές μεθόδους επικοινωνίας προσδίδοντας στους πολιτικούς ευκαιρίες να 

βελτιώσουν την εικόνα τους τόσο από άποψη διοικητικής αποτελεσματικότητας όσο 
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και από τα χαρακτηριστικά της εν γένει προσωπικότητάς τους (Bimber and Davis, 

2002). 

 

Οι ιστότοποι είναι σε θέση να φιλοξενήσουν έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 

πληροφοριών στις οποίες κάθε επισκέπτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση. Ακόμα, 

το διαδίκτυο ευνοεί την δημιουργία δημόσιων χώρων  για ανταλλαγή ιδεών και 

απόψεων ανεξαρτήτως των περιορισμών του χώρου και του χρόνου που πιθανώς να 

υπάρχουν, όχι μόνο μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών, αλλά και μεταξύ των 

ίδιων των πολιτών. Η αποκεντρωμένη δομή του διαδικτύου, η κάθετη οργάνωση των 

πληροφοριών καθώς και η διαδραστική του φύση αποτελούν σημαντικά 

πλεονεκτήματα για το σύγχρονο πολιτικό μάρκετινγκ και την πολιτική επικοινωνία.  

 

Μέσω του διαδικτύου για πρώτη φορά στα χρονικά της πολιτικής επικοινωνίας, οι 

πολιτικοί έχουν την δυνατότητα να μεταδώσουν τα μηνύματα τους μαζικά στο κοινό 

χωρίς την απαραίτητη διαμεσολάβηση από τους δημοσιογράφους. Μπορούν, πλέον, 

να φτάσουν κατευθείαν στις οθόνες των πολιτών και να χρησιμοποιήσουν πρακτικές 

άμεσης επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην μετάβαση από την αποκαλούμενη 

και ως «Τηλεδημοκρατία» στην «Ψηφιακή Δημοκρατία» (Demertzis, Diamantaki, 

Gazi and Sartzetakis, 2002). 

 

Η Τηλεδημοκρατία (Teledemocracy) ουσιαστικά προέρχεται μέσα από ένα σύστημα 

που κάνει κινήσεις να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει, σε ορισμένες των 

περιπτώσεων, τους πολίτες μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση σε online βάσεις 

δεδομένων (Grosswiler, 1998 & Schwartz, 1992) και την παρουσία σε ηλεκτρονικές 

συζητήσεις ή και συναντήσεις μεταξύ των ίδιων των πολιτικών ή των ακόλουθων 

τους και του απλού κοινού. (Becker, 1993). Ουσιαστικά, μιλάμε για μια δημοκρατία 

που διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από τα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. 

 

Ψηφιακή Δημοκρατία (Digital Democracy ή E- Democracy) είναι η χρήση των 

πληροφοριών, στρατηγικών και των τεχνολογιών επικοινωνίας στα πλαίσια πολιτικών 

διαδικασιών κρατών ή κοινοτήτων καθώς και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή πάντα 

με δημοκρατικούς τομείς (Clift, 2003). 
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Η πεμπτουσία αυτής της μετάβασης είναι ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

(επαρκές επίπεδο πολιτικών και απτό ενδιαφέρον για την πολιτική), το διαδίκτυο 

αυξάνει σημαντικά τον βαθμό διαδραστικότητας μεταξύ των πολιτικών και των 

κομμάτων με τους απλούς πολίτες. Αυτό θεωρείται και ως ένα από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου, δεδομένου ότι οι πολίτες πλέον έχουν τη 

δυνατότητα, και συνάμα την πολυτέλεια, όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στα αρχεία 

των πολιτικών πληροφοριών αλλά και να επικοινωνούν άμεσα με κυβερνητικούς 

αξιωματούχους και άλλους πολιτικούς. Ως εκ τούτου το διαδίκτυο, όντας η τελευταία 

προσθήκη στην παλέτα των μέσων επικοινωνίας, αναπτύσσει και διευρύνει την 

σφαίρα της πολιτικής επικοινωνίας. 

 

1.4 Internet και Δημοκρατία 
 

Το διαδίκτυο έγινε αποδεκτό από την συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικών 

επιστημόνων και επαγγελματιών της πολιτικής καθώς προσφέρει μια μοναδική 

ευκαιρία να ανανεωθεί η έννοια της δημοκρατίας γενικά και επιτρέπει, ακόμα, 

περισσότερη συμμετοχή του απλού κοινού στα πολιτικά πράγματα. (Castells, 2002) Ο 

παγκόσμιος ιστός και η ηλεκτρονική αλληλογραφία ευνοούν την εμφάνιση νέων 

τρόπων επικοινωνίας που ενισχύουν την σχέση πολιτών – πολιτικών ευνοώντας την 

διαφάνεια των στοιχείων που θα είναι προσβάσιμα on line, διευκολύνοντας τις 

παρατηρήσεις και τα σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές, επιτρέποντας νέες 

μορφές οργάνωσης στις υπηρεσίες του δημοσίου και κάνοντας τις διάφορες 

πληροφορίες διαθέσιμες για όλους στο διαδίκτυο. 

 

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας διασφαλίζουν νέες μορφές οριζόντιας 

πολιτικής συμμετοχής, οι οποίες δεν θα εξαρτώνται από τα παραδοσιακά μέσα 

μαζικής επικοινωνίας ή τα μέσα επικοινωνίας πολιτικών οργανώσεων.  Με το 

διαδίκτυο, κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή μιας 

πραγματικά δημοκρατικής κοινής γνώμης (Castells, 2002). 

 

Το διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη μιας 

κοινωνίας πολιτών δημιουργώντας ευέλικτα δίκτυα, ενθαρρύνοντας την γρήγορη 

μετάδοση πληροφοριών, ενισχύοντας κινητοποιήσεις σε πολιτικές καμπάνιες ad hoc 
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και διευκολύνοντας τον σχηματισμό εθνικών και διεθνών δικτύων ακτιβιστών που 

συνδέονται με την παραδοσιακή πολιτική δομή (Warkentin, 2001). 

 

Οι Negri και Hardt (2001) προχώρησαν σε μια πιο επαναστατική ερμηνεία της 

σημασίας του διαδικτύου. Συγκεκριμένα το διαδίκτυο, όπως τονίζουν, «αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας δημοκρατικής δομής ενός δικτύου. Ένας αόριστος 

και δυνητικά απεριόριστος αριθμός ατόμων σαν και εμάς διασυνδέονται και 

επικοινωνούν χωρίς κανέναν απολύτως κεντρικό έλεγχο». 

 

Αρκετοί επιστήμονες άρχισαν να διερωτώνται τον ρόλο που διαδραματίζει αυτό το 

νέο μέσο στην πολιτική ζωή. Αρχικά, στις πρώτες μελέτες, θεωρήθηκε σαν 

συνδετικός κρίκος με την παραδοσιακή έννοια ενός κοινωνικού δεσμού, παρότι 

σιωπηρά υπήρχαν και αντιδράσεις όσων υποστήριζαν ότι αποτελεσματικές 

κοινωνικές σχέσεις δημιουργούνται μόνο με την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Ο 

Bauman (2000) έρχεται να καταρρίψει αυτή την άποψη υποστηρίζοντας ότι αυτό το 

μέσο εικονικής επικοινωνίας παρότι μειώνει την προσωπική επικοινωνία εντούτοις 

δεν χαλάει τον σχηματισμό της αγοράς, ούτε αλλοιώνει τα θεμέλια της κοινωνικής 

δομής, ενώ αντίθετα αυξάνει τη δυνατότητα του κρατικού ελέγχου.  

 

Ο Peter Levine (2002) από την πλευρά του αναφέρεται στους 5 πιθανούς κινδύνους 

του διαδικτύου: Μικρή προσβασιμότητα, περιορισμένη χρήση από τους φτωχούς, 

μείωση της αλληλεπίδρασης πρόσωπο με πρόσωπο με το κοινό ρισκάροντας έτσι την 

υφή των κοινωνικών δεσμών, τάση απομόνωσης χωρίς επαφή με διαφορετικές θέσεις 

και όποια δημόσια συζήτηση και αλλοίωση της ιδιωτικής ζωής καθώς πλέον τα άτομα 

και οι ομάδες ατόμων έχουν μετατραπεί σε απλές διευθύνσεις e – mail οργανωμένοι 

σύμφωνα με τα συμφέροντα των υπηρεσιών που τους παρέχουν. 

 

Περαιτέρω αναλύσεις τονίζουν την επίδραση του διαδικτύου στα παραδοσιακά μέσα 

επικοινωνίας όπως οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Την ώρα που η τηλεόραση βιώνει 

μια ψηφιακή επανάσταση με τα διαθέσιμα κανάλια να πολλαπλασιάζονται διαρκώς 

και να γίνονται όλο και πιο διαδραστικά, οι εφημερίδες παρουσιάζουν μια δραστική 

μείωση των αναγνωστών οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. 

Πλέον οι πληροφορίες αναζητούνται ολοένα και περισσότερο στο Internet όχι απλώς 

από τις ιστοσελίδες των εφημερίδων αλλά και από πάσης φύσεως blog τα οποία 
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σήμερα ανέρχονται σε εκατομμύρια. Όμως, ακόμα και η τηλεόραση η οποία κατά την 

διάρκεια της ακμής της απειλούσε τις εφημερίδες, με την παρουσία τους διαδικτύου 

δείχνει να χάνει έδαφος ως την κύρια πηγή ενημέρωσης  (Levine, 2002). 

 

Η μετάβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του μονοπωλίου των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας με το διαδίκτυο να παίρνει έναν κεντρικό ρόλο στο 

δημοκρατικό σύστημα. Βέβαια, πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι για να εξακριβωθεί 

η αξιοπιστία και η σοβαρότητα των άπειρων blogs που είναι ανεβασμένα στο 

διαδίκτυο μια ενδελεχής εξέταση πρέπει να γίνει σταδιακά ώστε να αναδυθούν 

εκείνες οι σελίδες οι οποίες το κοινό θα μπορούσε να ενημερωθεί αληθινά (Levine, 

2002). 
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Κεφάλαιο 2: Πολιτικό Μάρκετινγκ, Επικοινωνία & 

Internet 

 

2.1 Μέθοδοι και εργαλεία επικοινωνίας 
 

Αυτή την εποχή, ο απόλυτος ορισμός μια μορφής πολιτικής επικοινωνίας είναι αυτή 

που περιλαμβάνει το διαδίκτυο. Ήδη από το 2005 μια σχετική έρευνα από το 

Αμερικάνικο ινστιτούτο Pew Internet and American Life Report έδειξε ότι το 13% 

των ενήλικων της έρευνας αναζητά πολιτικές πληροφορίες μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό 

το ποσοστό είναι κατά 4% αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που είχε 

γίνει το 2001. Επιπρόσθετα, ένα 20% δηλώνει ότι συνήθως αναζητά πληροφορίες από 

το διαδίκτυο (Thomases, 2004). 

 

Με τέτοια ποσοστά και με την προοδευτική αύξηση αυτών σίγουρα έχει νόημα για 

τους πολιτικούς να εστιάσουν περισσότερο τις προσπάθειες τους στο διαδίκτυο. 

Αλλά, όπως και κάθε καμπάνια marketing μέσω διαδικτύου, η επιτυχία επαφίεται και 

από το πόσο καλά ο ίδιος ο πολιτικός συνδέεται με τους καταναλωτές του, που σε 

αυτή την περίπτωση παίρνουν την μορφή των υποστηρικτών.  

 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, και συμβατικές και πρωτοποριακές για να ασκήσει ένας 

πολιτικός Internet marketing οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι εξής. 

2.1.1 Φόρουμ 
 

Ένα φόρουμ είναι ένα παράδειγμα online διαλόγου, μια μέθοδος άμεσης επικοινωνίας 

μεταξύ των χρηστών του φόρουμ ανταλλάζοντας απόψεις (Thomases, 2004). Το 

φόρουμ μπορεί να είναι είτε ανοικτό για το κοινό είτε περιορισμένο σε 

συγκεκριμένους χρήστες που έχουν καταχωρηθεί. Από τη στιγμή που ένα φόρουμ 

είναι αναρτήσεις σε μια ιστοσελίδα, στην ουσία, οι εμπλεκόμενοι σε αυτό 

δημιουργούν έναν ψηφιακό διάλογο είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω, απλώς όχι 

σε πραγματικό χρόνο. 
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Πολλοί πολιτικοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν αυτό το είδος online επικοινωνίας είτε 

ως ξεχωριστό εργαλείο είτε ως επιπρόσθετο στις προσωπικές τους ιστοσελίδες και 

περιλαμβάνουν θέματα από ασφάλεια και εσωτερικά, έως προτάσεις και 

δραστηριότητες καμπάνιας και συζητήσεις. Οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν 

εύκολα τα μηνύματα κάτω από οποιαδήποτε θεματική ενότητα επιλέξουν, να κάνουν 

προσωπικές παρατηρήσεις δίνοντας την δική τους απάντηση για το θέμα ή ακόμα και 

να ξεκινήσουν και οι ίδιοι ένα νέο θέμα συζήτησης.  

2.1.2 Μπλογκ 
 

Τα μπλογκς ξεκίνησαν στο διαδίκτυο ως ένα ιδιαίτερα πολιτικό μέσο από το 1997. Ο 

Blood (2002) υποστηρίζει ότι αποτελούν ιστοσελίδες που παρουσιάζουν τις απόψεις 

και τις θέσεις κάποιου σε αντίστροφή χρονολογική σειρά.  

 

Ένα μπλογκ είναι, απλά, ένα online ημερολόγιο. Πολλά από τα sites των πολιτικών 

περιέχουν τα δικά τους μπλογκς. Είναι αρκετά αποτελεσματικά στην πολιτική 

επικοινωνία, όχι μόνο επειδή μπορούν οι απλοί πολίτες να διαβάζουν έκτακτες 

ειδήσεις, αλλά και γιατί έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν, δημοσιεύοντας τα 

δικά τους σχόλια, ακόμα και προσωπικές πληροφορίες. Όλο αυτό δημιουργεί μια 

αίσθηση συμμετοχής στο κοινό (Trammell, Williams, Postelnicu and Landreville, 

2006). 

 

Ακόμα και αν τα μπλογκς παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις παραδοσιακές 

ιστοσελίδες, εντούτοις έχουν και αξιοσημείωτες διαφορές. Ο Blood (2002) ξεχώρισε 

την αναλογία στην παρουσία υπερσυνδέσεων, ενώ οι Tremmell και Gasser (2004) 

παρατήρησαν αρκετές διαφορές στην δομή μεταξύ τους και συγκεκριμένα στα 

περιεχόμενα.  Επίσης, εντόπισαν διαφορές όσον αφορά την διαδραστικότητα 

(Tremmell, 2004) με τα blogs να την διαθέτουν σε υψηλότερο επίπεδο κυρίως χάρη 

στην πλειονότητα των υπερσυνδέσεων και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά 

ανατροφοδότησης (feedback), όπως η ελευθερία σχολιασμού των αναρτήσεων από το 

κοινό (Blood, 2002). Ο βαθμός εξατομίκευσης περιεχομένου επίσης διαφέρει με τα 

blogs να υπερέχουν καθώς υπάρχει σε αυτά η (καλώς εννοούμενη) ψευδαίσθηση ότι ο 

blogger γράφει κάτι, ένα σημείωμα, απευθείας στον αναγνώστη (Blood, 2002) και 
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κάτι τέτοιο έχει τονιστεί και από τους Endres και Warnick (2004) ως στοιχείο 

διαδραστικότητας επίσης. 

 

Τέλος, η Stromer- Galley (2002) υποστήριξε ότι ένα βασικό στοιχείο αυτής της 

σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακού διαλόγου είναι η ισότητα για τα άτομα που 

συμμετέχουν στην πολιτική. Και τα blogs παρέχουν τέτοιου είδους ισότητα.
 
 

2.1.3 Meet Ups 
 

Αποτελεί ίσως μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στην σύγχρονη ψηφιακή πολιτική 

επικοινωνία. Τα meet ups επιτρέπουν τους υποστηρικτές ενός υποψηφίου να 

συναντηθούν με άλλους υποστηρικτές πάντα με γεωγραφικά κριτήρια. Σε σχέση με 

την δημοτικότητα των μπλογκς τα meet ups επιτρέπουν στο κοινό να συζητήσει 

διάφορα κοινωνικά θέματα καθώς και οτιδήποτε είναι προς το συμφέρον της 

κοινότητας ή περιοχής τους, πολλές φορές δημιουργώντας και την ίδια την δική τους 

ατζέντα, χωρίς απλώς να γίνονται εθελοντές ή να συνεισφέρουν με δωρεές 

δωρίζοντας χρήματα . 

 

Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο κάνοντας απτή πραγματικότητα την πεμπτουσία της 

δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της συμμετοχής που οι ίδιοι οι πολιτικοί 

επιδιώκουν, όπου ο διάλογος η συζήτηση και εν τέλει η εξουσία περνά στα χέρια του 

κοινού.    

2.1.4 Newsletters  
 

Η φράση “εγγραφή στο newsletter μας” αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι σε 

δικτυακούς τόπους πολιτικών. Με την ένταξη στην λίστα e – mail του εκάστοτε 

πολιτικού το κοινό μπορεί να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή updates σχετικά με 

επερχόμενες δημόσιες εμφανίσεις του, τηλεοπτικά σποτάκια, links, προσκλήσεις ή 

και διάφορες αναρτήσεις. 

 

Οι πραγματικά αποτελεσματικές ιστοσελίδες δεν προσελκύουν απλώς το κοινό, αλλά 

του δίνει και κάποιο λόγο να παραμείνει εκεί. H πλειονότητα των πρωτοπόρων 

πολιτικών στον πολιτικό στίβο έχει καταφέρει να κρατά πιστούς τους επισκέπτες στις 
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προσωπικές τους σελίδες μέσα από επιπρόσθετα διαδραστικά εργαλεία, δίνοντας τους 

την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες μοναδικές δραστηριότητες.  

2.2 Viral Marketing  
 

Η έννοια του Viral Marketing (με την λέξη «Viral» να χρησιμοποιείται μεταφορικά 

και όχι με την κυριολεκτικά αρνητική έννοια της)  αναφέρεται σε τεχνικές 

μάρκετινγκ που εκμεταλλεύονται ήδη υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να 

αυξηθεί ή αναγνωρισιμότητα μιας μάρκας σε μια διαδικασία που μοιάζει πολύ σε 

ξέσπασμα πανδημίας. Ο όρος αρχικά επινοήθηκε για την πρακτική που 

χρησιμοποιείται από πολλές δωρεάν υπηρεσίες παρόχων e – mail, που προσθέτουν 

διαφημίσεις σε μηνύματα που αποστέλλονται στους χρήστες τους (Petrescu and 

Korgaokar, 2011). 

 

Υποθετικά, αν μια διαφήμιση φτάσει σε έναν «ευπαθή» χρήστη και ανοίξει τον 

λογαριασμό αυτομάτως θα “μολυνθεί”  και εν συνεχεία ο χρήστης αυτός θα είναι σε 

θέση να “μολύνει” και άλλα άτομα. Κάθε “μολυσμένος” χρήστης στέλνει τέτοια 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά μέσο όρο σε παραπάνω από 1 άτομο ενώ 

ο ρυθμός αναπαραγωγής αυξάνεται εκθετικά.    

 

Αν και θεωρείται τυπικά παράνομο και παρότι εταιρίες και οργανισμοί δεν τα 

αναγνωρίζουν, αυτά τα SPAM
1
 ( δηλαδή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

ψεύτικους ή και αγνώστους αποστολείς μέσα από λίστες που διαθέτουν εκατομμύρια 

χρήστες και οι οποίες λαμβάνονται με ανορθόδοξους τρόπους και πωλούνται 

παράτυπα στην αγορά) έχουν γίνει σημαντικό εργαλείο στην πολιτική επικοινωνία. 

Συγκεκριμένα, το Viral Marketing και η τακτική SPAM υιοθετούνται από όλες τις 

διαφημιστικές εταιρίες και τους οργανισμούς πολιτικού μάρκετινγκ (Petrescu and 

Korgaokar, 2011). 

 

Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στα SPAM και τα κουτσομπολιά και τις 

φάρσες. Η αλήθεια είναι ότι διαφέρουν αρκετά και ως προς τον τρόπο και ως προς 

την ταχύτητα διάδοσης. Ένα κουτσομπολιό αποτελεί μια φήμη, ένα απλό μήνυμα που 

μπορεί να διαδοθεί στόμα με στόμα, ενώ τα SPAM είναι μηνύματα που μπορεί να 

                                                 
1
 http://pt.wikipedia.org/wiki/SPAM 
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περιέχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες ακόμα και εικόνες. Μπορεί να είναι 

αποδοτικά αλλά από την άλλη εξουδετερώνονται και ευκολότερα από συμβατικά 

εργαλεία και προγράμματα anti-spam.  

 

Μελέτες σχετικά με την χρήση του διαδικτύου στην πολιτική εξακολουθούν να είναι 

σπάνιες, αν και διάφορες δημοσιεύσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες πολιτικής 

επικοινωνίας στην πολιτική τονίζουν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα κινητά 

τηλέφωνα στην αποστολή τέτοιου είδους μηνυμάτων (Petrescu and Korgaokar, 2011). 

  

Σε ένα άρθρο σχετικά με την χρήση των SPAMs από το ακροδεξιό κόμμα της 

Γερμανίας, ο Allan Connor (2005) παρατηρεί ότι τα περισσότερα από αυτά 

συνθέτονται μεθοδικά παρά την φαινομενική τους απλότητα. Είναι κατασκευασμένα 

με τέτοιο τρόπο ώστε όταν φτάνουν σε ένα e- mail να φαίνεται ότι έχουν περάσει από 

αρκετούς χρήστες. Επίσης, είναι πάντα γραμμένα σε άτυπη γλώσσα («Φίλε μου», 

«Συνάδελφε», «Αγαπητέ μου» κ.ο.κ.) για να δείξουν ότι δεν έχουν σχέση με κάποια 

επίσημη πηγή. ενώ πολλές φορές περιλαμβάνουν και κοινά γραμματικά λάθη σαν να 

είναι γραμμένο από κάποιον σαν και εμάς. Τέτοια μηνύματα προκαλούν συνήθως το 

ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώστη αναφερόμενα σε κάποια σημαντικά 

γεγονότα που πρέπει να γνωρίζουν, ενώ συχνά συνδέονται και με τοποθεσίες στο 

διαδίκτυο που ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τα γεγονότα αυτά. Πολλοί αναγνώστες 

εντυπωσιάζονται από το περιεχόμενο και κοινοποιούν αυτά τα μηνύματα σε φίλους, 

συναδέλφους, συγγενείς και απλούς γνωστούς διαβιβάζοντας το περιεχόμενους τους 

πράγμα που φαίνεται ακόμα πιο νόμιμο και θεμιτό στους εκ νέου παραλήπτες.  

 

O Joe Trippi (2004) αναλύοντας το αντίκτυπο του διαδικτύου στην πολιτική στο 

προφίλ του Howard Dean, υποψήφιου για την προεδρία των Η.Π.Α. με το 

Δημοκρατικό κόμμα, δηλώνει ότι πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο του, το  διαδίκτυο 

προσφέρει επαναστατικά εργαλεία, όπως τα μπλογκς και τις οργανωμένες κοινότητες 

ατόμων. Η εκστρατεία «Dean for America», άλλωστε επιβεβαιώνει του λόγου το 

αληθές, καθώς βελτίωσε σημαντικά την θέση του υποψηφίου. Ο Trippi στηρίζει το 

διαδίκτυο, παρά την άνιση πρόσβαση λόγω εισοδήματος από όλους, καθώς καταργεί 

τον έλεγχο του κεφαλαίου από μεγάλους χορηγούς και οικονομικά λόμπι πάνω στην 

πολιτική.  

 



21 

 

Ο Bassik (2005) συγκρίνει τα πανό των πολιτικών με τα διαφημιστικά banners τους 

στο διαδίκτυο. Υποστηρίζει ότι, όπως τα πανό και οι αφίσες των πολιτικών 

τοποθετούνται σε εμφανή σημεία περιοχών με μεγάλη επισκεψιμότητα, έτσι και τα 

ηλεκτρονικά banners των σελίδων των πολιτικών τοποθετούνται σαν διαφημιστικά 

πρόσθετα σε σελίδες αυξημένης θεαματικότητας και διαφόρων θεμάτων ώστε να 

προσελκύει και επισκέπτες με άλλα ενδιαφέρονται όπως αθλητικά.  

 

Οι ειδικοί του πολιτικού μάρκετινγκ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικοί  αν 

και το χρησιμοποιούν το διαδίκτυο δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τις πλήρες 

δυνατότητες του αλλά ούτε έχουν αισθανθεί την ανάγκη να επανεξετάσουν την χρήση 

των παραδοσιακών μέσων μαζικής επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις 

του διαδικτύου πάνω στους υποψηφίους. 

 

2.3 Περιεχόμενο των ιστοσελίδων των πολιτικών 
 

Παρότι υπάρχουν πολιτικές ιστοσελίδες από το 1996, έχουν εξελιχθεί αρκετά με την 

πάροδο των χρόνων από απλά ενημερωτικά site που μοιάζουν με online φυλλάδια, σε 

πιο ελκυστικά και διαδραστικά εργαλεία που ενημερώνουν και κινητοποιούν το κοινό 

και τα μέσα ενημέρωσης (Tedesco, 2004). 

 

Παραδοσιακά τα πολιτικά site επικεντρώνονται στο προφίλ των πολιτικών, 

παρέχοντας κατά κύριο λόγο θετικές πληροφορίες (Miller & Spiker, 1999) όπως τα 

προσόντα του ή και τις βιογραφικές του πληροφορίες. Επίσης, πέρα από τις 

ομοιότητες στο περιεχόμενο υπάρχουν ομοιότητες και ως προς την χρήση των 

γραφικών, των στοιχείων πλοήγησης και άλλων χαρακτηριστικών (Banwart, 2002).   

 

Έρευνες στις Η.Π.Α. από την Stromer – Galey (2002) έδειξαν ότι οι πολιτικοί 

χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες τους κυρίως ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων και 

επικοινωνίας για την προώθηση των μηνυμάτων, των θέσεων και των προγραμμάτων 

τους, και όχι για την αλληλεπίδραση με το κοινό. 

 

Μελετώντας το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ο Banwart (2002) διαπίστωσε 

διαφορές στην στρατηγική τους καθώς οι πολιτικοί χρησιμοποιούσαν διαφορετικά 
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ηλεκτρονικά μηνύματα από ότι στις διαφημίσεις τους στην τηλεόραση και τις 

εφημερίδες. Επομένως, συγκρίσεις πρέπει να γίνονται, καθώς παρατηρούνται 

διαφορές στις στρατηγικές που χαράζονται σε κάθε μέσο, ενώ αυτά τα πολιτικά τρικ 

δείχνουν πολύ απλά ότι υπάρχει πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, όταν μιλάμε για 

πολιτική επικοινωνία που λαμβάνει χώρα online.  

 

Πλέον υπάρχουν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία πολιτικής επικοινωνίας. Οι προσπάθειες 

για ένταξη αυτών των μέσων στις ιστοσελίδες ξεκίνησαν παλιότερα, αλλά οδήγησαν 

σε αποσπασματική υιοθέτηση στρατηγικών. Για να αποφευχθεί αυτό πλέον, ο Garrett 

(2004) πρότεινε πολιτικές που περιλαμβάνουν τις αναρτήσεις σε προσωπικό ύφος, 

την ενημέρωση της ιστοσελίδας αρκετές φορές την ημέρα, την ενθάρρυνση της 

διαδραστικότητας με την ελευθερία στα σχόλια των αναγνωστών, τις υπερσυνδέσεις 

και τις εξωτερικές συνδέσεις προς άλλες σελίδες και μπλογκς. 

 

Έτσι, παρότι σύμφωνα με το περιοδικό PC World (Δεκέμβριος 2003) οι ειδικοί 

θεωρούν το 2003 ως την χρονιά ορόσημο για την πολιτική επικοινωνία μέσω Internet, 

από το 2004 ξεκίνησε η χρήση τέτοιων εργαλείων στις σελίδες των πολιτικών που 

έκαναν πιο δραδραστικές τις ηλεκτρονικές τοποθεσίες τους και προκάλεσαν και την 

δράση του κοινού για συμμετοχή σε αυτά.  
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Κεφάλαιο 3: Επίδραση του Internet στην Πολιτική 

Επικοινωνία 

 

3.1 Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Δυνατότητες & Απειλές 
του διαδικτύου 
 

Τα πλεονεκτήματα που οι πολιτικοί μπορούν να απολαύσουν από την χρήση του 

Internet είναι (Maarek, 1995) : 

 

1. Γρήγορη και εύκολη διαχείριση της προσωπικής τους εικόνας ως 

προσωπικότητα, λόγω της ελαστικότητας και της ευελιξίας του διαδικτύου. 

2. Δυνατότητα αποστολής στοχευόμενων μηνυμάτων, σύμφωνα με τα τελευταία 

γεγονότα της πολιτικής ατζέντας. 

3. Επικοινωνία του ίδιου του πολιτικού με το κοινό σε πιο άμεσο τρόπο. 

4. Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας στα πλαίσια της καμπάνιας ενός 

πολιτικού κόμματος, ειδικά όταν γίνεται διάσπαρτα σε μια ευρεία περιοχή. 

 

Το βασικό μειονέκτημα είναι οι αρκετοί πόροι που απαιτούνται είτε πρόκειται για 

οικονομικούς πόρους, είτε για ανθρώπινους πόρους, είτε ακόμα και για χρόνο. Πόροι 

που στο εγγύς μέλλον θα απαιτούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες καθώς όλο και 

περισσότερα web sites αναμένεται να έχουν άφθονα πολυμέσα, εξελιγμένα γραφικά, 

περισσότερο διαδραστικές εφαρμογές και δυναμικά χαρακτηριστικά σχεδίασης 

(Ìargolis & Resnick, 2000). 

 

Στις δυνατότητες μπορούμε να αναφέρουμε: 

 

1. Αυξημένη προβολή: Το Internet είναι ένα μέσο που ενθαρρύνει  την αυτό-

παρουσίαση ( self – presentation ) και προσφέρει στους πολιτικούς την 

δυνατότητα να παρουσιάσουν τις πτυχές του εαυτού τους, που δεν μπορούν 

εύκολα να προβληθούν ή δεν προβάλλονται από κάποιο άλλο μέσο (Margolis 

& Resnick, 2000). 
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2. Ευκαιρίες για ομαλοποίηση: Μικρά πολιτικά κόμματα, γυναίκες πολιτικοί, 

απλοί υποψήφιοι καθώς και οι λιγότερο γνωστοί πολιτικοί έχουν την 

δυνατότητα να προβληθούν μέσα από το διαδίκτυο (Ward & Gibson, 2000). 

3. Επικοινωνία με στοχευόμενο κοινό: Προσαρμογή του προφίλ μας βάσει των 

ειδικών αναγκών του κοινού, ώστε σταθερές σχέσεις με συγκεκριμένες 

ομάδες κοινού να δημιουργηθούν, όπως για παράδειγμα, μικρότερες ηλικιακές 

ομάδες που χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευχέρεια το Internet για να λάβουν 

πληροφορίες για τα πολιτικά πράγματα (Boogers & Voerman, 2002). 

 

Τέλος, υπάρχουν και 2 απειλές. 

 

Αυξημένη έκθεση των πολιτικών παραγόντων μέσα από τις προσωπικές ιστοσελίδες 

τους μπορεί να προκαλέσει σε «γκάφες» και αδικαιολόγητα λάθη μέχρι 

παρασκηνιακές αποκαλύψεις. 

 

Επίσης, οι πολιτικοί θα πρέπει να προσαρμόζονται άμεσα στο περιβάλλον της 

επικοινωνίας και της πληροφορίας. Ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά 

δυναμικό, αλλάζοντας διαρκώς, με πολλά στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης που ωθεί 

την γρήγορη σκέψη αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για συζήτηση (Yannas, Lappas, 

2006). 

 

Για τους πολιτικούς το διαδίκτυο προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα την τηλεόραση, το ραδιόφωνο 

και τον έντυπο τύπο. Καταρχάς είναι λιγότερο δαπανηρό μέσο σε σχέση με την 

τηλεόραση για παράδειγμα με τα τεράστια έξοδα διαφήμισης. Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα ταυτόχρονου συνδυασμού κείμενου, εικόνων και βίντεο η άλλων 

πολυμέσων γεγονός που στο ραδιόφωνο ή στον τύπο είναι αδύνατο. Τέλος, επιτρέπει 

την άμεση και διαδραστική επικοινωνία του πολιτικού με το κοινό, με τους απλούς 

πολίτες και τους χιλιάδες ψηφοφόρους, ενώ δίνει την ευκαιρία στους πολιτικούς να 

παρουσιάζουν τις πολιτικές θέσεις και απόψεις τους σε δική τους πλατφόρμα (Yannas 

and Lappas, 2006). 
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3.2 Πλεονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου  
 

Για τους πολιτικούς το διαδίκτυο προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση 

ειδικά με άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον 

Benoit (2000), είναι λιγότερο δαπανηρό από την τηλεόραση η την έντυπη διαφήμιση, 

έχει την ικανότητα να ενσωματώνει σε μια ενιαία μορφή κείμενο, εικόνα, ήχο ή 

ακόμα και βίντεο, επιτρέπει την άμεση διαδραστικότητα μεταξύ του πολιτικού και 

χιλιάδων υποστηρικτών και προσφέρει στους πολιτικούς μια πλατφόρμα διαμέσου 

της οποίας μπορούν να εκθέσουν τις πολιτικές τους θέσεις και τα προγράμματα τους 

στο κοινό (Yannas and Lappas, 2006). 

 

Επαγγελματίες πολιτικοί καθώς και διάφοροι ακαδημαϊκοί του χώρου έχουν 

εντοπίσει αρκετούς λόγους για την ολοένα και αυξανόμενη χρήση του Internet στην 

πολιτική επικοινωνία. Κάποιοι από αυτούς είναι αρκετά απλοί και εύκολα 

κατανοητοί. Πρώτα από όλα, η ταχύτητα απάντησης και γενικότερα ανταπόκρισης 

που επιταχύνεται από την άμεση χρήση του Internet (Schroeder, 2004). Στις δεκαετίες 

του 80 και του 90 η ηλεκτρονική παραγωγή βίντεο επέτρεπε στους πολιτικούς και 

στους παραγωγούς τους να μειώσουν δραματικά τον χρόνο που χρειάζονται για να 

σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να παράγουν απαντήσεις στις διαφημίσεις των 

αντιπάλων τους. Σήμερα, με τις εξελιγμένες τεχνικές παραγωγής μέσω διαδικτύου και 

σε συνδυασμό με την ανέξοδη πλέον ψηφιακή τεχνολογία, οι διαδικασίες αυτές έχουν 

γίνει πια σχεδόν στιγμιαίες.  

 

Άλλο ένα πλεονέκτημα, το τρίτο, της χρήσης του διαδικτύου ως μέσο πολιτικής 

επικοινωνίας είναι ότι απευθύνεται σ’ ένα ευρύ φάσμα πολιτών, πολλές φορές και 

ατόμων που δεν αναζητούν πολιτικές πληροφορίες, αλλά έρχονται σε επαφή με την 

σελίδα μέσω διαφήμισης. Επίσης, μέσω διαδικτύου είναι δυνατή η επικοινωνία με 

ψηφοφόρους σε μέρη που η φυσική παρουσία του ίδιου του πολιτικού να είναι 

δύσκολη, διευρύνοντας έτσι το εύρος των ψηφοφόρων που μπορούν να προσεγγιθούν 

(Williams and Tedesco, 2006). 

 

Ένα από τα πρώτα πλεονεκτήματα που απέδιδαν στην τηλεόραση ως μέσο άσκησης 

πολιτικής επικοινωνίας ήταν ότι μπορεί να ξεπεράσει τυχών αρνητικές προδιαθέσεις 

και να οδηγήσει σε σχεδόν καθολική έκθεση τα μηνύματα ενός πολιτικού προσώπου, 
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ανεξάρτητα από τις τάσεις επιμέρους μελών της κοινής γνώμης. Το διαδίκτυο, από 

την πλευρά του, πέρα από την πρόσβαση σε σελίδες που μπορεί να φτάσει ένας 

μεγάλος αριθμός ατόμων (με το ποντίκι του υπολογιστή να λειτουργεί σαν το 

τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης) μπορεί να δώσει και αρκετό feedback στον δέκτη. 

Παρόλα αυτά, μερικοί αναλυτές σύμφωνα με τον Schroeder (2004) θεωρούν ότι οι 

χρήστες του Internet είναι προσηλωμένοι στην οθόνη τους και πολλές φορές απλά δεν 

μπορούν να αγνοήσουν μια σελίδα που παρουσιάζεται σε αυτούς σε ποσοστό, 

μάλιστα, που ξεπερνά το 60%. 

 

Ακόμα ένα δυνατό σημείο του διαδικτύου αποτελεί και το γεγονός ότι μπορεί να 

ξεπεράσει κάποιες πτυχές επιλεκτικής έκθεσής, από το κοινό. Σύμφωνα με έρευνα 

των Rainie, Cornfield και Horrigan (2005), το 31% των ανθρώπων που 

ενημερώνονται για την πολιτική από το διαδίκτυο χρησιμοποιούν ιστοσελίδες 

ανεξάρτητες. Επίσης το 26% προτιμά σελίδες που μοιράζονται τις πολιτικές τους 

πεποιθήσεις, ενώ υπάρχει και ένα 21% που αρέσκεται στην πρόκληση μιας σελίδας 

αντίθετων θέσεων.  

 

Ακόμα οι πολιτικοί με προσωπική ιστοσελίδα μπορούν να αποκομίσουν οφέλη 

αξιοπιστίας με το να εμφανίζονται σαν διαφήμιση ή και σαν πρόσθετα ακόμα σε 

σελίδες μεγάλων οργανισμών  ή μέσων μαζικής επικοινωνίας (Krebs, 2004).  

 

Tέλος, πλεονέκτημα του διαδικτύου αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να στοχεύσει σε 

ξεχωριστές ομάδες κοινού. Την ώρα που η επικοινωνία μέσω αγοράς τηλεοπτικού 

χρόνου αποτελεί πλέον εξελιγμένη προσπάθεια με την ικανότητα να στοχεύει στο 

κοινό ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθούν, η επικοινωνία μέσω Web 

περνά σε προσωπικό επίπεδο. Ουσιαστικά, ένας πολιτικός μπορεί πολύ εύκολα να 

φέρει την προσωπική του σελίδα στην οθόνη οποιουδήποτε μέσω του Google και 

βάση των λέξεων κλειδιά στην αναζήτηση (Chisolm, 2004). Έτσι, για παράδειγμα, 

μια νοικοκυρά που ψάχνει μια συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο μπορεί μέσω 

αυτών των διαφημίσεων στο Google να δει τις θέσεις ενός πολιτικού για την παιδεία 

κάνοντας ένα απλό κλικ, ή ένας εργαζόμενος να βρεθεί σε μια διαφήμιση με τις 

θέσεις του πολιτικού για την οικονομία.  Έτσι, αυτή η ικανότητα του διαδικτύου 

κάνει και το απλό κοινό να γίνεται πιο πρόθυμο να συμμετάσχει κρατώντας, 

παράλληλα, και την αξία της ανωνυμίας. (Baker, 2002)   
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3.3 Μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου 
 

Το διαδίκτυο δεν αποτελεί πανάκια του πολιτικού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. 

Οι νέες τεχνολογίες, πέρα από τα πλεονεκτήματα έχουν και μερικά σαφή 

μειονεκτήματα που οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπόψη, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των πολιτικών προσώπων όπου το κόστος είναι μεγάλο. 

 

Πρώτα απ’ όλα, το διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα που σχετίζονται με την 

ασφάλεια, όπως την προστασία από κλοπή πληροφοριών ταυτότητας, την 

υπερφόρτωση πληροφοριών, καθώς και τυχών βανδαλισμούς που πάνε κόντρα στα 

πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος (Hibbert, 2007).  

 

Ακόμα ένα μειονέκτημα του Internet είναι ο κίνδυνος να δημιουργήσει κλίμα 

πόλωσης, λαϊκισμού και δημαγωγίας. Περισσότερες ενστάσεις υπάρχουν, όχι 

απαραίτητα στον διαχωρισμό μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή 

τεχνολογία (διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα) και αυτών που δεν είναι ακόμα 

εξοικειωμένοι , αλλά κυρίως στο κόστος ευκαιρίας των δαπανών για ηλεκτρονικές 

καινοτομίες. (Hibbert, 2007) 

 

Επίσης, υπάρχουν και οι επιφυλακτικοί που εξακολουθούν να θέτουν υπό 

αμφισβήτηση το αντίκτυπο που μπορεί να υπάρχει μέσω ηλεκτρονικής συμμετοχής. 

Μπορεί πλέον να βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, όμως το 

επίπεδο αναλφαβητισμού σε θέματα υπολογιστών καθώς επίσης και το ψηφιακό 

χάσμα είναι δυο σοβαροί λόγοι για να αποθαρρύνουν την συμμετοχή. Πηγαίνοντας 

και στο άλλο άκρο, υπάρχει και η περίπτωση οι μη χρήστες να απογοητευτούν από τις 

πολιτικές εξελίξεις στο διαδίκτυο και να αρνηθούν ακόμα και να προσαρμοστούν σε 

αυτές. (Komito, 2007) 

 

Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία ένα 

ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ενεργών συμμετεχόντων και όσων δεν λαμβάνουν μέρος 

σε ηλεκτρονικές κοινότητες. Αυτό το χάσμα υπάρχει σε πολλές και διάφορες πτυχές, 

και δυσχεραίνει την πολιτική επικοινωνία. Όπως ακριβώς δεν είναι μια ομοιογενής 

ομάδα ολόκληρη η κοινωνία στην οποία ζούμε, έτσι και ηλεκτρονικά υπάρχει 

δυσκολία στο να λειτουργήσει η επικοινωνία και να εκπληρώσει πλήρως τον ρόλο 
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της, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να στραφεί σε διαφορετικές ομάδες - στόχους μέσα 

στην ίδια την κοινωνία.  Έτσι θα πρέπει οι πολιτικοί πρωτίστως να λάβουν υπόψη τις 

προτιμήσεις αλλά και τις δυνατότητες του κοινού στο οποίο απευθύνονται. 

 

Υπάρχουν λοιπόν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει σωστά η 

πολιτική επικοινωνία στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά, πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο 

πλαίσιο ώστε οι πολιτικοί να είναι όσο το δυνατόν σε θέση που να μπορούν να 

αφουγκράζονται και να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες του κοινού στον μέγιστο βαθμό 

(Helbrig, 2008). 

 

3.4 Κριτήρια αποτελεσματικότητας της πολιτικής 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 
 

Οι Brown και Gunter (2002), σε έρευνα τους για την δραστηριότητα των Βρετανικών 

πολιτικών κομμάτων στο διαδίκτυο, τόνισαν ότι δεδομένων των εξελίξεων στην 

τεχνολογία, η τάση για στροφή στην πολιτική επικοινωνία μέσω διαδικτύου όλο και 

επιταχύνεται.  

 

Οι Farrell, Webb και Norris (2000) αντιλαμβάνονται μια νέα εποχή στο πολιτικό 

μάρκετινγκ με τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας πρωτοποριακές και ικανές 

να αποτελέσουν οδηγό στις προσπάθειες των marketer. 

 

Συγκεκριμένα, το διαδίκτυο θα μπορούσε με τρείς τρόπους να το πετύχει αυτό 

σύμφωνα με τους Ward και Wilson (2003). Πρώτον, με το να φέρνουν τις πολιτικές 

πληροφορίες κατευθείαν στο κοινό χωρίς την μεσολάβηση εκπροσώπων, 

δημοσιογράφων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων συντακτικών επιρροών.  

Δεύτερον, με την ολοένα και περισσότερο αποδοτική στόχευση των ψηφοφόρων 

προσαρμόζοντας τις ιστοσελίδες στα προβλήματα του κοινού περισσότερο 

αποκεντρωμένα και με έμφαση στα τοπικά ζητήματα. Τρίτο και τελευταίο, με την 

ανάπτυξη συνεχούς διαλόγου με το κοινό μέσω e – mail και ανακοινώσεων, αλλά και 

συλλέγοντας άμεσα ανατροφοδότηση (feedback) με online δημοσκοπήσεις.  
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Ο Berthon (1998) παρέχει πέντε σημεία κλειδιά στην αποτελεσματική άσκηση 

πολιτικού μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου. 

 

1. Βαθμός Ευαισθητοποίησης:  Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται συμβατικά 

μέσα ( σχετική ορολογία, συνεντεύξεις, διαφημίσεις) για την προώθηση της 

ευαισθητοποίησης της ψηφιακής δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας ενός 

πολιτικού. 

2. Βαθμός προσέλκυσης: Οι υπάρχοντες και δυνητικοί ψηφοφόροι και 

υποστηρικτές πρέπει να είναι δυνατόν να τους προσεγγίσουμε και από άλλες 

ιστοσελίδες. Με το να δεχόμαστε επισκέψεις (hits) στην σελίδα μας από άλλες 

είναι κάτι εξίσου σημαντικό για την επιτυχία της online πολιτικής 

επικοινωνίας. 

3. Βαθμός επικοινωνίας: Χαρακτηρίζεται και ως «βαθμός αλληλεπίδρασης».  

Ουσιαστικά αναφέρεται στην διαδικασία μετατροπής των επισκέψεων στην 

σελίδα μας (hits) σε μια ωραία και ουσιαστική εμπειρία για το κοινό. Στην 

ιδανική περίπτωση οι επισκέπτες θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις 

πληροφορίες και τους πόρους που παρέχονται από την σελίδα. 

4. Βαθμός μετατροπής: Οι αποτελεσματικές ιστοσελίδες διευκολύνουν δράσεις 

και συναλλαγές. Η σελίδα θα πρέπει να είναι πειστική και αποτελεσματική σε 

αυτές τις διαδικασίες αγοράς. 

5. Βαθμός διατήρησης: Διατήρηση μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία 

δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με το κοινό του διαδικτύου, ώστε αυτό να 

επιστρέφει στην σελίδα μας σε συνεχή βάση.  

 

Τα παραπάνω πέντε κριτήρια ουσιαστικά φανερώνουν και τους στόχους της 

αποτελεσματικής πολιτικής επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Την ώρα που αυτές οι 

ιδέες πλαισιώνονται από μια πιο εμπορική άποψη έρχονται και ταιριάζουν στο όλο 

σχέδιο του διαδικτυακού πολιτικού μάρκετινγκ με την έννοια της «αγοράς» να  

γίνεται αντιληπτή σαν υποστήριξη (support) και συμμετοχή (membership). 
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Κεφάλαιο 4: Ιστοσελίδες Πολιτικού Περιεχομένου 
 

4.1 Λόγοι που το κοινό επισκέπτεται ιστοσελίδα πολιτικών 
 

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Bimber και Davis (2002) σε συνεργασία με το 

Center for Information Technology and Society του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, 

εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο το διαδίκτυο επηρεάζει  την σχέση πολιτικών και 

πολιτών σημειώνοντας εννέα λόγους για τους οποίους το κοινό επισκέπτεται 

ιστοσελίδες πολιτικών προσώπων (βλ. πίνακα 1). 

 

Ο πιο συχνός λόγος που το κοινό 

επισκέπτεται την προσωπική σελίδα ενός 

πολιτικού στο διαδίκτυο είναι απλά επειδή 

σερφάρουν και θέλουν να ενημερωθούν 

για τις θέσεις του πάνω σε διάφορα 

θέματα. Σε δεύτερο πλάνο οι πληροφορίες 

για την καμπάνια του καθώς και η 

υποστήριξη στο κόμμα ή στον ίδιο είναι 

παράγοντες που αυξάνουν την 

επισκεψιμότητα.  Σε τρίτο επίπεδο 

έρχονται οι υπόλοιποι λόγοι μεταξύ 

αυτών, ενημέρωση για προσωπικές 

πληροφορίες του πολιτικού, έγκριτες και 

αποκλειστικές ειδήσεις η ακόμα και λόγω 

του design της σελίδας του. 

 

4.2 Κριτήρια αξιολόγησης πολιτικών ιστοσελίδων 
 

Υπάρχουν πολυάριθμες τεχνικές αξιολόγησης των ιστοσελίδων πολιτικής φύσης. Η 

εξέλιξη της τεχνολογίας ωστόσο, καθώς και το συνολικό δυναμικό επιχειρησιακό 

περιβάλλον, έκαναν αυτή την στρατηγική διαδικασία αξιολόγησης δυσκολότερη 

(Drummond, 2006) 

 

Πίνακας 1: Λόγοι επισκεψιμότητας πολιτικής 

ιστοσελίδας 
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Πολλοί ερευνητές μεταξύ άλλων και οι Badcock & Rosen (1997) έχουν λανσάρει 

απλοϊκά μέτρα αξιολόγησης σύμφωνα, κυρίως, με την επισκεψιμότητα των σελίδων 

και τα σχόλια των επισκεπτών.  Ο Simeon (1999), όμως, πρότεινε ένα νέο μοντέλο 

αξιολόγησης που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες από τις οποίες παίρνει και το όνομα 

του.  

 

Το AIPD Model, λοιπόν, ενσωματώνει περισσότερα κριτήρια και εξετάζει 4 βασικές 

λειτουργίες των σελίδων των πολιτικών. 

 

1) Attracting (Προσέλκυση): Αναφέρεται στο μέσο προσέλκυσης ατόμων που 

έχουν ένα ενδιαφέρον στην σελίδα. Για παράδειγμα, μηχανές αναζήτησης, 

μέσα διαφήμισης, εργαλεία προώθησης και άλλες διευθύνσεις web. 

2) Informing (Ενημέρωση): Αναφέρεται στην ικανότητα της σελίδας να παρέχει 

και να ανταλλάζει πληροφορίες με τα ενδιαφερόμενα κοινά. 

3) Positioning (Τοποθέτηση): Αναφέρεται στις δραστηριότητες που 

διαφοροποιούν την σελίδα σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών-αντιπάλων. 

4) Delivering (Παράδοση): Αφορά την τεχνική υποδομή της σελίδας που 

απαιτείται για να ενισχύεται η ανταλλαγή πληροφοριών και να 

διευκολύνονται οι όποιες συναλλαγές.  

 

Ο Lee (2003) βέβαια, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο αυτό είναι πολύ 

προσανατολισμένο στο λογισμικό σκέλος, πράγμα ακατάλληλο όταν αναφερόμαστε 

στο κοινωνικό σύνολο. Παρόλα αυτά κάποια στοιχεία του μοντέλου (όπως η 

«προσέλκυση») είναι αρκετά χρήσιμα στην πολιτική επικοινωνία.  

 

Ο Schubert (2003), από την μεριά του, προτείνει μια πιο πελατοκεντρική διαδικασία 

αξιολόγησης που ονομάζεται EWAM (Extended Web Assessment Method). Οι Li και 

Holeckova (2005) συμπλήρωσαν αυτή την θεωρία θεωρώντας την σημαντική για την 

κατανόηση της αντίληψης των πελατών – επισκεπτών σχετικά με την ποιότητα της 

κάθε σελίδας πολιτικού. 

 

Η αξιολόγηση γίνεται σε τρία στάδια που αποτελούν και τρείς βασικές κατηγορίες 

αξιολόγησης με την καθεμία να αποτελείται από υποκατηγορίες αξιολόγησης. 
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1) Αναζήτηση 

 

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της παρουσίας μας στο διαδίκτυο 

είναι η ικανότητα της σελίδας μας να προσελκύει κοινό και ενδιαφερόμενα 

μέρη. Προϋπόθεση, και μάλιστα βασική, αποτελεί το πόσο εύκολα η σελίδα 

μας μπορεί να βρεθεί.  Η προσέλκυση κοινού συνήθως γίνεται μέσω μιας 

μηχανής αναζήτησης ή και διαμέσου άμεσης προώθησης της σελίδας σε άλλες 

σελίδες με διαφημίσεις. Γι’ αυτό και οι ερευνητές Sowards (1997) και 

Schubert (2003) υπογραμμίζουν την σημασία της εύκολης εύρεσης της 

σελίδας από το δυνητικό κοινό μέσω του Internet.  

 

2) Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας 

 

Σε αυτή την κατηγορία αναφερόμαστε στις πληροφορίες, το σύστημα 

ποιότητας, τον σχεδιασμό, την πλοήγηση, την προστασία προσωπικών 

δεδομένων  και την αξιοπιστία μιας σελίδας ως τα βασικά χαρακτηριστικά 

της. 

 

Τα χαρακτηριστικά της σελίδας είναι σημαντικά στην πληροφόρηση, στην 

διαφοροποίηση της ανταγωνιστικής μας θέσης και στην ανάπτυξη μιας 

συνεχούς αλληλεπίδρασης με το κοινό στο οποίο στοχεύουμε.  Έτσι, κρίσιμα 

χαρακτηριστικά για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι το περιεχόμενο των 

πληροφοριών, η αξιοπιστία καθώς και η προστασία των δεδομένων 

(Schoenbachler & Gordon, 2002; Schubert, 2003; Zhang &Von Dran, 2003).  

 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει στοιχείο κλειδί στην επίτευξη 

των παραπάνω στόχων δεδομένου ότι ένα ευχάριστο περιβάλλον της σελίδας 

φιλικό προς τον χρήστη (Palmer & Griffith, 1998; Misic & Johnson, 1999) 

καθώς και σε συνδυασμό με ένα εύκολο σύστημα πλοήγησης (Huzingh, 2000; 

Zhang & Von Dran,2002) και με γρήγορη φόρτωση δεδομένων (Sowards, 

1997; Misic & Johnson, 1999) θα κρατήσει τους επισκέπτες πιστούς στην 

ιστοσελίδα.  
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3) Επιρροή 

 

Το πλαίσιο αξιολόγησης EWAM εξετάζει και εάν το περιεχόμενο και τα 

χαρακτηριστικά του ιστοχώρου είναι πιθανό να επηρεάσουν την παροχή 

πολιτικών πληροφοριών, την πρόθεση ψήφου στην διαδικασία εκλογών ή και 

την διευκόλυνση των διαδικασιών των εκλογικών αναμετρήσεων.  
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Ενότητα 2: Μεθοδολογία Έρευνας – Σκοπός - 
Ερωτήματα 

 

Κεφάλαιο 1: Η Έρευνα 
 

2.1 Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  μελέτη του τρόπου επικοινωνίας των Ελλήνων 

Βουλευτών μέσω της χρήσης του διαδικτύου, και συγκεκριμένα μέσα από τις 

προσωπικές τους ιστοσελίδες. 

 

Για να επιτευχθεί ο εν λόγω σκοπός αρχικά έγινε διεξοδική διερεύνηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα και παρατέθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με 

την επικοινωνία στην πολιτική μέσω διαδικτύου, αλλά και σχετικά με την ερευνητική 

μέθοδο της Ανάλυσης Περιεχομένου. 

 

Διάφορα μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναλύσουν πολιτικό περιεχόμενο σε 

ιστοσελίδες. Ο Dulio (1999) χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο με 24 ερωτήσεις για 

να αξιολογήσει πολιτικές ιστοσελίδες εν αντιθέσει με τον  Puopolo (2001) που 

χρησιμοποίησε ανάλυση για 60 ιστοσελίδες, συγκρίνοντας με βάση ορισμένες 

μεταβλητές τους ρεπουμπλικάνους με τους δημοκράτες. Όπως πολλές άλλες μελέτες 

η συγκεκριμένη έρευνα με ανάλυση περιεχομένου αναλύει το πολιτικό περιεχόμενο 

των ιστοσελίδων των Ελλήνων βουλευτών μέσα από μια λίστα μεταβλητών σχετικά 

με πολιτικό περιεχόμενο, πολυμέσα, διαδραστικότητα και επαγγελματική εμφάνιση.  

 

2.2 Τα Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας  διαμορφώθηκαν και διατυπώθηκαν τρία 

ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία και δίνονται απαντήσεις μετά την κατάλληλη 

επεξεργασία των ευρημάτων που προέκυψαν από την έρευνα του δείγματος. 
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Οι ερευνητικές ερωτήσεις είναι οι εξής: 

 

1. Πόσο εκτεταμένη είναι η χρήση του διαδικτύου στην επικοινωνία των 

Ελλήνων βουλευτών; 

2. Κατά πόσο επηρεάζεται η χρήση του διαδικτύου από το φύλο, την 

γεωγραφική θέση και την παράταξη κάθε Βουλευτή; 

3. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η επικοινωνία των Ελλήνων βουλευτών 

μέσω των προσωπικών τους ιστοσελίδων; 

 

2.3 Επιλογή του πληθυσμού και συλλογή του δείγματος 
 

Ως πληθυσμός της παρούσας έρευνας θεωρείται το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών 

που εκλέχτηκαν στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Η διαδικασία 

προσδιορισμού των Ελλήνων βουλευτών με δική τους ιστοσελίδα δεν ήταν καθόλου 

εύκολη, καθώς οι σελίδες των κομμάτων δεν βοήθησαν καθόλου μη δίνοντας 

απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες των μελών τους και ούτε καν διατηρούσαν 

καταλόγους των μελών τους ανά δήμο ενώ η μηχανή αναζήτησης Google
2
 δεν έβγαζε 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι, πηγή για την συλλογή του δείγματος αποτέλεσε η 

επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων
3
 η οποία περιλαμβάνει την λίστα των 

300 βουλευτών. Επιλέξαμε τους βουλευτές που στα στοιχεία επικοινωνίας τους 

αναγράφεται επίσημα η προσωπική τους ιστοσελίδα με την προϋπόθεση, βέβαια, 

αυτή να λειτουργεί κανονικά. Στο τέλος της έρευνας, και αφού χρησιμοποιήσαμε την 

φόρμα της σελίδας Google Docs
4
 για να συλλέξουμε τα δεδομένα, βρέθηκαν 107 

βουλευτές με ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ποσοστό μόλις 36% και σχετικά μικρό για τα 

δεδομένα της ψηφιακής εποχής που διανύουμε. Ερευνήθηκαν όλες οι σελίδες 

ανεξάρτητα της ποιότητάς και της πληρότητας τους. Τα δεδομένα μας συλλέχτηκαν 

και αναλύθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου του 2013. 

 

 

 

                                                 
2
 www.google.com.gr 

3
 http://www.hellenicparliament.gr 

4
 docs.google.com 
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2.4 Οι μεταβλητές της έρευνας 
 

Οι μεταβλητές που δημιουργήθηκαν για την κωδικοποίηση και περαιτέρω 

επεξεργασία των ευρημάτων χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες: Πολιτικό 

περιεχόμενο, Πολυμέσα, Διαδραστικότητα και Επαγγελματική εμφάνιση. 

 

2.4.1 Πολιτικό περιεχόμενο 
 

 Το πολιτικό περιεχόμενο για κάθε ιστοσελίδα που μελετήσαμε το χωρίσαμε σε 

υποκατηγορίες. Το βιογραφικό του πολιτικού, οι πολιτικοί λόγοι του, το πρόγραμμα 

δράσης του, δελτία τύπου, προγραμματικές δηλώσεις, ημερήσια διάταξη καθώς και 

κριτική για θέσεις πολιτικών άλλων κομμάτων.  

 

Επιπρόσθετα, περαιτέρω μεταβλητές που βοηθούν στην ανάλυση μας και 

αναφέρονται στο πολιτικό περιεχόμενο αφορούν τα θέματα ενδιαφέροντος, θέματα 

σημαντικά για το κοινό και για το προφίλ κάθε βουλευτή ειδικά στο περιβάλλον 

κρίσης που βιώνουμε αυτήν την εποχή. Έχουμε, λοιπόν, θέματα σχετικά με την 

ανεργία, την οικονομική ανάπτυξη, την φορολογία, την εκπαίδευση, την υγεία, την 

εθνική ασφάλεια, την κοινωνική ασφάλιση, το περιβάλλον, την τεχνολογία, την 

επιχειρηματικότητα, την εγκληματικότητα, τα θέματα του στρατού, αλλά και την 

εξωτερική πολιτική.  

 

2.4.2 Πολυμέσα 
 

Μέσα από την χρησιμοποίηση αυτών των μεταβλητών έχουμε την πρόθεση να 

εξετάσουμε το βαθμό στον οποίο οι τεχνικές πολυμέσων είναι διαδεδομένες στον 

χώρο την πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα.  

 

Τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων θεωρείται, από ορισμένους ειδικούς του χώρου 

της επικοινωνίας στην πολιτική, ότι προσδίδουν ελκυστικότητα στην ιστοσελίδα. 

Επίσης, η ύπαρξη στοιχείων πολυμέσων αυξάνει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό 

του επισκέπτη (Sutcliffe, 2001). Επιπλέον οι Gibson & Ward (2000) σημειώνουν ότι 
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οι ιδιότητες των πολυμέσων είναι αποτελεσματικές στην μετάδοση μηνυμάτων στον 

κόσμο από ότι ένα απλό κείμενο.   

 

Εκτός από κείμενο, λοιπόν, οι ιστοσελίδες μπορεί να περιλαμβάνουν και 

φωτογραφίες (οικογενειακές ή και πολιτικές), αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο ή ακόμα 

και εισαγωγικά βίντεο πριν την είσοδο στο κυρίως site. 

 

2.4.3 Διαδραστικότητα  
 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι τα αυξημένα επίπεδα διαδραστικότητας σε μια ιστοσελίδα 

έχουν θετικές επιδράσεις στην αντιληπτή ικανοποίηση των χρηστών, στην αύξηση 

της αποδοτικότητας, της αξίας και της αποτελεσματικότητας στην στάση απέναντι σε 

μια ιστοσελίδα (Lappas, Chatzopoulos and Yannas, 2008).  

 

Επιτρέποντας στους χρήστες να σχολιάζουν οτιδήποτε από την δραστηριότητα της 

ιστοσελίδας είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η ενασχόληση του κοινού με την σελίδα 

αυτή. Επίσης τα e-mails, τα newsletters, οι online δημοσκοπήσεις, η παρουσία στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα links καθώς και οι συνομιλίες είτε με μορφή chat, 

είτε μέσω ειδικών forums είναι οι επιμέρους μεταβλητές που ορίσαμε για την έρευνα 

στην κατηγορία αυτή. 

 

2.4.4 Επαγγελματική εμφάνιση 
 

Στην κατηγορία αυτή εξετάζουμε το πόσο οργανωμένη είναι η σελίδα. Δηλαδή αν 

είναι ανεξάρτητη σελίδα στο διαδίκτυο ή φιλοξενείται απλώς σε άλλον πάροχο, αν 

έχει δημιουργηθεί η σελίδα από ειδικούς developers η όχι, αν ανανεώνεται συχνά και 

αν έχει επισκεψιμότητα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βιογραφικές πληροφορίες του πολιτικού 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Ομιλίες στην Βουλή ή σε απλές 

συγκεντρώσεις 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ερωτήσεις, επερωτήσεις και οτιδήποτε 

περιλαμβάνει την βουλευτική και μη 

δράση του πολιτικού 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Συνεντεύξεις του πολιτικού στα ΜΜΕ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο με το πρόγραμμα του 

πολιτικού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δηλώσεις και δεσμεύσεις του πολιτικού 

σχετικά με το πρόγραμμα του 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ Άμεση και έμμεση κριτική σε θέσεις και 

απόψεις των αντιπάλων παρατάξεων 

ΘΕΜΑΤΑ  Ανεργία, ανάπτυξη, οικονομία, παιδεία, 

υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον, 

επιχειρηματικότητα και άλλα θέματα της 

επικαιρότητας 

 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ Φωτογραφίες από την παιδική ηλικία και 

την οικογένεια του πολιτικού 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Φωτογραφίες που αφορούν τη πολιτική 

ιδιότητα του βουλευτή 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς 

σταθμούς ή ηχογραφημένα μηνύματα 

ΑΡΧΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς 

καθώς και ομιλίες στην Βουλή σε βίντεο 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ Να υπάρχει η δυνατότητα το κοινό να 

αφήσει το σχόλιο του στις δημοσιεύσεις 

του βουλευτή 

NEWSLETTER Η δυνατότητα να παραμένει 

ενημερωμένο το κοινό για τις 

δημοσιεύσεις του βουλευτή αφήνοντας 

την προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση 

ταχυδρομείου του 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Η δυνατότητα να ψηφίζει το κοινό πάνω 

σε συγκεκριμένα ερωτήματα του 

βουλευτή 

CHAT Η δυνατότητα ζωντανής συζήτησης με 

τον βουλευτή  
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FORUMS Η ύπαρξη ενός φόρουμ συνδεδεμένο 

στην σελίδα του βουλευτή που το κοινό 

να συζητά για διάφορα θέματα. 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Παρουσία σε διάφορα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το facebook, twitter 

κ.λ.π. 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ύπαρξη λίστας άλλων διευθύνσεων  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ DEVELOPER Να υπάρχει στην σελίδα επίσημη 

υπογραφή της εταιρίας που ανέπτυξαν 

την σελίδα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

ΣΕΛΙΔΑΣ 

Πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο 

της σελίδας 

 

2.5 Η μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου στην 
έρευνα 

 

 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια τεχνική έρευνας για την εξαγωγή έγκυρων 

συμπερασμάτων από διάφορα κείμενα η οποιαδήποτε άλλη πηγή με βάση το 

περιεχόμενο τους. 

 

Ο Krippendorff (2004) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως  «μια τεχνική εξαγωγής 

συμπερασμάτων που με αντικειμενικό και συστηματικό τρόπο αναγνωρίζει τα 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων». O Barelson εμβαθύνοντας 

περισσότερο την χαρακτηρίζει «ως μια τεχνική επιστημονικής έρευνας με 

αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή των προφανών περιεχομένων 

της επικοινωνίας». Σύμφωνα με τον Babbie «η ανάλυση περιεχομένου είναι η μελέτη 

των ανθρωπίνων επικοινωνιών με μαρτυρίες όπως βιβλία, ιστοσελίδες, έργα 

ζωγραφικής και νόμους και είναι πιο κατάλληλη για επιστημονική έρευνα με 

περιγραφικούς σκοπούς» ενώ τέλος, ο Weber θεωρεί ότι η ανάλυση περιεχομένου για 

να οδηγηθεί σε αξιόπιστα συμπεράσματα εφαρμόζει συστηματικά ένα σύνολο 

κανόνων.  
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Όπως κάθε τεχνική έρευνας έτσι και η ανάλυση περιεχομένου έχει τα δικά της 

πλεονεκτήματα και τα δικά της μειονεκτήματα, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο 

Krippendorff (2004).  

 

Στα κυριότερα πλεονεκτήματα της μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι διακριτική, 

αρκετά ευέλικτη, ευαίσθητη ως προς το περιεχόμενο και ικανή να χρησιμοποιηθεί για 

μεγάλο όγκο δεδομένων. Από την άλλη, ως σημαντικότερο μειονέκτημα όπως 

αναφέρει στο βιβλίο του είναι  η ανικανότητα της εν λόγω μεθόδου να συλλάβει την 

έκταση της χρήσης του περιεχομένου. 
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Ενότητα 3: Αποτελέσματα Έρευνας 
 

Κεφάλαιο 1:  Η Ανάλυση 
 

Μετά την συλλογή των δεδομένων με τη διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου 

περάσαμε τα στοιχεία μας στο στατιστικό πακέτο SPSS v.20.1 ώστε να εξάγουμε 

ενδιαφέροντα ευρήματα για την έρευνα μας. 

 

1.1 Ανάλυση με βάση το κόμμα 
 

 

 

Ξεκινώντας από τα στατιστικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 

το κόμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό βουλευτών που δραστηριοποιούνται στο 

διαδίκτυο (βλ. πίνακα 2).  Σε σύνολο 107 ενεργών βουλευτών στο διαδίκτυο, 65 από 

αυτούς ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ποσοστό της τάξης του 60%. 

Αυτό είναι και ως ένα βαθμό αναμενόμενο, καθώς η Νέα Δημοκρατία
5
 είναι το κόμμα 

με την μεγαλύτερη παρουσία στην Ελληνική Βουλή με 112 βουλευτές. Περισσότεροι 

από τους μισούς βουλευτές του πρώτου κόμματος στις εκλογές του 2012, λοιπόν, 

έχουν παρουσία στο διαδίκτυο καθώς 65 στους 112 είναι ποσοστό περίπου 58%. 

 

Ένα δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει από τα πρώτα αποτελέσματα είναι η μεγάλη 

διαφορά που έχουν τα δυο παραδοσιακά κυβερνώντα κόμματα της χώρας (ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

και Νέα Δημοκρατία) σε σχέση με τα υπόλοιπα μικρά κόμματα. 86 βουλευτές από 

τους συνολικά 107 που έχουν ιστοσελίδα ανήκουν στα δυο μεγάλα κόμματα ποσοστό 

80,4% γεγονός που δείχνει την μεγάλη διαφορά που υπάρχει με τα υπόλοιπα 

                                                 
5
 www.nd.gr 

Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος με βάση την παράταξη 
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κόμματα, παρότι στην Βουλή γενικά με 153 βουλευτές έχουν απλά μια ελαφρά 

πλειοψηφία. 

 

Ένα τρίτο, εξίσου ενδιαφέρον, συμπέρασμα που απορρέει από αυτήν την πρώτη 

ανάλυση δείχνει ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
6
 έχει την ποσοστιαία μεγαλύτερη συγκέντρωση 

βουλευτών με προσωπική ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα 21 από τους συνολικά 28 

βουλευτές του, ποσοστό 75%, δραστηριοποιούνται ενεργά στο διαδίκτυο. Μεγάλη 

επίδραση σε αυτό φαίνεται να έχει ο τέως αρχηγός του κόμματος, Γιώργος Α. 

Παπανδρέου
7
, ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος σε θέματα νέων τεχνολογιών και 

διαδικτύου πάνω στην επικοινωνία του πολιτικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Έτσι η 

εκλογή του στις 11 Νοεμβρίου του 2007 ως αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να ώθησε 

αρκετά στελέχη του κόμματος στις νέες τεχνολογίες.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 7,5% των ανεξάρτητων βουλευτών που έρχεται τρίτο 

μετά τα δυο μεγάλα κόμματα. Ανεξάρτητοι βουλευτές είναι αυτοί που 

ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά τις εκλογές και συμμετέχουν πλέον στην Βουλή με δράση 

ανεξάρτητη. Οι εν λόγω βουλευτές, λόγω της έλλειψης πολιτικής χρηματοδότησης 

αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους προώθησης χαμηλού κόστους. Το διαδίκτυο ως το 

κατεξοχήν φθηνό μέσο προώθησης προτιμάται από αυτούς τους βουλευτές σε σχέση 

με τους βουλευτές των κομμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτά. 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει το κόμμα του Κ.Κ.Ε
8
. 

στα αποτελέσματα, καθώς βάση κανονισμού του κόμματος τα μέλη και οι βουλευτές 

του απαγορεύεται να διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.  

 

1.2 Γεωγραφική Ανάλυση 
 

Στην γεωγραφική ανάλυση χωρίσαμε την επικράτεια σε 3 περιοχές. (α) Την Αττική, 

που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα Αθήνα, καθώς και τα περίχωρα μαζί με την 

περιοχή του Πειραιά. (β) Την πόλη της Θεσσαλονίκης ξεχωριστά καθώς είναι η 2
η
 

μεγαλύτερη πόλη της χώρας και το μεγαλύτερο οικονομικό και βιομηχανικό μέρος 

                                                 
6
 www.pasok.gr 

7
 www.papandreou.gr 

8
 www.kke.gr 
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της Βορείου Ελλάδος. Και τέλος (γ) την περιφέρεια με τις υπόλοιπες περιοχές της 

Ηπειρωτικής Ελλάδος, καθώς και τα νησιά. 

 

 

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

βουλευτών που διαθέτουν ιστοσελίδα πολιτεύεται στην περιφέρεια (βλ. πίνακα 3). 

Αποτέλεσμα που αφενός δεν επηρεάζεται από την έκταση της περιφέρειας, αφετέρου 

έρχεται σε κόντρα με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία που θεωρεί την περιφέρεια 

υποβαθμισμένη σε θέματα νέων τεχνολογιών και που εστιάζει την πολιτική 

επικοινωνία περισσότερο στην προσωπική επαφή παρά στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω 

του μικρού πληθυσμού σε σχέση με την αποκέντρωση των μεγαλουπόλεων. 

Συγκεκριμένα, 64 από τους συνολικά 107 που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι 

βουλευτές επαρχίας, ποσοστό που αγγίζει το 60%. 

 

Παραδοσιακά η Αττική είναι η περιοχή με τα μεγαλύτερα ποσοστά καθώς λόγω της 

μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού και του μάλλον απρόσωπου τρόπου επικοινωνίας 

μεταξύ πολιτευτών και πολιτών που παρατηρείται. Έτσι οι βουλευτές δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν τόσο προσωπική επικοινωνία, όσο οι ομόλογοι τους στην επαρχία. 

Για τους βουλευτές της Αττικής η επικοινωνία μέσω διαδικτύου είναι ένα μέσο να 

έρθουν σε επαφή με μεγάλο εύρος πολιτών όμως στην έρευνα μας είναι μόλις το 

30%, δηλαδή 32 στους 107. 

 

Εμβαθύνοντας περισσότερο στην ανάλυση, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της 

περιφέρειας της Αττικής που είναι με βάση την τελευταία απογραφή του 2011, 

3.827.624 κάτοικοι η αναλογία βουλευτικής ιστοσελίδας ανά κάτοικό είναι 1 ανά 

Πίνακας 3: Γεωγραφική κατανομή του δείγματος 
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120.000 περίπου κατοίκους την ώρα που στην περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι 1 ανά 

100.000 περίπου κατοίκους και στην επαρχία 1 ανά 96.000 περίπου κατοίκους 

αντίθετα με τις προσδοκίες μας και δείχνοντας ότι η χρήση του διαδικτύου μπορεί να 

ελαχιστοποιήσει το χάσμα ανάμεσα στις μεγαλουπόλεις και την περιφέρεια, καθώς η 

γεωγραφική κατανομή των βουλευτών μπορεί να προσφέρει ενίσχυση και 

υποστήριξη μειώνοντας την ανισότητα κέντρου – επαρχίας.  

 

 1.3 Ανάλυση με βάση το φύλο 
 

Οι άντρες βουλευτές κυριαρχούν στην έρευνας μας σε ποσοστό 86% (92/107) έναντι 

μόλις 14% των γυναικών (15/107) (βλ. πίνακα 4). Παρατηρούμε επίσης ότι στα δυο 

κυβερνώντα κόμματα που έχουν και την μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών στο δείγμα 

μας το ποσοστό των γυναικών είναι σχετικά ανάλογο και κυμαίνεται στο 10%-14%. 

 

 

 

 

 

Επίσης στην Αττική παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικείας παρουσίας στο 

Internet σε ποσοστό 18% (βλ. πίνακα 5). 

 

 

 

Πίνακας 4: Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο 

Πίνακας 5: Σύγκριση γεωγραφικής κατανομής δείγματος με βάση το φύλο 
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Κεφάλαιο 2: Περιγραφική Ανάλυση 
 

2.1 Ανάλυση Πολιτικού Περιεχομένου 

 

Η πιο σημαντική κατηγορία στην ανάλυση του πολιτικού περιεχομένου είναι η 

παρουσία του βιογραφικού του βουλευτή το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία τους 

(103/107 βουλευτές) το περιλαμβάνει σε ποσοστό 96,4% (βλ. πίνακα 6). Μάλιστα 

συνήθως βρίσκεται και σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα ώστε να το βλέπει ο 

επισκέπτης ενώ παρουσιάζεται με διάφορες μορφές. Στην έρευνα μας συναντήσαμε 

βιογραφικά στα Ελληνικά αλλά και σε διάφορες άλλες γλώσσες, συναντήσαμε 

βιογραφικά με την μορφή timeline, δηλαδή χρονολογικής σειράς, ενώ τέλος υπήρχαν 

και περιπτώσεις που μπορούσες να κατεβάσεις το βιογραφικό του βουλευτή είτε σε 

μορφή pdf είτε σε μορφή MS Word. Στην εικόνα 2 βλέπουμε ένα παράδειγμα του 

βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα που το βιογραφικό του σημείωμα 

βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα του. 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα του βουλευτή της Ν.Δ. Κώστα Σκρέκα 

Πίνακας 6: Βιογραφικές πληροφορίες 
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Σχεδόν τα 4/5 των Ελλήνων βουλευτών αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους τις 

πολιτικές τους ομιλίες. Συγκεκριμένα, το 85% αυτών περιλαμβάνουν στην σελίδα 

τους λόγους πολιτικούς είτε πρόκειται για ομιλίες στην ολομέλεια της Βουλής, είτε 

για ομιλίες σε διάφορες επιτροπές, είτε ακόμα και ομιλίες σε διάφορες περιοχές (βλ. 

πίνακα 7). 91 στους 107 βουλευτές κάνουν κάτι τέτοιο είτε παρουσιάζοντας τους 

λόγους χρονολογικά σε μορφή κειμένου, είτε με βίντεο, είτε και με τους δυο τρόπους 

ταυτόχρονα, ενώ πολύ σπάνια κάποιος βουλευτής θα έχει τους λόγους του 

αρχειοθετημένους σε αρχεία pdf ή MS Word διαθέσιμα για κατέβασμα από τον 

επισκέπτη.  

 

Ανάλογα με τους πολιτικούς λόγους, οι βουλευτές σε ποσοστό 87% περίπου 

παρουσιάζουν την πολιτική τους δράση διαχρονικά και αναλυτικά (βλ. πίνακα 8). 

Μόλις 14 από τους 107 βουλευτές (ποσοστό σχεδόν 13%) αποφεύγει κάτι τέτοιο και 

θεωρείται παράλειψη, καθώς η πολιτική δράση ενός πολιτικού και ιδιαίτερα 

βουλευτή παίζει σπουδαίο ρόλο στο χτίσιμο της εικόνας του. Πολιτική δράση μπορεί 

να αφορά δράση στην Βουλή με ερωτήσεις (επίκαιρες ή μη), επερωτήσεις και 

απαντήσεις, δράση σε διάφορες επιτροπές, δράση σε υπουργεία ή περιφέρειες, ακόμα 

και δράση σε διάφορους οργανισμούς. Η παρουσίαση αυτής γίνεται συνήθως σε 

μορφή κειμένου και δείχνει την πορεία που ακολουθεί ο βουλευτής πολιτικά στο 

κοινό.  

 

 

 

Πίνακας 7: Πολιτικοί Λόγοι - Ομιλίες 

Πίνακας 8: Πολιτική Δράση των βουλευτών 
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Σχεδόν όλοι οι βουλευτές συμπεριλαμβάνουν επίσης δελτία τύπου στις ιστοσελίδες 

τους. Το γραφείο τύπου, άλλωστε, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε βουλευτή 

έτσι και τα δελτία τύπου για την προσωπική του ιστοσελίδα ώστε να κρατούν το 

κοινό ενημερωμένο για τα τεκταινόμενα του βουλευτή τους στα media. Αυτά 

περιλαμβάνουν είτε ομιλίες στον τύπο, στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, διάφορες 

δηλώσεις προγραμματικές ή μη, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, αλλά και 

συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Συντριπτικό ποσοστό της τάξης 

του 92,5% καθώς μόλις 8 από τους 107 βουλευτές δεν διαθέτουν τέτοιο χώρο στην 

σελίδα τους (βλ. πίνακα 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο ισορροπημένα τα αποτελέσματα στην κατηγορία του προγράμματος των 

βουλευτών, καθώς μόλις 42,1% εξ αυτών το περιλαμβάνει στην σελίδα του (βλ. 

πίνακα 10). Αναφερόμαστε για το πολιτικό πρόγραμμα του βουλευτή είτε για το 

Υπουργείο που βρίσκεται, αν βρίσκεται, είτε για την περιοχή στην οποία εκλέχτηκε, 

είτε για την χώρα γενικά σύμφωνα με την πολιτική του κόμματος που πολιτεύεται. 

Πρόγραμμα θεωρήθηκε ακόμα και το φυλλάδιο του βουλευτή που αρκετοί είχαν 

αναρτημένο στην σελίδα τους. Η πλειοψηφία όμως των βουλευτών προτιμά να μην 

εμφανίζει το πολιτικό τους πλάνο σε ποσοστό της τάξης του 57,9%. 

 

 

 

Πίνακας 9: Δελτία Τύπου 

Πίνακας 10: Προγραμματικές Δηλώσεις 
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Συνολικά στην έρευνα μας η κριτική των αντιπάλων δεν κυριάρχησε στα 

αποτελέσματα. Μόλις 13 βουλευτές είχαν στην προσωπική τους ιστοσελίδα καρτέλα 

που έκαναν ευθεία κριτική στις θέσεις και στη δράση των πολιτικών τους αντιπάλων 

μεμονωμένα είτε γενικά σαν κόμμα, ποσοστό που φτάνει το 12% (βλ. πίνακα 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόλα αυτά οι άντρες σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες και κυρίως από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα χρησιμοποιούν κάτι τέτοιο στην σελίδα τους καθώς πιθανώς 

να τους έχει ευνοήσει στην ως τώρα πολιτική τους καριέρα (βλ. πίνακα 12). Τέλος, σε 

αντίθεση με παλιότερες έρευνες που κριτική ασκούσε μόνο το μεγάλο κόμμα της 

αντιπολίτευσης, πλέον η κριτική γίνεται αμφίδρομα ακόμα και από τα κόμματα της 

κυβέρνησης προς αυτά της αντιπολίτευσης καταδεικνύοντας την ρευστή κατάσταση 

της πολιτικής σκηνής στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της εικόνας 3 όπου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Υφυπουργός 

Υγείας Αντώνης Μπέζας κάνει ευθεία κριτική στο κόμμα της αντιπολίτευσης. 

 

Πίνακας 11: Κριτική σε θέσεις αντιπάλων 

Πίνακας 12: Αναλογία με βάση το φύλο 
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Εικόνα 2: Κριτική του βουλευτή της Ν.Δ. Αντώνη Μπέζα στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

 

Όσον αφορά το ζήτημα των θεμάτων που έδιναν καθημερινά έμφαση οι βουλευτές 

στις σελίδες τους, τα αποτελέσματα είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενα. Το θέμα που 

απασχολεί το 72% των βουλευτών, ίσως και λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που 

βιώνουμε, είναι το θέμα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Από κοντά βρίσκονται η 

παιδεία, η υγεία και το περιβάλλον σαν θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια 

διάταξη των βουλευτών σε ποσοστό άνω του 50%-60%. Αντίθετα θέματα όπως η 

τεχνολογία, ο στρατός, η εγκληματικότητα και η επιχειρηματικότητα δεν είχαν την 

ίδια σημαντικότητα στις σελίδες των βουλευτών συγκεντρώνοντας ποσοστά αρκετά 

κάτω του 50%. Θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την κοινωνική 

ασφάλιση, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό παρουσίασαν μοιρασμένα ποσοστά 

ανάμεσα στους βουλευτές.  

 

Κοινός παρονομαστής είναι ότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνουν περισσότερη 

έμφαση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομικής ανάπτυξης, παιδείας, υγείας 

και περιβάλλοντος σε σχέση με τους αντίστοιχους βουλευτές της αντιπολίτευσης και 

των υπολοίπων μικρών κομμάτων. Πράγμα λογικό καθώς τα δυο αυτά κόμματα 

αποτελούσαν τον πυρήνα της τρικομματικής κυβέρνησης που σχηματίστηκε με 

ναυαρχίδα των προεκλογικών της δεσμεύσεων την ευρωπαϊκή συνέχεια της χώρας 

και την οικονομική ανάπτυξη. 
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2.2 Ανάλυση Χαρακτηριστικών Πολυμέσων 
 

Με την συμμετοχή μεταβλητών σχετικών με πολυμέσα στην έρευνα μας θέλουμε να 

εξετάσουμε το εύρος στο οποίο τεχνικές πολυμέσων χρησιμοποιούνται από τους 

βουλευτές στην χώρα μας, αλλά και γενικά στο Πολιτικό Μάρκετινγκ στην Ελλάδα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει πρόοδος στο θέμα σε σχέση με παλαιότερες 

έρευνες αλλά ακόμα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.  

 

Συγκεκριμένα, το πιο διαδεδομένο ψηφιακό μέσο που χρησιμοποιείται κατά κόρων 

από τους βουλευτές ανεξαρτήτου φύλου και περιοχής είναι το βίντεο. Πάνω από το 

75% του δείγματος έχει ξεχωριστό χώρο multimedia στον ιστοτοπο του με ειδικό tab 

για video οπού περιλαμβάνουν ομιλίες τους στην Βουλή, είτε για ολομέλεια είτε για 

διάφορες άλλες επιτροπές, συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και 

προωθητικά βίντεο του ίδιου του πολιτικού (βλ. πίνακα 13). Στο παράδειγμα της 

εικόνας 4 ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ Ευάγγελος Βενιζέλος εκτός από μενού με τίτλο 

multimedia διαθέτει και βίντεο σε εμφανές σημείο της σελίδας. 

 

 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ευάγγελου Βενιζέλου 

 

Πίνακας 13: Αρχεία Βίντεο 
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Στην κατηγορία χωρίσαμε το περιεχόμενο σε φωτογραφίες πολιτικές όπου ο 

βουλευτής είναι είτε με άλλα στελέχη του κόμματος, είτε σε πολιτικές εμφανίσεις και 

γενικά φωτογραφίες που αφορούν την πολιτική του ταυτότητα και σε φωτογραφίες 

οικογενειακές, δηλαδή φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία, από την οικογένεια 

του με τα παιδιά του και ότι αφορά προσωπικές στιγμές του βουλευτή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει διαφορά. Σε ποσοστό 89% οι βουλευτές διαθέτουν 

φωτογραφίες πολιτικές σε ξεχωριστό χώρο στην σελίδα τους και σε ποσοστό μόλις 

37% διαθέτουν φωτογραφίες οικογενειακές που θα ευαισθητοποιήσουν τον πολιτικό 

στα μάτια του κόσμου δείχνοντας ένα πιο λαϊκό προφίλ ενός ανθρώπου που τιμά τον 

θεσμό της οικογένειας (βλ. πίνακες 14 και 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας των πολυμέσων που ακόμα στην Ελλάδα και την επικοινωνία των βουλευτών 

μέσω διαδικτύου υστερεί είναι τα ηχητικά αρχεία. Μόλις 17 σε σύνολο 107 

βουλευτών (16%) διαθέτουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα ένδειξη με αρχεία 

ήχου που κυρίως αντιστοιχούν σε συνεντεύξεις που έχουν δώσει στο ραδιόφωνο και 

Πίνακας 14: Οικογενειακές - Προσωπικές Φωτογραφίες 

Πίνακας 15: Φωτογραφίες Πολιτικές 

Πίνακας 16: Αρχεία ήχου 
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είναι κάτι που έχει περιθώρια βελτίωσης στο Ελληνικό πολιτικό μάρκετινγκ (βλ. 

πίνακα 16).  

 

2.3 Ανάλυση Διαδραστικότητας 
 

Αυτό που διαφοροποιεί το Internet σε μεγάλο βαθμό από τα άλλα μέσα είναι η 

δυνατότητα διαδραστικότητας που παρέχει με το κοινό. Αποτελέσματα διαφόρων 

ερευνών που έχουν γίνει δείχνουν ότι αυξημένα επίπεδα διαδραστικότητας 

βελτιώνουν την αντιμετώπιση μιας σελίδας από το κοινό και την κάνουν πιο φιλική 

και άμεση. (Geissler, 2001). 

 

Στην έρευνα μας βέβαια τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος προς 

αυτή την κατεύθυνση, καθώς η διαδραστικότητα των βουλευτών μέσω διαδικτύου 

στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. 

Πιθανώς, αυτό να μαρτυρά και κάποιου είδους διστακτικότητα των πολιτικών και 

των βουλευτών ειδικότερα, να συμμετέχουν σε συζήτηση για διάφορα θέματα με τους 

πολίτες. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία 

καθώς αρκετές έρευνες αναφέρονται στην απροθυμία των πολιτικών και των 

κομμάτων να αλληλεπιδρούν με το κοινό φοβούμενοι ότι θα αλλοιωθούν οι θέσεις 

τους ή ακόμα ότι μπορεί να δεχθούν επιθέσεις και από αντιπάλους τους (Stromer-

Galley, 2000). 

 

Όπως δείχνει και ο πίνακας 17, η πιο συχνή μορφή διαδραστικότητας του πολιτικού 

με το κοινό γίνεται μέσω των όλο και περισσότερο διαδεδομένων πλέον μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε άλλωστε για μέσα που έχουν εισχωρήσει στην ζωή 

του καθημερινού πολίτη τα τελευταία χρόνια και οι βουλευτές τα βλέπουν ως έναν 

εύκολο τρόπο να αυξήσουν την αμεσότητα και την ανταπόκριση με το κοινό, ώστε να 

μπορέσουν να αφουγκραστούν τα «θέλω» και να πάρουν ανατροφοδότηση για την 

στάση του κόσμου. 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ποσοστό άνω του 75%, λοιπόν, οι πολιτικοί δραστηριοποιούνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) με μόλις ένα 15% να μένει μακριά από αυτά. 

Λογικό να επηρεάζει και η ηλικία καθώς αυτά τα μέσα είναι σχετικά νέα και αφορούν 

ψηφιακή τεχνολογία που άνθρωποι μιας προχωρημένης ηλικίας να είναι αδύνατον να 

κατανοήσουν και να συνηθίσουν.  

 

Συγκεκριμένα, το Facebook
9
 κυριαρχεί σε ποσοστό 39%, όντας το πλέον διαδεδομένο 

και μοντέρνο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι πολιτικοί 

είτε έχουν προσωπικά προφίλ που ο καθένας μπορεί να συνδεθεί μαζί τους και να 

βλέπει τις ενημερώσεις του είτε δημιουργούν σελίδες. Με την δημιουργία σελίδων ο 

κόσμος απλά κάνει το γνωστό «Like» και μένει συνδεμένος με τον προφίλ του 

πολιτικού, ενώ και ο ίδιος ο βουλευτής ωφελείται καθώς δεν χρειάζεται να 

δημιουργήσει δυο και τρία προφίλ στο Facebook λόγω του περιορισμού των 5000 

ατόμων που μπορούν να συνδεθούν σε κάθε προφίλ.  

 

Ακολουθεί το Twitter
10

 σε ποσοστό 28% και λογικό καθώς είναι το δεύτερο πιο 

διαδεδομένο παγκοσμίως και δημιουργήθηκε λίγα χρόνια μετά το Facebook. Είναι 

περισσότερο επαγγελματικό από το Facebook και είναι αρκετά διαδεδομένο και 

προσιτό στον τομέα της πολιτικής. 

 

Μόλις 5 από τους συνολικά 107 βουλευτές είναι ενεργοί στο Linkedin
11

. Το Linkedin 

είναι ένα αμιγώς επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται σε 

στελέχη και εργαζόμενους ενώ έχει και συνδρομή. Λογικά το κοινό είναι 

περιορισμένο σε αυτό το μέσο, καθώς είναι και το πιο πρόσφατο από όλα και ακόμα 

                                                 
9
 www.facebook.com 

10
 twitter.com 

11
 http://www.linkedin.com 

Πίνακας 17: Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα 
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δεν το έχει ανακαλύψει ο κόσμος, για αυτό δεν έχει την απήχηση του Facebook και 

του Twitter και ίσως για αυτό δεν δραστηριοποιούνται οι βουλευτές ακόμα σε αυτό. 

Το υπόλοιπο 30% αφορά άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο σημαντικά και 

γνωστά. Όπως για παράδειγμα το YouTube
12

, στο οποίο μια μεγάλη πλειοψηφία 

βουλευτών έχει κανάλι με τα δικά του βίντεο, πολιτικά και μη. Το Flickr
13

 επίσης στο 

οποίο οι πολιτικοί δημιουργούν τα δικά τους online άλμπουμ φωτογραφιών (βλ. 

πίνακα 18).  

 

 

 

 

 

 

Τα Newsletters είναι ένας ακόμα τρόπος που αρκετοί βουλευτές χρησιμοποιούν για 

να κρατούν επαφή με το κοινό τους. Μπορεί σχεδόν όλοι να παρουσιάζουν το e – 

mail τους, ώστε να μπορεί το κοινό να επικοινωνήσει με αυτούς, μπορεί επίσης 

σχεδόν σε όλους να υπάρχει φόρμα απευθείας αποστολής σχολίων στον βουλευτή, 

όμως το 51,4% διαθέτει ξεχωριστό χώρο στον οποίο ο κάθε επισκέπτης μπορεί να 

βάλει το δικό του e – mail και να δέχεται ενημερώσεις για ότι αφορά τον βουλευτή 

και την ιστοσελίδα του (βλ. πίνακα 19).  

  

                                                 
12

 https://www.youtube.com/ 
13

 www.flickr.com 

Πίνακας 18: Κατανομή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

Πίνακας 19: Newsletters 
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Επίσης, το 80% των βουλευτών διαθέτουν στις σελίδες τους ειδική καρτέλα με 

συνδέσεις (links) προς άλλες είτε ενδιαφέρουσες σελίδες, είτε πολιτικές σελίδες του 

κόμματος ή άλλων συναδέλφων είτε σελίδες σχετικές με την περιοχή στην οποία 

πολιτεύονται. Μόλις ένα 20% δεν διαθέτει τέτοια δυνατότητα μειώνοντας την 

διαδραστικότητα της σελίδας τους (βλ. πίνακα 20). 

 

Τέλος, διάφορα άλλα μέσα διαδραστικότητας όπως οι online δημοσκοπήσεις, οι real – 

time συζητήσεις, γνωστές και ως chat, οι online συζητήσεις με διάφορα forums, αλλά 

και η δυνατότητα σχολιασμού σε άρθρα και ενημερώσεις του πολιτικού είχαν 

απειροελάχιστη παρουσία σε αριθμούς στην εν λόγω έρευνα. Ίσως αυτό να έγινε, 

γιατί οι πολιτικοί θέλουν να ελέγχουν το τι γράφει το κοινό και που καθώς όλα αυτά 

είναι προσβάσιμα στον κόσμο και μπορεί κάποια σχόλια να τους χαλάσουν την 

εικόνα δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις (Stromer-Galley, 2000). 

 

2.4 Ανάλυση Επαγγελματικής εμφάνισης 
 

Σε αυτήν την κατηγορία προσπαθούμε να ερευνήσουμε αν η ιστοσελίδα έχει 

κατασκευαστεί από επαγγελματίες ή από ερασιτέχνες, φίλους του βουλευτή η μέσω 

του κόμματος. Για να κατανοήσουμε τον βαθμό επαγγελματισμού μιας ιστοσελίδας 

εξετάζουμε αν σε κάθε σελίδα υπάρχει μόνο δυνατότητα πλοήγησης ή περιλαμβάνει 

περισσότερα από μια απλή σελίδα άρα μιλάμε για Web Site.  

 

Σημάδι επαγγελματικής εμφάνισης επίσης αποτελεί ο ρυθμός ενημέρωσης της 

σελίδας, είτε μιλάμε για καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ακόμα πιο σπάνια. 

 

Όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα το 91,6% του δείγματος είχε δική του 

ανεξάρτητη σελίδα στο διαδίκτυο την ώρα που ένα μικρό 8,4% διατηρούσε είτε 

Πίνακας 20: Υπερσυνδέσεις 
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ιστολόγιο, είτε επέκταση μιας άλλης ιστοσελίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 

σελίδα του Σίμου Κεδίκογλου (βλ. εικόνα 5) που είναι επέκταση της σελίδας της 

Βουλής για το αξίωμα που φέρει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και όχι δική του 

ανεξάρτητη σελίδα.  

 

 

Εικόνα 4: Αρχική σελίδα του κυβερνητικού εκπροσώπου Σ. Κεδίκογλου 

 

 

Στο θέμα του επαγγελματισμού μόλις το 43% είχαν μαρτυρία επαγγελματισμού την 

υπογραφή της εκάστοτε εταιρίας που ανέπτυξε την σελίδα.  Σελίδες ανεξάρτητες 

χωρίς υποστήριξη από το κόμματα είναι το πιθανότερο να αναπτυχθούν από ειδικές 

εταιρίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, ώστε να δημιουργήσουν μια σελίδα περιεκτική για 

τον βουλευτή. Το υπόλοιπο 57% διατηρεί απλά μια σελίδα σαν παρουσία του στο 

διαδίκτυο και μόνο (βλ. πίνακα 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 21: Υπογραφή από ειδικούς developers 
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Τέλος, οι σελίδες των βουλευτών κατά 70% ανανεώνονται το λιγότερο εβδομαδιαία, 

ποσοστό αρκετά θετικό φανερώνοντας επαγγελματισμό και όχι απλά την ύπαρξη μιας 

σελίδας όπως το υπόλοιπο 30% που δεν δείχνει ενασχόληση με την σελίδα του στο 

διαδίκτυο (βλ. πίνακα 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 22: Ρυθμός ανανέωσης σελίδας 
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Ενότητα 4: Συμπεράσματα 

 

Στην Ελλάδα η επικοινωνία μέσω Internet ως μέρος του πολιτικού μάρκετινγκ με 

σκοπό την άμεση και έμμεση επαφή με το κοινό είναι κάτι που τώρα αρχίζει να 

χρησιμοποιείται ευρέως καθώς μπήκε στην πολιτική ζωή της χώρας αρκετά μετά το 

2000.  

 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να αναλύσει την επικοινωνία των Ελλήνων 

βουλευτών μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσα από τις προσωπικές τους 

ιστοσελίδες και όπως παρόμοιες έρευνες σε Ευρώπη και Αμερική έτσι και η δική μας 

εμφανίζει παρόμοιες τάσεις. 

 

Το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης αυτής είναι ότι, παρότι έχει περάσει περίπου 

μια δεκαετία από την στιγμή που το Internet χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας 

του πολιτικού μάρκετινγκ, στην Ελλάδα παραμένει ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο 

ανάπτυξης καθώς μόλις 107 σε σύνολο 300 βουλευτών διατηρούν προσωπική 

ιστοσελίδα.  

 

Το πιο αξιοσημείωτο συμπέρασμα της έρευνάς μας ήταν η γεωγραφική κατανομή του 

δείγματος, καθώς η πλειοψηφία προέρχεται από την περιφέρεια της Ελλάδας και όχι 

από τα μεγάλα αστικά κέντρα κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ως τώρα 

βιβλιογραφία. 

 

Με μια πιο προσεκτική ματιά στο δείγμα των 107 βουλευτών βλέπουμε ότι οι 

περισσότεροι διατηρούν απλές σελίδες (Web page) και όχι κανονικά site που έχουν 

δημιουργηθεί από ειδικούς developers (Web Sites), σχεδόν σε όλους 

περιλαμβάνονται βιογραφικά στοιχεία και σχεδόν όλοι επίσης αποφεύγουν την 

κριτική στους αντιπάλους τους. 

 

Εν συνεχεία βλέπουμε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν την μεγαλύτερη 

συμμετοχή στην έρευνα μας σε ποσοστό 60% όμως το κόμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση με το 75% των βουλευτών του να 

δραστηριοποιούνται online.  



59 

 

 

Από την έρευνα απορρέει επίσης ότι οι βουλευτές δεν χρησιμοποιούν και με 

εντυπωσιακό τρόπο τα πολυμέσα είτε με την παρουσία ενός εισαγωγικού multimedia 

στοιχείου πριν την κεντρική σελίδα, είτε παρέχοντας αρχεία ήχου και φωτογραφίες 

στους επισκέπτες. Βέβαια υπάρχουν τα βίντεο που αποτελούν το επίκεντρο των 

πολυμέσων στην πλειοψηφία των σελίδων που ερευνήσαμε. 

 

Η διαδραστικότητα στην Ελλάδα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο καθώς μόνο τα 

ευρέως διαδεδομένα social media και τα newsletters υπάρχουν ως οι μόνοι τρόποι 

αλληλεπίδρασης με το κοινό. Είναι προφανές ότι τα διαδραστικά χαρακτηριστικά δεν 

έχουν ακόμα ανακαλυφθεί στο πλήρες εύρος τους από τους πολιτικούς. 

 

Οι Έλληνες βουλευτές, λοιπόν, παραμένουν διστακτικοί να επωφεληθούν από την 

δυνατότητα διαδραστικότητας στο διαδίκτυο και απρόθυμοι να πειραματιστούν με τις 

δυνατότητες που τους προσφέρουν τα πολυμέσα. Ο χρόνος δεν έχει έρθει ακόμα στην 

Ελλάδα για την υιοθέτηση, από τους πολιτικούς, των τεχνικών και χαρακτηριστικών 

εκείνων που θα αποτελούσαν προοπτική στην επικοινωνία και στο πολιτικό 

μάρκετινγκ. 

 

Παρότι είναι γεγονός ότι υπάρχει μια όλο και αυξανόμενη τάση από τους πολιτικούς 

στην χώρα μας να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, εντούτοις η πολιτική στην 

Ελλάδα εξακολουθεί να διεξάγεται ως συνήθως με τον παραδοσιακό τρόπο. Απομένει 

να δούμε αν οι περισσότεροι πολιτικοί συνειδητοποιήσουν τα πιθανά οφέλη του 

διαδικτύου για αυτούς στην όλο και μεγαλύτερη προσέλκυση ψηφοφόρων. Βέβαια, 

όσο αυξάνονται τα νοικοκυριά με πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναμένεται τα νούμερα 

αυτά να αυξηθούν σημαντικά στο εγγύς μέλλον και οι πολιτικοί να ενσωματώσουν το 

διαδίκτυο περισσότερο στην επικοινωνία τους. 
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