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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν δηαδίθηπν έρεη επηθέξεη πνιιέο αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία φρη κφλν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ θνκκάησλ, θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηηθψλ. Ζ 

παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα κειεηήζεη θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook νη Έιιελεο βνπιεπηέο σο κέζν πξνβνιήο, 

επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπαζκφο δχν κεζφδσλ, 

ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ νη 

πξνζσπηθέο ζειίδεο ηνπ Facebook φισλ ησλ ελ ελεξγεία βνπιεπηψλ ηνπ ειιεληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο ζηεξίρζεθε ζε 

αληίζηνηρεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο, πξνβαίλνληαο ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ, φπνπ 

ρξεηάζηεθε. Όζνλ αθνξά ζηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δέθα δνκεκέλεο πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο κε βνπιεπηέο. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Facebook 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνβνιή θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ κε ηνπο 

πνιίηεο. Οη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ γλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο, γη απηφ έρνπλ επηιέμεη ηελ πξνβνιή ηνπο κέζσ 

ηνπ Facebook, σζηφζν ε ρξήζε ην ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο πεξηζζφηεξν σο κέζν 

πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο παξά σο κέζν αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο.    

 

Λέμεηο θιεηδηά: Facebook, πνιηηηθή, Έιιελεο βνπιεπηέο, επηθνηλσλία 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηηο κέξεο καο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο. Μέρξη 

θαη πξηλ κηα 20εηία νη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παξαδνζηαθά κέζα γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, φπσο ηε ηειεφξαζε, ην 

ξαδηφθσλν θαη ην έληππν πιηθφ. Απφ ην 2000 θαη κεηά άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηαδηαθά απφ νξηζκέλα θφκκαηα θαη πιένλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πνιηηηθήο εθζηξαηείαο ησλ πεξηζζφηεξσλ θνκκάησλ θαη ππνςεθίσλ (Yannas and 

Lappas, 2006). χκθσλα κε ηελ έξεπλα θαη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδνπλ νη νξγαληζκνί θαη νη θνξείο λα 

εμνηθεηψλνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκνχο ζηα social 

media θαη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο, θάηη πνπ πιένλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο (Haigh, Brubaker and Whiteside, 2013).  

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηνπο βαζηθνχο φξνπο, ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη θπξίσο ην Facebook ζηελ πνιηηηθή θαη ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο. Οη νξγαληζκνί κέζσ ηνπ Facebook πξνβάινπλ ηηο δξάζεηο 

ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ην θνηλφ (Kotzaivazoglou et. al., 2016).  Με 

παξφκνην ηξφπν θαη νη βνπιεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook σο 

κέζν πξνψζεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο 

– ςεθνθφξνπο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη ε ζπζρέηηζε ηεο ζρεηηθήο ζεσξίαο κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ήηαλ ελ ελεξγεία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017. 

Θα κειεηεζνχλ εθηελψο νη δπλαηφηεηεο ησλ social media, νη πνιηηηθέο εθζηξαηείεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε ζέζε ηνπο ζηελ πνιηηηθή, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη ν αληίθηππνο πνπ 

έρνπλ ζηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Απηέο νη έλλνηεο ιεηηνπξγνχλ σο ππφβαζξν πάλσ ζην 

νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. θνπφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ρξεζηκνπνηνχλ νη βνπιεπηέο 

ην Facebook γηα ηελ πξνβνιή ηνπο, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ.  

Χο κεζνδνινγία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ε 

ζπλέληεπμε. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

πξαθηηθφ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη δχν θεθάιαηα ζα 
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αλαιπζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή, ην δηαδίθηπν θαη θαη‘ επέθηαζε ην 

Facebook, ηελ online ζηξαηεγηθή πνιηηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επηθνηλσλίαο απηήο κεηαμχ βνπιεπηψλ θαη πνιηηψλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα 

απνηειείηαη απφ ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ην ζθνπφ, ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, 

αιιά θαη ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξνθίι ησλ βνπιεπηψλ ζην Facebook. Σα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS 

Statistics 19 θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηνπ Facebook απφ ηνπο Έιιελεο βνπιεπηέο. Σέινο, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο βνπιεπηέο. Ζ επηινγή 

ησλ βνπιεπηψλ έγηλε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Οη ζπλεληεχμεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ 

θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα είλαη απφ βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηεο Ν.Γ, ηεο 

ΓΖΜ.ΑΡ., ηεο Έλσζεο Κεληξψσλ θαη αλεμάξηεησλ βνπιεπηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη φινη φζνη απάληεζαλ ζηε ζπλέληεπμε έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook. ην 

ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο βνπιεπηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

ζπλέληεπμε θαη είλαη νη εμήο: Ο θνο. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο (βνπιεπηήο Ν.Γ. ζην 

λνκφ Θεζζαινλίθεο), ν θνο. άββαο Αλαζηαζηάδεο (βνπιεπηήο Ν.Γ. ζην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο), ε θα Έιελα Ράπηε (βνπιεπηήο Ν.Γ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο), ε θα 

Μαξία Αλησλίνπ (βνπιεπηήο Ν.Γ. ζην λνκφ Καζηνξηάο), ν θνο. Γεψξγηνο 

Αξβαληηίδεο (βνπιεπηήο ΓΖΜ.ΑΡ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο), ε θα Υαξά Κεθαιίδνπ 

(βνπιεπηήο ΓΖΜ.ΑΡ. ζην λνκφ Γξάκαο), ν θνο. Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο (βνπιεπηήο 

Τ.ΡΗΕ.Α. ζην λνκφ Γξάκαο), ν θνο. Ησάλλεο εθάθεο (βνπιεπηήο Τ.ΡΗΕ.Α. ζην 

λνκφ Πέιιαο), ν θνο. Αξηζηείδεο Φσθάο (βνπιεπηήο ηεο Έλσζεο Κεληξψσλ ζην 

λνκφ Θεζζαινλίθεο), ε θα Αηθαηεξίλε Μάξθνπ (αλεμάξηεηε βνπιεπηήο ζην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο). 
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1
η
 Δνόηηηα: Αναζκόπηζη Βιβλιογπαθίαρ 

 

1ο κεθάλαιο: Γιαδίκηςο και Πολιηική 

1.1  Γςναηόηηηερ ηων μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ  

ηηο κέξεο καο είλαη απφιπηα δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ 

ζηηο πνιηηηθέο εθζηξαηείεο. Μεκνλσκέλα πξφζσπα αιιά θαη θφκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

Facebook, Twitter, Instagram, αιιά θαη ηζηνζειίδεο σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πνιίηεο – ςεθνθφξνπο. Θεσξείηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ην αίζζεκα 

δέζκεπζεο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ςεθνθφξσλ, φπσο επίζεο θαη φηη βειηηψλεηαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο, φπνπ κε αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη νξγαληζκνί (Taylor 

and Kent, 2004). Πξάγκαηη, κε ηνλ ηξφπν απηφ νη πνιηηηθνί επηθνηλσλνχλ έκκεζα θαη 

άκεζα κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπο, ηηο δξάζεηο ηνπο θαη 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ γηα ηελ επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

χκθσλα κε ηνπο Kaplan and Haenlein (2010) ηα θνηλσληθά κέζα απνηεινχλ 

κηα λέα επαλαζηαηηθή ηάζε, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη θαη ηα κέιε ηνπο νινέλα θαη 

απμάλνληαη. Βέβαηα, ην δηαδίθηπν θαη θαη‘ επέθηαζε ηα θνηλσληθά κέζα πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ, δεδνκέλσλ θαη εηδήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγνχλ κηα 

πξνζσπηθή ζειίδα είλαη δηφηη επηζπκνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ θπβεξλνρψξν 

(Schau and Gilly, 2003). Απηή ε παξνπζίαζε γίλεηαη κέζσ ηεο απηφκαηεο 

απνθάιπςεο (ζπλεηδεηήο ή αζπλείδεηεο) πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπο. Όια ηα 

παξαπάλσ πεξηιακβάλνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζέινπλ λα πξνβάινπλ αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ (Kaplan and Haenlein, 2010).  

Ζ ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ πνιηηηθή είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπο νδεγεί ζε έλα λέν ςεθηαθφ θφζκν θαη 

ην κέιινλ πιένλ εμαξηάηαη απφ ηα κέζα απηά. Ζ θαηάζηαζε απηή δείρλεη λα 

δηεπθνιχλεη ηα θφκκαηα θαη ηνπο ππνςεθίνπο δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

ηνπο παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο, νη νπνίεο ζην 

παξειζφλ δελ ππήξραλ. Μέζσ ηνπ Facebook εθθξάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη ηνπο 
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πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά βάζε απφ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα νη ζπκπνιίηεο ηνπο.  

ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη φηη ην Facebook θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε 

ζηελ επηθνηλσλία θαη είλαη ινγηθφ φηη νη πνιηηηθνί πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα 

δεδνκέλα ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ην θαηαζηνχλ ηδηαίηεξα 

δπλακηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα απαηηεί άκεζεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη 

πξνζεθηηθέο θηλήζεηο (Yannas and Lappas, 2006). Δίλαη γλσζηφ φηη ζηα θνηλσληθά 

κέζα έρεη πξφζβαζε ν θαζέλαο καο θαη κπνξεί πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα λα 

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα 

λα δεκνζηεχνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηνπο απαζρνιεί, αιιά θαη λα 

ζρνιηάδνπλ δεκνζηεχζεηο άιισλ.  

Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νη πνιηηηθνί πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

είλαη νη πνιίηεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία πξνσζεί ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία (Haigh, 

Brubaker and Whiteside, 2013). Οη ζειίδεο ηνπ Facebook ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία 

λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο (Porter, 2010). Οη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί, 

φπσο είλαη ινγηθφ, εθκεηαιιεχνληαη ζεηηθά ηε δσξεάλ απηή πξνβνιή ηνπο, 

δεκνζηεχνληαο αξθεηά ζπρλά ηηο δξάζεηο ηνπο, ηηο επηζθέςεηο – ζπλαληήζεηο ηνπο 

αιιά θαη ηηο νκηιίεο ηνπο ζηε βνπιή θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φηηνη πνιίηεο ζα επηζθεθζνχλ θαη ζα 

αλαδεηήζνπλ πνιχ πην έληνλα κηα ζειίδα ζην Facebook, παξά ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ πξνζψπνπ ή αθφκε θαη ηεο εηαηξείαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Όια ηα 

παξαπάλσ βαζίδνληαη θαη ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

θαηξνχο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε Webtrends ππνδεηθλχεη φηη νη ελδηαθεξφκελνη 

επηζθέπηνληαη πιένλ ηηο ζειίδεο Facebook ζπρλφηεξα απφ ηνπο ηζηφηνπνπο. (Haigh, 

Brubaker and Whiteside, 2013). Πξάγκαηη, ε αλαδήηεζε κέζσ Facebook είλαη 

ζπρλφηεξε ζηηο κέξεο καο θαη επηιέγεηαη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ. 

Βέβαηα κέζσ ηνπ Facebook κπνξεί θαλείο λα πξνβάιιεη θαη ηηο ππφινηπεο ζειίδεο θαη 

ινγαξηαζκνχο πνπ δηαζέηεη. Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρεη θαηαρσξίζεη ηα αληίζηνηρα 

link.  Δμάιινπ, θαζεκεξηλά ρηιηάδεο άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ πξνθίι ζηα θνηλσληθά 

κέζα θαη ηδηαίηεξα ζην Facebook πνπ είλαη απφ ηα πην δεκνθηιή.  
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην Facebook είλαη απφ ηα πην δεκνθηιή 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο παγθνζκίσο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία (Kotzaivazoglou et. al., 

2016). Δπνκέλσο, παξέρεηαη ζηνπο πνιηηηθνχο άκεζε, απνηειεζκαηηθή θαη αλέμνδε 

επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο – ςεθνθφξνπο. χκθσλα κε ηνλ Waters φινη νη 

δηαδηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο βαζίδνληαη θαη πξνσζνχλ ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία, φπσο επίζεο θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

ζρέζεσλ (Waters et. al., 2009). Οη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ Facebook ιχλνπλ 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηα ρέξηα ησλ βνπιεπηψλ, δηφηη εχθνια θαη άκεζα έρνπλ 

επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, ιακβάλνπλ κελχκαηα ηνπο, δηαβάδνπλ θαη καζαίλνπλ 

ζρφιηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Όιε απηή ε θαηάζηαζε ζαθέζηαηα δηεπθνιχλεη 

θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο.  

 

1.2  Η Θέζη ηων μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ ζηην πολιηική  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο ζε φιν ηνλ θφζκν αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Σα πεξηζζφηεξα θφκκαηα θαη 

νη βνπιεπηέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά γηα λα επηθνηλσλνχλ κε αλζξψπνπο 

πνπ έρνπλ θνηλά πνιηηηθά ελδηαθέξνληα (Kearney, 2013). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

εηδήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο δηαδίδνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη πνιιέο θνξέο 

απηφ κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε θήκε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ ή πξνζψπσλ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη δελ έρνπλ πάληα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα αληηδξάζνπλ. 

 χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook αλαηξέρεη γηα πνιηηηθέο εηδήζεηο θαη λέα ζην 

Facebook (https://newsroom.fb.com/company-info/). Απηέο νη κειέηεο απνδεηθλχνπλ 

έκπξαθηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ ηάζε ησλ πνιηηψλ πξνο ηα θνηλσληθά 

κέζα δηθηχσζεο θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ φζσλ επηζθέπηνληαη ηηο επίζεκεο 

ηζηνζειίδεο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη αξθεηά κεγάιν, απφ ην νπνίν ζπκπεξαίλνπκε φηη 

νη πνιίηεο πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook είλαη πνιινί θαη ζαθψο 

θαζεκεξηλά απμάλνληαη.   
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 Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο αιιάδνπλ δηαξθψο ηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη απηφο αθξηβψο είλαη ν ζηφρνο ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, λα 

θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο (βνπιεπηέο θαη πνιίηεο), ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί ε 

επηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ αθνινπζψληαο πην άκεζα ηηο πνιηηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο. Έρνπλ φινη νη ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ ηα 

θφκκαηα, ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο, ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο εθζηξαηείεο πνπ 

νξγαλψλνπλ ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο.  

 ρεηηθά κε ηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα απφ ην Harvard γηα ηνπο λένπο ζε ειηθία ςεθνθφξνπο 

θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ καδί ηνπο νη ππνςήθηνη. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην 2007 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ήηαλ εληππσζηαθά ζηηο ειηθίεο 18-24. Οη ππνςήθηνη 

επεξέαδαλ έληνλα ηνπο λένπο πνιίηεο θαη είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηελ εκέξα ησλ 

εθινγψλ. Ζ αληαπφθξηζε ήηαλ κεγάιε θαη ην 44% ππνζηήξηδε φηη ην Facebook 

έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απφθαζεο ηνπο (Westling, 2007, Raoof, 

Zaman, Ahmad, and Al-Qaraghuli, 2013). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ρξήζηκα γηα 

ηνπο βνπιεπηέο θαη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη 

ην Facebook θαηά θχξην ιφγν ζηνπο λένπο ςεθνθφξνπο.    

 Σν δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ εηζβάιεη γηα ηα θαιά 

ζηε δσήο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαζνξίδνπλ ελ κέξεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε καο. Καζψο νη λένη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην Facebook, νη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνιίηεο ηηο βξίζθνπλ ζε άιια κέζα ελεκέξσζεο, φπσο είλαη ε 

ηειεφξαζε θαη ε εθεκεξίδα. Οη απφςεηο ησλ λέσλ πιένλ δηαθέξνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ 

ηε δηθή ηνπο γλψκε γηα ηε πνιηηηθή, φπσο επίζεο αζθνχλ θαη θξηηηθέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο κέζσ ησλ social media. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

ξαγδαία εμέιημε ηνπ Facebook θαη γεληθφηεξα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
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1.3  Σα πλεονεκηήμαηα ηων νέων μέζων ζηην πολιηική  

ηηο κέξεο καο, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή, δηφηη 

δεκηνπξγνχλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη έλαο άκεζνο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο. Οη πνιηηηθνί ηεο ρψξαο καο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα λέα 

δεδνκέλα θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη πεξηζζφηεξνη ζηα social media. Ζ αληαπφθξηζε 

απηή ίζσο λα νθείιεηαη ζηε δπλακηθή ηνπ Facebook, ζηελ έληνλε ζπκκεηνρή ηνπ 

θφζκνπ, ζηελ ξαγδαία ηνπ εμέιημε, φπσο επίζεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζε 

φινπο ηνπο ρξήζηεο κε κεδεληθφ θφζηνο.  

 Σν δηαδίθηπν θαη θαη‘ επέθηαζε ην Facebook έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεη 

πνιιέο ιεηηνπξγίεο καδί. Δλζσκαηψλεη εηθφλα, ήρν, βίληεν θαη θείκελν ζε κηα κνξθή, 

θάηη πνπ κέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα είρε κφλν ε ηειεφξαζε, ε νπνία ήηαλ θαη είλαη 

αξθεηά δαπαλεξή. Τπάξρεη δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ, άκεζεο απάληεζεο, 

έληνλεο δηαδξαζηηθφηεηαο  θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ πνιηηψλ – ςεθνθφξσλ (Yannas and Lappas, 2006). Πξνβάινπλ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή επηζπκνχλ ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα ηνπο θαη ηηο νκηιίεο – 

ζπλεληεχμεηο ηνπο ζε Βνπιή θαη κέζα ελεκέξσζεο. Απηά είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα νπνία βέβαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα φινπο 

ηνπ βνπιεπηέο.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ε έιεπζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ έρεη δεκηνπξγήζεη 

επηπιένλ επθαηξίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηζηνζειίδεο θαη θξαηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ ακείσην. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην δηάινγν δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Όιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεπθνιχλνπλ αξθεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην δηαδίθηπν 

θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο πνιηηηθνχο. Σα θνηλσληθά κέζα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθά θαη δπλακηθά ζπζηήκαηα νξγαλσηηθήο δξάζεο θαη 

αληίδξαζεο ηνπ θνηλνχ (Saxton and Waters, 2014). Υάξε ζηηο δπλαηφηεηεο απηέο 

θαζεκεξηλά απμάλεηαη ε επηζπκία ησλ πνιηηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 Σν επφκελν πιενλέθηεκα είλαη πνιχ βαζηθφ γηα θάζε πνιηηηθφ. Πξφθεηηαη γηα 

ην ηεξάζηην αξηζκφ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ νινέλα θαη απμάλεηαη θαη 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε πξνβνιή πνπ πξνθχπηεη κε ηνπο πνιίηεο. 
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Αθφκα θη αλ δελ ςάρλνπλ νη ρξήζηεο γηα πνιηηηθά ζέκαηα, ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα εηδηθά ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο λα ηνπο εκθαληζηνχλ δηαθεκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ θφκκαηα θαη πνιηηηθνχο. Όιε απηή ε πξνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 

επξχ θάζκα ρξεζηψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έληνλε δεκνζηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνζψπνπ θαη πηζαλφηεηα ηε πξνζέγγηζε λέσλ ςεθνθφξσλ (Williams and Tedesco, 

2006). Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ φινη νη ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο, λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο, αθφκε 

θαη λα ζρνιηάζνπλ ηπρφλ δεκνζηεχζεηο ηνπο.  

 Με ηε πάξνδν ησλ εηψλ, νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζα 

κεηαβάιινληαη δηαξθψο, έρνληαο σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο. Οη πνιηηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ ην έξγν ηνπο, λα 

αζθήζνπλ θξηηηθή, λα πξνζειθχζνπλ ςεθνθφξνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηάινγν κε 

ηνπο πνιίηεο. ε γεληθέο γξακκέο έρεη απνδεηρζεί φηη πνιινί ηνκείο είλαη αξθεηά 

επλνεκέλνη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο θαη ν ηνκέαο ηεο πνιηηηθήο 

(Romero, Constantinedes and Amo, 2011). Δθφζνλ, νη βνπιεπηέο έξρνληαη ζε άκεζε 

επαθή κε ηνπο πνιίηεο είλαη ζην ρέξη ηνπο λα ηνπο επεξεάζνπλ θαη λα θέξνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γη απηφ ηα social media είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, δηφηη 

νη πνιηηηθνί έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θνηλή γλψκε θαη κπνξνχλ λα ηελ επεξεάζνπλ.  

 χκθσλα κε ηνπο  Romero, Constantinedes, and Amo, νη αλαξηήζεηο θαη ηα 

κελχκαηα πνπ δεκνζηεχνπλ νη πνιηηηθνί ζηα social media είλαη απαξαίηεην λα 

πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο: εηιηθξίλεηα, ζαθήλεηα, πάζνο θαη 

ακεζφηεηα. Έρνληαο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά έλα κήλπκα είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

έρεη κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε θαη απνδνρή απφ ηνπο ρξήζηεο, ζε ζρέζε κε έλα 

κήλπκα πνπ κπνξεί λα αλαθέξεη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο πιεξνθνξίεο (Romero, 

Constantinedes, and Amo, 2011). Όηαλ έλα πνιηηηθφ κήλπκα, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

ρηιηάδεο πνιίηεο είλαη μεθάζαξν θαη νινθιεξσκέλν έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

γίλεη πεηζηηθφ θαη λα ιάβεη ζεηηθά ζρφιηα. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ε δηαθάλεηα, πνπ ζα πξνζειθχζεη κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ – 

ςεθνθφξσλ.  

 Σα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο έρνπλ πξνζζέζεη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο. Σν πξψην 

είλαη ε δπλαηφηεηα δπλακηθήο ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ θνξέα 
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θαη θνηλνχ (Saxton and Waters, 2014) θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κεηαμχ 

πνιηηηθψλ θαη ςεθνθφξσλ. Γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ζπνπδαία ε 

αμηφπηζηε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη αλέμνδεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο βνπιεπηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο δελ πθίζηαηαη ζηηο παξαδνζηαθέο ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηνπλ νη 

βνπιεπηέο. Σν δεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν είλαη νη πνιπάξηζκεο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο 

θαη νη επθαηξίεο θνηλήο ρξήζεο πιεξνθνξηψλ κε άιινπο πνιίηεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

θνηλά ελδηαθέξνληα (Saxton and Waters, 2014). Ζ δηαδξαζηηθφηεηα είλαη κηα 

δπλαηφηεηα πνπ εηζρψξεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, πνπ ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο δελ ππνζηήξηδαλ. Δμίζνπ ζπνπδαίαο 

ζεκαζίαο είλαη ην λα κπνξεί λα κνηξάδεηαη έλαο ρξήζηεο κε άιινπο, δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο (βίληεν, θσηνγξαθίεο, άξζξα, νκηιίεο πνιηηηθψλ).   

Δμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπ ρξήζηεο είλαη ηα πνιπκέζα, ηα νπνία  

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο θιάδνπο θαη ζπλήζσο ε ρξήζε ηνπο απνθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην θνηλφ. Δίλαη έλαο απιφο θαη γξήγνξνο ηξφπνο λα ζπλδπάζεη θαλείο 

ήρν, εηθφλα, θείκελν θαη βίληεν. Δίλαη έλα πεδίν πνπ εμειίζζεηαη ξαγδαία θαη 

νπζηαζηηθά βειηηψλεη ηε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ηερληθέο πνιπκέζσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πνιηηηθέο εθζηξαηείεο ησλ θνκκάησλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. Βέβαηα, ε ρξήζε ηνπο 

εθηηκήζεθε θπξίσο απφ ππνςεθίνπο ηεο Αζήλαο θαη φρη ηφζν ζε κηθξφηεξεο πφιεηο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πνιπκέζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο ή ελφο ινγαξηαζκνχ ζηα social media. Οξηζκέλνη 

ππνςήθηνη ζεσξνχλ φηη πξνζειθχνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ 

(Lappas, Chatzopoulos and Yannas, 2008).  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πνιπκέζα κέλνπλ ζηε κλήκε ηνπ ρξήζηε θαη είλαη 

εχθνιν λα ζπκεζεί πνπ ην είδε. ε γεληθέο γξακκέο, ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ θαη 

δεκηνπξγεί ελζνπζηαζκφ, πξνζζέηνληαο ηαπηφρξνλα αμία ζην κήλπκα (Lappas, 

Chatzopoulos and Yannas, 2008). χκθσλα κε ηνπο Gibson θαη Ward νη πνιηηηθέο 

εθζηξαηείεο έρνπλ επσθειεζεί αξθεηά απφ ηα πνιπκέζα, δηφηη ζεσξείηαη ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο ελφο πνιηηηθνχ κελχκαηνο (Gibson and Ward, 

2000). Με βίληεν θαη ερνγξαθεκέλα αξρεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπλ 

ην έξγν ηνπο, ην πξφγξακκα ηνπο θαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηε πνιηηηθή ηνπο εθζηξαηεία. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ιίγνη ήηαλ απηνί πνπ ελζσκάησζαλ ηηο ηερληθέο 
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πνιπκέζσλ ζηελ θακπάληα ηνπο (Lappas, Chatzopoulos and Yannas, 2008). Με ηε 

πάξνδν ησλ εηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, θάλνληαο ηελ επηθνηλσλία 

κε ηνπο πνιίηεο πην δεκηνπξγηθή θαη απνδνηηθή.  

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ζε γεληθέο γξακκέο φηη ην δηαδίθηπν 

απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θνηλφ, ην νπνίν έρεη πξφζβαζε ζε πνιιέο ζειίδεο, ζε κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκεί. Σν ζεκαληηθφηεξν 

απφ φια είλαη φηη κπνξεί λα αλαδεηήζεη φηη ηνλ ελδηαθέξεη, είηε πξφθεηηαη γηα 

εηδήζεηο, είηε γηα πξφζσπα, θξαηψληαο ηελ αλσλπκία ηνπ. Απηή ε δπλαηφηεηα δελ 

ππήξρε παιαηφηεξα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πην πξφζπκνη νη ρξήζηεο ζην λα 

αλαδεηήζνπλ φηη ρξεηάδνληαη. Γελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ νη πνιηηηθνί, πνηνη πνιίηεο  

- ςεθνθφξνη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα απηνχο. Όιεο απηέο νη επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηα social media ζπλερψο ζα βειηηψλνληαη, ιφγσ ηεο γξήγνξεο 

εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο.  
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1.4  Σα Μειονεκηήμαηα ηων νέων μέζων ζηην πολιηική 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθά ησλ social media εγθπκνλεί αξθεηνχο 

θηλδχλνπο γηα θάζε ρξήζηε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ κηιάκε γηα δεκφζηα 

πξφζσπα φπσο είλαη νη πνιηηηθνί. Δθηφο ηνπ φηη ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα καο 

δηεπθνιχλνπλ θαη έρνπλ πνιιά ζεηηθά, είλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ θαη 

κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φινη νη ρξήζηεο θαη ηδηαίηεξα 

νη πνιηηηθνί, ψζηε λα κελ ηνπο θνζηίζεη ζηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο. Ζ αιφγηζηε ρξήζε 

ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλσλπκία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ ςπρνινγία ησλ ρξεζηψλ. Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηπρφλ 

επηθξηηηθά θαη θαθεληξερή ζρφιηα πνπ ζα δερηεί θάπνηνο ρξήζηεο. Όιε απηή ε 

θαηάζηαζε δεκηνπξγεί ζπλήζσο αίζζεκα αλαζθάιεηαο, ζηελνρψξηαο θαη έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο (Weir, Toolan, and Smeed, 2011).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πνιηηηθνί πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί κε ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαη‘ επέθηαζε κε ην Facebook θαη ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ θάλνπλ 

θαη ηα κελχκαηα ηα νπνία δεκνζηεχνπλ ζηα πξνθίι ηνπο. Ο ιφγνο είλαη ε δηαρείξηζε 

ηεο εηθφλαο ηνπο – ηεο θήκεο ηνπο (Hutton, 1999). Τπάξρεη πάληα απηφο ν θφβνο θαη 

ν θίλδπλνο κε ηα δεκφζηα πξφζσπα, δειαδή ηελ εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ νη 

πνιίηεο θαη ην αλ ζα έρνπλ θαιή ή θαθή θήκε. Απηή ε θνβία κε ηνπο πνιηηηθνχο είλαη 

έληνλε, δηφηη έρνπλ απφ ηε κηα θαλαηηθνχο ππνζηεξηθηέο θαη απφ ηελ άιιε 

αλζξψπνπο πνπ ελαληηψλνληαη ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη ζηηο απφςεηο ηνπο. Δπνκέλσο, 

είλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή, ε κεηξεκέλε θαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ δηθηχσζεο.  

Έλα αθφκε πνιχ βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Όζνη δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook γηα παξάδεηγκα 

έρνπλ θαηαρσξήζεη νξηζκέλα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. Δίλαη εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο, φπσο ε θινπή πιεξνθνξηψλ (φλνκα 

ρξήζηε & θσηνγξαθίεο) θαη ε δεκηνπξγία ςεχηηθσλ πξνθίι απφ ηξίηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ππάξρνπλ λφκνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία – δεδνκέλα ησλ 

ρξεζηψλ (Hibbert, 2007). Οη ςεχηηθνη ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα αλεζπρνχλ ηνπο 

πνιηηηθνχο, γηαηί κπνξεί λα βιάςεη ηελ εηθφλα ηνπο θαη ηε θήκε ηνπο. Τπάξρνπλ 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ρξήζηεο έπεζαλ ζχκαηα ππνθινπψλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ (Weir, Toolan, and Smeed, 2011). Γεληθά, νη ρξήζηεο είλαη επηθπιαθηηθνί 
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κε ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη δηζηαθηηθνί, δηφηη δελ κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ 

εχθνια πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία.  

πρλφ θαηλφκελν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηειεί, ε δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ δελ ηζρχνπλ ή πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε παξαπιεξνθφξεζε θαη ηε 

δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μεηαδίδνληαη πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία ζθνπφ 

έρνπλ λα ρεηξαγσγήζνπλ θαη λα εμαπαηήζνπλ ηνπο πνιίηεο – ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ησλ social media. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Weir, Toolan, and 

Smeed, 2011). Οθείινπλ ινηπφλ νη ρξήζηεο λα θηιηξάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

επηβεβαηψλνπλ θαη απφ έγθπξεο πεγέο, φπσο απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο θαη ηα 

πξνζσπηθά πξνθίι ησλ βνπιεπηψλ γηα παξάδεηγκα.  

πλεπψο, κε βάζε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαηαιήγνπκε ζην φηη 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θξχβνπλ θαη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα βειηησζνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Facebook γηα 

παξάδεηγκα, ψζηε λα είλαη πην αζθαιέο γηα φινπο θαη γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθά ε επηθνηλσλία πνπ επηζπκνχλ νη πνιηηηθνί κε ηνπο πνιίηεο. χκθσλα, 

κε ηνλ Helbig είλαη θαιφ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηξφπνο γηα λα κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ νη πνιηηηθνί ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ θαη έπεηηα λα 

ηηο αληηκεησπίδνπλ (Helbig, 2008).   
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2ο Κεθάλαιο: Πολιηική Δπικοινωνία & Αποηελεζμαηικόηηηα 

2.1 Online ηπαηηγική Πολιηική Δπικοινωνία 

ηηο εκέξεο καο, ε επηθνηλσλία έρεη θαηαθηήζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο 

ηεο δσήο καο θαη φπσο είλαη ινγηθφ απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη θαη ηεο πνιηηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Πνιηηηθά θφκκαηα, πνιηηηθνί θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη 

βνπιεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηα πεξηζζφηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα 

ππάξμεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο – ςεθνθφξνπο. Όιε απηή ε 

θαηάζηαζε βέβαηα ζπλνδεχεηαη θαη απφ θαθφβνπια ζρφιηα, φπσο γηα ηε 

παξαπιάλεζε θαη εμαπάηεζε ηνπ ιανχ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ηα κέζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνπο πνιίηεο θαη φηη δε παξνπζηάδνπλ 

ηε πξαγκαηηθφηεηα.  

 Σν δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ηθαλά λα βειηηψζνπλ 

ηηο ζρέζεηο ησλ βνπιεπηψλ κε ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, φπσο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

βειηηψλνληαη νη ζρέζεηο θαη κεηαμχ θνξέα θαη θνηλνχ (Taylor and Kent, 2004). Οη 

πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο πξνβάινπλ ην έξγν ηνπο θαη παξαζέηνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο 

απφςεηο κέζσ ηνπ Facebook, δηφηη είλαη θαη ην πην δεκνθηιέο κέζν. Βέβαηα, δε ηνπο 

ελδηαθέξεη κφλνλ ε πξνβνιή ηνπο, αιιά επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη έλα δηαδξαζηηθφ δηάινγν κε ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα ππάξρεη θαη 

κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε απφ ηνπο ρξήζηεο.  Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

είλαη ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο.  

 Ζ ειεθηξνληθή πνιηηηθή εθζηξαηεία έρεη εμειηρζεί θαη πιένλ έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ επηθνηλσλία ησλ πνιηηηθψλ. Τπάξρνπλ φκσο κειεηεηέο πνπ 

θαηαθξίλνπλ απηή ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο πνιηηηθέο θακπάληεο, δηφηη 

ζεσξνχλ φηη δελ αμηνπνηνχληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα social media (Sweetser and Lariscy, 2008). πγθεθξηκέλα, ν Tedesco δήισζε φηη 

νη ηζηνζειίδεο δηάθνξσλ εθζηξαηεηψλ πεξηείραλ πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, φζεο 

είρε θαη έλα θπιιάδην (Tedesco, 2004). Δπηπιένλ, νη Taylor θαη Kent ζπκπιεξψλνπλ 

απηή ηε δήισζε ιέγνληαο φηη νη ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά βάζε σο κέζν 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ παξά σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ (Taylor and 

Kent, 2004). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηα ρξφληα φιε απηή ε δηαδηθαζία έρεη 
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αιιάμεη θαη έρεη απνθηήζεη νπζηψδε ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηνπο 

πνιηηηθνχο θαη έρεη αλαπηπρζεί έληνλα ν δηάινγνο κέζσ ησλ social media.  

 Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα ελζσκαησζεί ν δηάινγνο θαη ε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία ζηηο πνιηηηθέο εθζηξαηείεο θαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα απμεζεί 

θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ – ςεθνθφξσλ, νη νπνίνη ζα ληψζνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη βνεζνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ, φπσο γίλεηαη 

θαη ζηνπο νξγαληζκνχο αλάκεζα ζην θνξέα θαη ζην θνηλφ (Sweetser and Lariscy, 

2008). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία νη πνιίηεο λα κεηαβηβάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο ζηνπο βνπιεπηέο, ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ γηα λα ηνπο εθπξνζσπνχλ 

ζηε βνπιή. Έηζη θαη νη πνιηηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα αθνπγθξάδνληαη ηηο ζέζεηο ησλ 

ςεθνθφξσλ ηνπο θαη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο πξνο ηε βνπιή θαη ηε θπβέξλεζε γηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα. 

 Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έληνλα είλαη φηη ε online 

πνιηηηθή εθζηξαηεία έρεη θάλεη πην ελεξγνχο ηνπο λένπο ςεθνθφξνπο, δηφηη 

αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πνιίηεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη ελίνηε πξνηηκνχλ ηα παξαδνζηαθά κέζα. Όιν θαη 

πεξηζζφηεξνη λένη ζπκκεηέρνπλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε πνιηηηθή. Απηφ αθξηβψο 

έρεη απνδεηρζεί θαη ζε έξεπλεο θαη πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη νη λένη 

αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο δηαδηθηπαθέο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

κέζσ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Sweetser and Lariscy, 2008). Δίλαη απφιπηα ινγηθφ λα 

ζπκβαίλεη απηφ, δηφηη φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ νη λένη είλαη απηνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα social media.  

 Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ην λα αλαδεηνχλ νη λένη πνιηηηθέο πιεξνθνξίεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη λα πξνζζέηνπλ σο θίιν ηνπο θάπνην πνιηηηθφ 

πξφζσπν, γηα λα ελεκεξψλνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Γηα 

ην ιφγν απηφ νη βνπιεπηέο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ςεθνθφξσλ 

ηνπο θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμειίμεηο. Έηζη ζα θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ πην θνληά 

ζηνπο πνιίηεο θαη ζα δηεθδηθήζνπλ πεξηζζφηεξεο ςήθνπο κε επηηπρία. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο νξγαληζκνχο λα είλαη θνληά ζην θνηλφ (Sweetser and Lariscy, 

2008) θαη γηα ηνπο βνπιεπηέο λα πξνζεγγίζνπλ κε ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο αιιά θαη λα έρνπλ ζπρλή θαη ζηαζεξή επηθνηλσλία καδί ηνπο. 
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Πξάγκαηη, κε απηφ ην ηξφπν ζα ηξαβήμνπλ ηα βιέκκαηα ησλ λέσλ νη πνιηηηθνί, δηφηη 

φπσο γλσξίδνπλ θαιά θαη νη ίδηνη ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα αδηαθνξία 

θαη κηα απνγνήηεπζε απφ ηνπο λένπο γηα ηε πνιηηηθή.  

 

2.2 Δκζηπαηεία μέζω Κοινωνικών Μέζων Γικηύωζηρ 

 Σα social media ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο 

επηθεληξψλνληαη ζην δηάινγν θαη ζηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη φρη κφλν ζηελ 

παζεηηθή πξνβνιή ησλ εηδήζεσλ. Έρνπλ αλαβαζκηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη απηφ αθξηβψο ελζαξξχλνπλ ηνπο 

ρξήζηεο λα θάλνπλ. Μπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηινγή ζεκάησλ θαη γεληθά ζην 

πεξηερφκελν πνπ ζα ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πνιηηηθψλ, φπσο αθξηβψο 

γίλεηαη θαη ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο (Sweetser and Lariscy, 2008). Δίλαη ινγηθφ κηα 

πνιηηηθή εθζηξαηεία ρσξίο λα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά λα κελ είλαη 

επηηπρεκέλε, γη‘ απηφ θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα επηδεηνχλ ηε ζπλεηζθνξά θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Σα επηζπκεηά απνηειέζκαηα εμάιινπ θαη ε δεκηνπξγία 

ζεηηθψλ ζρνιίσλ ζα έξζνπλ κφλν αλ ιεηηνπξγεί ε εθζηξαηεία κε ηα παξαπάλσ 

εξγαιεία.  

 Ο Trammell (2006) θαηέγξαςε ηνπο 3 βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

εθζηξαηείεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 1
νο

 ζηφρνο είλαη λα 

ληψζνπλ νη αλαγλψζηεο – ρξήζηεο κέξνο ηεο εθζηξαηείαο, ελεκεξψλνληαο ηνπο ζπρλά 

γηα ηηο εμειίμεηο. Ο 2
νο

 ζηφρνο αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαξηψληαη ζρεηηθά κε 

νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο θαη εκθαλίζεηο ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηέινο ν 3
νο

 θαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζηελ εθζηξαηεία 

(Trammell, 2006). Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία νη πνιηηηθέο εθζηξαηείεο λα πξνάγνπλ ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη γεληθά ηε δηαδξαζηηθφηεηα. Δμάιινπ νη πνιίηεο – 

ρξήζηεο είλαη νη δέθηεο φισλ κελπκάησλ, νη νπνίνη ζην ηέινο ζα θξίλνπλ θαη ζα 

αμηνινγήζνπλ ηε πξνβνιή ησλ θνκκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ. Φπζηθά φιεο απηέο νη 

δεκνζηεχζεηο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο θαη λα κελ δηαζηξεβιψλνπλ ηελ αιήζεηα θαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα.  
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2.3 Γιαδίκηςο & Αποηελεζμαηικόηηηα Δπικοινωνίαρ   

ηηο κέξεο καο, ε πνιηηηθή επηθνηλσλία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην 

δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε 

φινπο φζνπο παιαηφηεξα δελ είραλ ηξφπν λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα θαη δεκφζηα ηηο 

ζέζεηο ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο απφςεηο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη λένη εηδηθά 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ θαη φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ είλαη θαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ πην άκεζα 

θαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηα θφκκαηα ηνπο. Δπίζεο ην Facebook 

ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν απηνέθθξαζεο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρξήζηεο (Illich, 2014). Έρεη απνδεηρζεί φηη νη λένη είλαη πην δεθηηθνί ζηελ επηθνηλσλία 

κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο θαη νη βνπιεπηέο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

έρνπλ κεγαιχηεξε απήρεζε ζην λεαληθφ θνηλφ, φηαλ είλαη ρξήζηεο κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

 χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ην Facebook 

δίλεη ηελ επθαηξία ζε θάζε πνιηηηθφ λα επηθνηλσλήζεη άκεζα θαη λα κεηαθέξεη 

πιεξνθνξίεο απηνχζηεο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε δεκνζηνγξάθσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο λα καζαίλνπλ ηα γεγνλφηα ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ρσξίο 

δηαζηξεβιψζεηο. Δπίζεο έλα αθφκε βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζα αλαιπζεί ζηε δεχηεξε 

ελφηεηα ηεο  παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη κπνξνχλ νη πνιηηηθνί ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο ζηα social media λα δψζνπλ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ησλ 

ςεθνθφξσλ ηνπο αιιά θαη ζε ηνπηθά θπξίσο ζέκαηα. Απηφ είλαη ρξήζηκν, δηφηη 

πνιινί είλαη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε πφιε ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, ε επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ γίλεηαη απνηειεζκαηηθή, δηφηη 

δεκηνπξγείηαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη δηάινγνο ησλ πνιηηηθψλ κε ηνπο πνιίηεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο βνπιεπηέο θαη 

δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ζηελφηεξεο ζρέζεηο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία βνεζάεη ηνπο 

πνιίηεο λα ζρεκαηίζνπλ κηα άπνςε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη λα 

γλσξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο.   
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2.4 Ο Ανηίκηςπορ ηηρ Φηθιακήρ Αλληλεπίδπαζηρ ζηην 

Πολιηική   

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν ζπκβάιεη θαη ηη 

επίδξαζε έρεη ζηνπο πνιίηεο ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο. Απηφ πνπ 

ηζρχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη ηα social media επεξεάδνπλ ηε γλψκε ησλ 

ρξεζηψλ. Σν βαζηθφηεξν είλαη αλ νη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ρηίδνληαη κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πνιηηηθή ζηήξημε πξνο ηνπο βνπιεπηέο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δείρλνπλ φηη απμάλεηαη ε 

αίζζεζε πσο ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή ζπλνκηιία θαη αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηψλ – ςεθνθφξσλ (Sweetser, English and Fernandes). 

 Ο Stromback θαη ν Kiousis (2011) φξηζαλ ηηο πνιηηηθέο Γεκφζηεο ρέζεηο σο 

κηα «δηαδηθαζία δηαρείξηζεο από ηελ νπνία έλαο νξγαληζκόο ή έλαο αηνκηθόο 

παξάγνληαο πνιηηηθώλ ζθνπώλ, κέζσ ηεο ζθόπηκεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δξάζεο, 

επηδηώθεη λα επεξεάζεη θαη λα εγθαζηδξύζεη, λα νηθνδνκήζεη θαη λα δηαηεξήζεη 

επεξγεηηθέο ζρέζεηο θαη θήκε κε ηε βαζηθή θνηλόηεηά ηνπ γηα λα βνεζήζεη Να 

ππνζηεξίμεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη λα επηηύρεη ηνλ ζηόρν ηνπ» (Stromback and kiousis, 

2011). χκθσλα κε ην παξαπάλσ νξηζκφ αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδεη ν θάζε πνιηηηθφο ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη αιιά θαη ηα κελχκαηα πνπ 

ζέιεη λα ηνπο πεξάζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ρηίζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, νη νπνίεο 

ζα ην θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

 Οη πνιηηηθνί έρνπλ αληηιεθζεί ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη γλσξίδνπλ φηη νη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ζα εληζρχζνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε πξνο ηνπο ςεθνθφξνπο (Sweetser, English and Fernandes, 2015). Γηα 

απηφλ αθξηβψο ην ιφγν θεξδίδνπλ ηα social media δηαξθψο έδαθνο ζηελ επηθνηλσληα, 

ζε πνιηηηθέο εθζηξαηείεο θαη θακπάληεο. Όια απηά ηα κέζα εληζρχνπλ θαη 

αλαλεψλνπλ ην αίζζεκα δέζκεπζεο θαη δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ – 

ςεθνθφξσλ θαη ησλ βνπιεπηψλ. πλεπψο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα ζηαζεξή θαη αλνηρηή επηθνηλσλία κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο, ψζηε λα ηνπο έρνπλ 

ζην κπαιφ κε κηα ζεηηθή εηθφλα.  
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2
η
 Δνόηηηα: Δμπειπική έπεςνα 

3ο Κεθάλαιο: κοπόρ, επωηήμαηα και μέθοδορ έπεςναρ 

3.1 Διζαγωγή 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχεηαη ην εξεπλεηηθφ 

θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα, ην πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ - πξνθίι ζην Facebook  

φισλ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ θαη ε πεξίνδνο - ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ην βαζηθφηεξν θνκκάηη 

ηνπ θεθαιαίνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη επξήκαηα θαη 

ζπγθξίζεηο απφ δέθα ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δέθα Έιιελεο 

βνπιεπηέο, πέληε Ννκψλ (Ν. Γξάκαο, Ν. Καζηνξηάο, Ν. Θεζζαινλίθεο θαη Ν. 

Πέιιαο). Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο έξεπλαο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. 

 

3.2 κοπόρ ηηρ έπεςναρ 

 θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη Έιιελεο 

βνπιεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζην Facebook γηα ηελ πξνβνιή, 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο – ςεθνθφξνπο.   

3.3 Δπωηήμαηα ηηρ έπεςναρ:   

1. Πνην πνζνζηφ βνπιεπηψλ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζην Facebook; 

2. Πψο δηαθνξνπνηείηαη ν ινγαξηαζκφο απηφο αλάινγα κε ην θχιν θαη ην θφκκα; 

3. Με πνηνλ ηξφπν πξνβάιινληαη νη ππνςήθηνη κέζσ ηνπ Facebook; 

4. Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ην Facebook; 
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3.4 Μεθοδολογία έπεςναρ  

 Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο πνπ πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

κέζνδνη έξεπλαο ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ε ζπλέληεπμε. Όζνλ αθνξά ηε πξψηε, 

πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν έξεπλαο πνπ κπνξεί θαλείο λα εμάγεη έγθπξα απνηειέζκαηα 

– ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα πεξηερφκελα πνπ αλαιχεη (Krippendorff, 2004), φπσο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ ζην 

Facebook. Δίλαη κηα κέζνδνο αληηθεηκεληθή θαη ζπζηεκαηηθή πνπ ηα ζηνηρεία ηεο 

κεηαηξέπνληαη ζε πνζνηηθά (Wilcox, Phillip and Warren, 2004). Γηα παξάδεηγκα, 

κεηά ηελ αλάιπζε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ θάζε 

θφκκαηνο πνπ δηαζέηεη Facebook θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ρξεζηκνπνηεί θάζε 

βνπιεπηήο γηα λα πξνβιεζεί θαη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηνπο ςεθνθφξνπο. 

πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κέζνδνο απηή είλαη επέιηθηε θαη κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζε αξθεηά κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ.  

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλαδεηήζεθαλ ζην Facebook θαη νη 300 Έιιελεο 

βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ έπεηηα απφ ηηο ειιεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο 

ην επηέκβξην ηνπ 2015.  

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε πεξηερφκελνπ έπξεπε λα γίλεη αλαδήηεζε 

κε ηνπο βνπιεπηέο πνπ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook. Δπνκέλσο, θάλνληαο 

αλαδήηεζε ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο βνπιήο, βξέζεθε ε ιίζηα κε ηνπο βνπιεπηέο 

απφ ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ 2015, κε φηη αιιαγέο είραλ πξνθχςεη ζηαδηαθά ζε 

αιιαγή θφκκαηνο νξηζκέλσλ βνπιεπηψλ. ηε ιίζηα απηή δελ αλαγξαθφηαλ φπσο 

είλαη ινγηθφ ην αλ δηαηεξεί θάπνηνο βνπιεπηήο ινγαξηαζκφ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ είρε ήηαλ ηα νλνκαηεπψλπκα, ε πεξηθέξεηα θαη ε 

θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα.  

 Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Facebook 

φισλ ησλ βνπιεπηψλ ήηαλ πνιχπινθε, δηφηη δελ ππήξρε θάπνπ ζρεηηθή πιεξνθνξία 

θαη ε ζειίδα ηνπ Facebook θάπνηεο θνξέο έβγαδε πνιιέο επηινγέο κε ην ίδην φλνκα. 

Απηφ ζπλέβαηλε, δηφηη ηα νλφκαηα νξηζκέλσλ βνπιεπηψλ είλαη θνηλά κε ηα νλφκαηα 

θάπνησλ πνιηηψλ, θάηη πνπ δπζθφιεπε αξθεηά ηε δηαδηθαζία. πλεπψο, ε επφκελε 

θίλεζε ήηαλ ε αλαδήηεζε ζην Google κε ην φλνκα ηνπ βνπιεπηή θαη ην θφκκα πνπ 

ζπκκεηέρεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπλήζσο έβξηζθα ην ινγαξηαζκφ πνπ ήζεια θαη ζηηο 
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πεξηπηψζεηο πνπ δελ βξέζεθε θάηη, ήηαλ επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο βνπιεπηήο δελ 

δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζην Facebook.  

 Έρνληαο ηε ιίζηα κε ηνπο 300 βνπιεπηέο βξέζεθαλ πφζνη δηαζέηνπλ 

ινγαξηαζκφ ζην Facebook θαη πφζνη φρη. Δπίζεο, ε αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλά θφκκα θάηη πνπ καο βνεζά ζην λα γλσξίδνπκε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε πνπ έρνπλ νη βνπιεπηέο ησλ θνκκάησλ. Απηφ θπζηθά, κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ηε γξακκή ηνπ θφκκαηνο θαη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε πεξίνδν: 10 έσο 23 Ηνπιίνπ ηνπ 

2017. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εξεπλήζεθαλ φινη νη ινγαξηαζκνί ησλ βνπιεπηψλ, 

αζρέησο αλ είλαη ελεκεξσκέλνη ή πιήξεηο.  

 Όζνλ αθνξά ηε ζπλέληεπμε είλαη κηα πνηνηηθή κέζνδνο κε ηδηαίηεξε επειημία 

θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ 

εξσηψκελνπ, φπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ 

θάζε εξσηψκελνπ, φπνπ ζπλήζσο απαληά κε βάζε βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ 

(Εαθεηξφπνπινο, 2015). ηελ πεξίπησζε καο, έγηλε επηθνηλσλία κε 20 Έιιελεο 

βνπιεπηέο, εθ ησλ νπνίσλ απάληεζαλ νη δέθα. Απφ ηνπο 20 βνπιεπηέο νη πέληε δελ 

δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook θαη δελ δέρηεθαλ θαη λα απαληήζνπλ ζηε 

ζπλέληεπμε. Οη βνπιεπηέο πνπ απάληεζαλ δηαηεξνχλ έζησ έλαλ ινγαξηαζκφ ζην 

Facebook. ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη βνπιεπηέο πνπ δέρηεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζηε ζπλέληεπμε θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη απφςεηο ηνπο ζηελ έξεπλα.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο έρνπλ ζθνπφ λα 

ζπιιέμνπλ δηάθνξεο απφςεηο γηα ην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ νη  

απαληήζεηο. πλήζσο, νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

θάπνηα εμνπζία ή εκπεηξία επί ηνπ ζέκαηνο, είηε επεηδή αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσληθή νκάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο έλα ζέκα ζε βάζνο αιιά θαη λα απνηειέζεη πεγή γλψζεο γηα 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα (Εαθεηξφπνπινο, 2015).  
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Πίλαθαο 1: πλεληεπμηαδόκελνη βνπιεπηέο  

Βνπιεπηήο  Κόκκα Ννκόο  

Καξαγηαλλίδεο Υξήζηνο Τ.ΡΗΕ.Α. Γξάκαο 

εθάθεο Ησάλλεο Τ.ΡΗΕ.Α. Πέιιαο 

Γθηνπιέθαο Κσλ/λνο Ν.Γ. Θεζζαινλίθεο 

Ράπηε Έιελα Ν.Γ. Θεζζαινλίθεο 

Αλαζηαζηάδεο άββαο Ν.Γ. Θεζζαινλίθεο 

Αλησλίνπ Μαξία Ν.Γ. Καζηνξηάο 

Κεθαιίδνπ Υαξά ΓΖΜ.ΑΡ. Γξάκαο 

Αξβαληηίδεο Γηψξγνο ΓΖΜ.ΑΡ. Θεζζαινλίθεο 

Φσθάο Αξηζηείδεο Έλσζε Κεληξψσλ Θεζζαινλίθεο 

Μάξθνπ Καηεξίλα Αλεμάξηεηε Θεζζαινλίθεο 

 

 

3.5 Οι Μεηαβληηέρ ηηρ Ανάλςζηρ Πεπιεσομένος 

 Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνινπζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα 

πξνέθπςαλ απφ κειέηεο πνπ δηεμήγαγαλ νη Waters et al. (2009), Haigh et al. (2013) 

θαη Kotzaivazoglou et. al. (2016), ζρεηηθά κε ην πψο νη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Facebook σο κέζν δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο (Kotzaivazoglou, 2016). ηηο 

παξαθάησ κεηαβιεηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα 

ζπλάδνπλ κε ηελ πνιηηηθή, ηνπο βνπιεπηέο θαη ην Facebook. Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο 

είλαη ηξεηο θαη είλαη νη εμήο:  

1. Disclosure (Απνθάιπςε) 

2. Information dissemination (Παξνρή πιεξνθνξηψλ) 

3. Involvement (Δκπινθή ρξεζηψλ) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή disclosure (απνθάιπςε) πεξηιακβάλεη ην 

description πνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνηειεί ηελ 

πνιηηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ θαηεγνξία history έρεη 

κεηαηξαπεί ζην βηνγξαθηθφ ηνπ βνπιεπηή, ην mission statement (δήισζε 
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απνζηνιήο) έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε πνιηηηθφ φξακα ηνπ εθάζηνηε βνπιεπηή, ην 

logo αλαθέξεηαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε σο αλαθνξά ζην θφκκα, ην link or 

website address είλαη ε ζχλδεζε ή αλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηνηφπνπ ηνπ 

βνπιεπηή θαη ηα link to twitter, blog, Instagram θαη Youtube account απνηεινχλ 

ηηο ζπλδέζεηο κε ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ βνπιεπηή ζε θαζέλα απφ ηα 

παξαπάλσ θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. 

 Ζ δεχηεξε κεηαβιεηή είλαη ην Information dissemination (παξνρή 

πιεξνθνξηψλ) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αλαξηήζεηο εηδήζεσλ επηθαηξφηεηαο, φπνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία news links, ην photo posted αλαθέξεηαη ζηηο 

αλαξηήζεηο θσηνγξαθηψλ, νη θαηεγνξίεο video files θαη audio files πεξηιακβάλεη 

βίληεν θαη αξρεία ήρνπ. Δπίζεο, πξνζηέζεθε κηα θαηεγνξία πνπ αθνξά 

αλαξηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη αζθνχλ θξηηηθή πξνο άιια θφκκαηα θαη 

βνπιεπηέο. Ζ θαηεγνξία press releases είλαη ηα δειηία ηχπνπ, νη πεξηιήςεηο 

θακπάληαο (campaign summaries) ηξνπνπνηήζεθε ζε εθδειψζεηο – επηζθέςεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη βνπιεπηέο θαη ηέινο ε θαηεγνξία info about 

achievements/awards παξέκεηλε σο έρεη.  

Ζ ηειεπηαία κεηαβιεηή είλαη ην involvement (εκπινθή ρξεζηψλ), φπνπ 

πεξηιακβάλεη ην email, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ην message used board πνπ 

κεηαηξάπεθε ζηελ έξεπλα σο δπλαηφηεηα απνζηνιήο κελχκαηνο, ην εκεξνιφγην 

γεγνλφησλ πνπ αθνξά θαλνληζκέλεο εθδειψζεηο, ζπλαληήζεηο θαη νκηιίεο ζηα 

κέζα ελεκέξσζεο. Δπηπιένλ, πξνζηέζεθαλ δχν θαηεγνξίεο, ν ξπζκφο αλαλέσζεο 

ηνπ Facebook θαη ε δπλαηφηεηα ζρνιίσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σέινο, ηξεηο 

θαηεγνξίεο παξέκεηλαλ ίδηεο, νη νπνίεο είλαη, νη δπλαηφηεηεο εζεινληηθήο 

εξγαζίαο, νη δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο θαη ε χπαξμε ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο. Οη κεηαβιεηέο απηέο κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε κνξθή πίλαθα, κε ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο θαη πνζνζηά απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Facebook ησλ 

Διιήλσλ βνπιεπηψλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαη νη κεηαβιεηέο κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

πίλαθα 2.  
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Πίλαθαο 2: Δμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο  

Μεηαβιεηέο 

Disclosure (Απνθάιπςε)  

Ηδηφηεηα ππνςεθίνπ 

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

Πνιηηηθφ φξακα - Δθζηξαηεία 

Αλαθνξά ζην θφκκα 

χλδεζε ή αλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηνηφπνπ  

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην Twitter 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην Blog 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην Instagram 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην Youtube 

Information dissemination (Παξνρή πιεξνθνξηώλ)  

Αλαξηήζεηο εηδήζεσλ επηθαηξφηεηαο 

Αλαξηήζεηο θσηνγξαθηψλ  

Αλαξηήζεηο Βίληεν 

Ύπαξμε αξρείσλ ήρνπ 

Άζθεζε θξηηηθήο 

Αλαξηήζεηο Γειηίσλ Σχπνπ 

Δθδειψζεηο – επηζθέςεηο 

Δπηηεχγκαηα – επηηπρίεο 

Involvement (Δκπινθή ρξεζηώλ)  

Email 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 

Γπλαηφηεηα απνζηνιήο κελχκαηνο  

Ρπζκφο αλαλέσζεο 

Γπλαηφηεηα ζρνιίσλ 

Ζκεξνιφγην γεγνλφησλ 

Γπλαηφηεηα εζεινληηθήο εξγαζίαο  

Γπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

Ύπαξμε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 
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Έιεγρνο ρ2 (Chi-Square test)  

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ππνζέζεσλ, ππνινγίδνπκε ην 

Chi-Square. «Τν Chi-Square είλαη έλα ζηαηηζηηθό πνπ παξάγεηαη ιακβάλνληαο ππόςε 

ηηο απνζηάζεηο ησλ παξαηεξνύκελσλ από ηηο αλακελόκελεο ζπρλόηεηεο θαη αθνξά ην 

ζύλνιν ησλ θειηώλ ηνπ πίλαθα. Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

είλαη ηεηξαγσληθνί (δειαδή ≥ 0). Όζν πην κεγάιν είλαη ην Chi-Square, ηόζν πην 

ζίγνπξνη είκαζηε γηα ηελ εμάξηεζε» (Εαθεηξφπνπινο Κ., 2017). Σν ρ2 είλαη ν αξηζκφο 

ζηνλ πίλαθα 3 ζην θειί Pearson Chi-Square, Value = 80,903. Σν asymptotic 

significance: είλαη ην επίπεδν ή ε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην p, 

φπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε p= 0.001.  

Πίλαθαο 3: Πνζνζηά ησλ βνπιεπηώλ πνπ έρνπλ Facebook αλάινγα κε ην θόκκα 

Κόκκα 

 ΤΡΗΕΑ Ν.Γ. Υ.Α. ΓΖΜΑΡ ΚΚΔ ΣΟ 

ΠΟΣΑΜΗ 

ΑΝΔΛ ΔΝ. 

ΚΔΝΣΡΩΩΝ 

ΑΝΔΞΑΡ 

ΒΟΤΛ. 

ΤΝΟΛΟ 

 

ΟΥΗ 

 

 

ΝΑΗ 

Απφιπηνο 

αξηζκφο 28 6 13 3 13 0 1 0 3 67 

Πνζνζηφ 
19,4% 7,9% 76,5% 15,8% 86,7% 0% 11,1% 0% 42,9% 22,3% 

Απφιπηνο 

αξηζκφο 116 70 4 16 2 6 8 7 4 233 

Πνζνζηφ 
80,6% 92,1% 23,5% 84,2% 13,3% 100% 88,9% 100% 57,1% 77,7% 

ύλνιν 
Απφιπηνο 

αξηζκφο 144 76 17 19 15 6 9 7 7 300 

Πνζνζηφ                                                                                                                                                   100% 
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Πίλαθαο 4: ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ θνκκάησλ 

 

 χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3, παξαηεξείηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ βνπιεπηψλ πνπ 

έρνπλ Facebook δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θφκκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 80,6% ησλ 

βνπιεπηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ έρνπλ ινγαξηαζκφ, ην 92,1% ησλ βνπιεπηψλ ηεο Ν.Γ., ην 

23,5% ηεο Υξπζήο Απγήο, ην 84,2% ηεο ΓΖΜΑΡ, ην 13,3% ηνπ ΚΚΔ, φινη νη 

βνπιεπηέο απφ ην πνηάκη, ην 88,9% ηεο ΑΝΔΛ, φινη νη βνπιεπηέο ηεο Έλσζεο 

Κεληξψσλ θαη απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο βνπιεπηέο ην 57,1% δηαζέηνπλ Facebook. 

πλεπψο, ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνκκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ. ή θαη ηεο Υξπζήο Απγήο, δηφηη 

νη βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. έρνπλ ζρεδφλ φινη ινγαξηαζκφ ζην Facebook, ελψ νη 

βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. θαη ηεο Υξπζήο Απγήο νη πεξηζζφηεξνη δελ δηαζέηνπλ 

ινγαξηαζκφ. Με βάζε ηνλ πίλαθα 4, πνπ παξνπζηάδεη ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά, εθφζνλ ην sig. = 0.001 <0.05, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Όζν πην κηθξφ είλαη ην sig, ηφζν πην ζεκαληηθή είλαη ε 

δηαθνξά θαη είλαη εμαξηεκέλεο νη κεηαβιεηέο καο. Δπηπιένλ, πξνέθπςε απφ 

επηκέξνπο αλαιχζεηο αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα θφκκαηα φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ Ν.Γ. θαη Κ.Κ.Δ., φπνπ ην Pearson Chi-Square, Value = 

47,055 θαη ην p= 0,001. Αληίζηνηρε ζπζρέηηζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κεηαμχ 

ΤΡΗΕΑ θαη Υξπζήο Απγήο, φπνπ ην Pearson Chi-Square, Value = 26,051 θαη ην p= 

0,001. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο πίλαθεο Chi-Square tests ππήξρε ππνζεκείσζε 

πνπ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ. ε φινπο ηνπο ειέγρνπο ην πνζνζηφ απηφ 

ήηαλ αξθεηά ρακειφ (<20%) θαη απηφ απνδεηθλχεη φηη ν έιεγρνο είλαη αμηφπηζηνο.   
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Πίλαθαο 5: Πνζνζηά ησλ βνπιεπηώλ πνπ έρνπλ Facebook αλάινγα κε ην θύιν 

 

Φύιν 

 

 

 

 

Facebook 

  Άλδξαο  Γπλαίθα  ύλνιν  

 

ΟΥΗ 

Απφιπηνο 

αξηζκφο 

63 4 67 

Πνζνζηφ 25,7% 7,3% 22,3% 

 

ΝΑΗ 

Απφιπηνο 

αξηζκφο 

182 51 233 

Πνζνζηφ 74,3% 92,7% 77,7% 

 

ύλνιν  

 Απφιπηνο 

αξηζκφο 

245 55 300 

 Πνζνζηφ 100% 100% 100% 

 

 

 

Πίλαθαο 6: ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ 2 θύισλ 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,807
a
 1 ,003   

Continuity Correction
b
 7,776 1 ,005   

Likelihood Ratio 10,664 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,002 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

8,777 1 ,003 
  

N of Valid Cases 300     

 

 ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη βνπιεπηέο πνπ έρνπλ Facebook αλάινγα κε 

ην θχιν. Καη ζε απηφ ην παξάδεηγκα ηζρχεη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. πγθεθξηκέλα, ην 74,3% ησλ αλδξψλ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ, 

ελψ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ είλαη 92,7%. πλεπψο, ε δηαθνξά είλαη εκθαλήο θαη ζε 

απηή ηε ζπζρέηηζε, δηφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ έρεη Facebook, ελψ νη 

άλδξεο αζρνινχληαη ιηγφηεξν κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Με βάζε ηνλ πίλαθα 6, 

πνπ παξνπζηάδεη ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, εθφζνλ ην sig. = 0.003 <0.05, 

πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 κεηαβιεηέο, άξα είλαη 

εμαξηεκέλεο.  
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4ο Κεθάλαιο: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων έπεςναρ 

4.1 Ανάλςζη Πεπιεσομένος & Αποηελέζμαηα 

 Πίλαθαο 7: Δμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο θαη απνηειέζκαηα 

Μεηαβιεηέο πρλφηεηα εκθάληζεο 

(n=233) 

Πνζνζηφ  

Disclosure (Απνθάιπςε)  

Ηδηφηεηα ππνςεθίνπ 210 90,13% 

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 110 47,21% 

Πνιηηηθφ φξακα - Δθζηξαηεία 6 2,58% 

Αλαθνξά ζην θφκκα 233 100% 

χλδεζε ή αλαθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηζηνηφπνπ  

146 62,66% 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην Twitter 40 17,18% 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην Blog 13 5,58% 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην 

Instagram 

22 9,44% 

χλδεζε ή αλαθνξά κε ην 

Youtube 

17 7,3% 

Information dissemination (Παξνρή πιεξνθνξηώλ)  

Αλαξηήζεηο εηδήζεσλ 

επηθαηξφηεηαο 

178 76,39% 

Αλαξηήζεηο θσηνγξαθηψλ  232 99,57% 

Αλαξηήζεηο Βίληεν 218 93,56% 

Ύπαξμε αξρείσλ ήρνπ 10 4,29% 

Άζθεζε θξηηηθήο 178 76,4% 

Αλαξηήζεηο Γειηίσλ Σχπνπ 23 9,87% 

Δθδειψζεηο – επηζθέςεηο 156 66,95% 

Δπηηεχγκαηα – επηηπρίεο 5 2,15% 

Involvement (Δκπινθή ρξεζηώλ)  

Email 145 62,33% 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 145 62,33% 
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Γπλαηφηεηα απνζηνιήο  

κελχκαηνο  

233 100% 

Ρπζκφο αλαλέσζεο πρλά: 183 

πάληα: 35 

1 θνξά ην κήλα: 15 

πρλά: 78,54% 

πάληα: 15,02% 

1 θνξά ην κήλα: 6,44% 

Γπλαηφηεηα ζρνιίσλ 233 100% 

Ζκεξνιφγην γεγνλφησλ 63 27,04% 

Γπλαηφηεηα εζεινληηθήο 

εξγαζίαο  

0 0% 

Γπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο 

0 0% 

Ύπαξμε ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

0 0% 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ, παξαηεξείηαη φηη 

ζηελ πξψηε κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθάιπςε ηα απνηειέζκαηα 

πνηθίινπλ. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ (π.ρ. βνπιεπηήο 

Ν.Γ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο) νη πεξηζζφηεξνη ην αλαθέξνπλ ζην Facebook κε 

πνζνζηφ 90,13%. ρεδφλ νη κηζνί βνπιεπηέο κε πνζνζηφ 47,21% έρνπλ ην 

βηνγξαθηθφ ηνπο θαηαρσξεκέλν, ελψ απφ ηελ άιιε ειάρηζηνη αλαθέξνπλ ην πνιηηηθφ 

ηνπο φξακα κε πνζνζηφ 2,58%. Όινη νη βνπιεπηέο (100%) έρνπλ αλαθνξά ζην 

θφκκα, ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα θσηνγξαθίεο κε ην ινγφηππν ηνπ θφκκαηνο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (62,66%) έρνπλ ην link  πνπ νδεγεί ζηνλ πξνζσπηθφ 

ηνπο ηζηφηνπν θαη αληίζηνηρα link πνπ νδεγνχλ ζε twitter (17,18%), blog (5.58%), 

Instagram (9,44% ) θαη Youtube (7.3%).  

Απφ ηε δεχηεξε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ, παξαηεξείηαη 

φηη νη αξθεηνί βνπιεπηέο πξαγκαηνπνηνχλ αλαξηήζεηο κε ζέκαηα επηθαηξφηεηαο κε 

πνζνζηφ 76,39%, φπσο επίζεο είλαη πςειά ηα πνζνζηά κε ηηο αλαξηήζεηο 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν,  99,57% θαη 93,56% αληίζηνηρα. Αληίζεηα ην 4,29% ησλ 

βνπιεπηψλ ρξεζηκνπνηνχλ αξρεία ήρνπ. Έληνλε είλαη ε άζθεζε θξηηηθήο απφ ηνπο 

Έιιελεο βνπιεπηέο κε ην πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 76,4%, απφ ηελ άιιε κφιηο ην  
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9,87% έρεη αλαξηήζεη δειηία ηχπνπ. ρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο, νη βνπιεπηέο 

αλαθέξνπλ θαη δεκνζηεχνπλ θσηνγξαθίεο απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπο κε πνζνζηφ 

66,95%. Διάρηζηνη Έιιελεο βνπιεπηέο έρνπλ θαηαγξάςεη ζην Facebook ηπρφλ 

επηηπρίεο ηνπο ή βξαβεία πνπ ηνπο απέλεηκαλ (2,15%).  

ηελ εκπινθή ρξεζηψλ πνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία κεηαβιεηή ππάξρνπλ 

θαηεγνξίεο φπσο, ην email θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ βνπιεπηή κε πνζνζηφ 

62,33%. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο κελχκαηνο, φπνπ φινη νη 

βνπιεπηέο έρνπλ ελεξγνπνηεκέλε απηή ηε ιεηηνπξγία ζην Facebook. ρεηηθά κε ην 

ξπζκφ αλαλέσζεο ηνπ Facebook έρεη γίλεη δηαρσξηζκφο ζε 3 ππνθαηεγνξίεο, φπνπ ε 

1
ε
 αθνξά ηε ζπρλή αλαλέσζε, ε 2

ε
 ηε ζπάληα θαη ε 3

ε
 είλαη γηα φζνπο βνπιεπηέο ην 

αλαλεψλνπλ κηα θνξά ην κήλα. Σα απνηειέζκαηα είλαη 78,54% γηα φζνπο ην 

αλαλεψλνπλ ζπρλά, 15,02% γηα απηνχο πνπ ην αλαλεψλνπλ ζπάληα θαη 6,44% γηα 

φζνπο ην αλαλεψλνπλ κηα θνξά ην κήλα. Δθηφο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

πεξηιακβάλεη θαη ηε δπλαηφηεηα ζρνιίσλ απηή ε κεηαβιεηή, φπνπ θαη ζε απηήλ ηε 

πεξίπησζε ζε φισλ ησλ βνπιεπηψλ ην Facebook νη ςεθνθφξνη – ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα ζρνιηάζνπλ ηηο αλαξηήζεηο ηνπο. Ζ θαηεγνξία εκεξνιφγην γεγνλφησλ είλαη ζην 

27,04% θαη ηέινο νη 3 ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο έρνπλ κεδεληθά πνζνζηά θαη είλαη νη 

εμήο: δπλαηφηεηαο εζεινληηθήο εξγαζίαο, δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο θαη 

χπαξμε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.  
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Ηδηόηεηα ππνςεθίνπ  

 Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ππάξρεη ζην πξνθίι ηνπ θάζε βνπιεπηή ε ηδηφηεηα 

ηνπ (πνιηηηθή ή επαγγεικαηηθή), φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πξψην θεθάιαην ηεο 

ζεσξίαο. Σν λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο – ςεθνθφξνη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

βνπιεπηέο είλαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο θαη γη απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ 

πξνζζέζεη ζηα πξνθίι ηνπο ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία, φπσο πνηαλνχ θφκκαηνο θαη 

πνηαλνχ λνκνχ είλαη βνπιεπηήο. χκθσλα κε ηνπο Kaplan and Haenlein (2010), ε 

παξνπζίαζε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο (ζπλεηδεηήο ή αζπλείδεηεο) απνθάιπςεο 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ.  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα έρνπλ θαηαρσξίζεη νη 

βνπιεπηέο. Οξηζκέλνη ηα έρνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηελ αξρηθή ζειίδα – ρξνλνιφγην 

θαη άιινη ηα έρνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1, ηα ζηνηρεία απηά 

είλαη αλαιπηηθά θαη αθνξνχλ θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

ηελ εηθφλα 2, ν ρξήζηεο – πνιίηεο ρξεηάδεηαη λα επηιέμεη ηε θαηεγνξία 

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα βξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνπιεπηή. Δπίζεο, νη 

εηθφλεο 3 & 4 έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ππνςεθίνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα, αιιά φρη κε ηφζν 

αλαιπηηθφ ηξφπν, φπσο ζηελ εηθφλα 1.  

Δηθόλα 1: Από ην πξνθίι ηνπ Γηάλλε Ακαλαηίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/giannisamanatidis/ 
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Δηθόλα 2: Από ην πξνθίι ηνπ Νηθήηα Καθιακάλε 

Πεγή:https://www.facebook.com/nikitaskaklamanis/ 

 

Δηθόλα 3: Από ην πξνθίι ηνπ Γηάλλε εθάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004830031434 
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Δηθόλα 4: Από ην πξνθίι ηνπ Γηάλλε αξίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100000566757658 

 

Βηνγξαθηθό 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ βνπιεπηή ζην 

Facebook, φπνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο θαη είλαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθφ. 

Σν βηνγξαθηθφ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο θαη ε ηδηφηεηα 

ηνπ ππνςεθίνπ ηα νπνία αλαθέξνληαη σο ρξήζηκα θαη ζηε ζεσξία, ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απνθάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο έρνπλ επηζεκάλεη νη Kaplan and Haenlein (2010). 

Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ έξεπλα ζρεδφλ νη κηζνί έρνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζην 

Facebook. Αθνινπζνχλ ηέζζεξα παξαδείγκαηα κε θσηνγξαθίεο, φπνπ κπνξεί θαλείο 

λα παξαηεξήζεη φηη κέζα ζην βηνγξαθηθφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

βνπιεπηή, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ εηθφλα 5. Οη πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο έρνπλ 

θαηαγξάςεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζαθψο 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα βηνγξαθηθά πνπ βξέζεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

βνπιεπηψλ παξφκνηα ζηνηρεία.  
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Δηθόλα 5: Από ην πξνθίι ηνπ Παύινπ Πνιάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/depminister.of.health/ 

Δηθόλα 6: Από ην πξνθίι ηνπ Θεόδσξνπ Φνξηζάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/theodorefortsakis/ 
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Δηθόλα 7: Από ην πξνθίι ηνπ Βαζίιε Λεβέληε 

 

Πεγή:www.facebook.com/Βαζηιεο-Λεβεληεο 

Δηθόλα 8: Από ην πξνθίι ηνπ Μάθε Βνξίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/voridis/ 
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Πνιηηηθό όξακα 

 Κάζε πνιηηηθφο, θάζε βνπιεπηήο θαη θάζε θφκκα έρεη έλα πνιηηηθφ φξακα. 

Απηφ αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, εληππσζηαθά παξαδείγκαηα απφ ηα 

πξνθίι ησλ βνπιεπηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεχζεη ην φξακα ην δηθφ ηνπο ή ηνπ θφκκαηνο 

ηνπο. Καηά θχξην ιφγν πξφθεηηαη γηα αξρείν ζε κνξθή βίληεν ή θσηνγξαθίεο. 

Γεληθφηεξα, ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηέηνηεο αλαθνηλψζεηο ηα πνιπκέζα. Δίλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν θπξίσο απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ ε παξνπζίαζε ηνπ νξάκαηνο. 

Γηα πνιηηηθή εθζηξαηεία θαη φξακα έρεη γίλεη αλαθνξά θαη ζηε ζεσξία φπνπ 

αλαγξάθνληαη θαη 3 βαζηθνί ζηφρνη πνπ έρεη κηα εθζηξαηεία κέζσ ησλ social media. 

Ο 1
νο

 θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη λα ληψζνπλ νη αλαγλψζηεο – ρξήζηεο 

κέξνο ηεο εθζηξαηείαο, ελεκεξψλνληαο ηνπο ζπρλά γηα ηηο εμειίμεηο (Trammell, 

2006). χκθσλα κε ην ζηφρν απηφ, είλαη απαξαίηεηεο ηέηνηεο δεκνζηεχζεηο. Βαζηθφ 

ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ ζρνιίσλ πνπ γξάθνπλ ζηηο δεκνζηεχζεηο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο 

θσηνγξαθίεο κε αλάινγεο αλαξηήζεηο, φπνπ ζηελ εηθφλα 9 &12 έρνπλ αλαξηήζεη 

θσηνγξαθίεο, ελψ νη εηθφλεο 10 & 11 πεξηιακβάλνπλ βίληεν. 
 

Δηθόλα 9: Από ην πξνθίι ηνπ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/ 
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Δηθόλα 10: Από ην πξνθίι ηνπ Αιέμε Σζίπξα 

Πεγή:https://www.facebook.com/tsiprasalexis/ 

Δηθόλα 11: Από ην πξνθίι ηνπ ηαύξνπ Θενδσξάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/TheodorakisStavros/?ref=br_rs 

 

 



ΔΠΜ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ελίδα 43 
 

Δηθόλα 12: Από ην πξνθίι ηεο Φώθε Γελλεκαηά 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/fofigennimata/ 

Αλαθνξά ζην θόκκα 

 Ζ αλαθνξά ζην θφκκα πεξηιακβάλεη ζπλήζσο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ή 

θάπνηα θσηνγξαθία κε ην ινγφηππν ηνπ θφκκαηνο θαη ίζσο θάπνηα θξάζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην θφκκα, φπσο ε έθθξαζε «Ζ Διιάδα κπξνζηά» ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο θαη ε έθθξαζε «Κεξδίζνπκε ην αχξην» ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.. Απηή ε 

δπλαηφηεηα έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ κέζσλ, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηα πνιπκέζα θαη ηελ επθαηξία πνπ έρνπλ νη βνπιεπηέο λα ζπλδπάδνπλ εηθφλα, ήρν 

θαη βίληεν. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ρξήζηεο – ςεθνθφξνη ζπκνχληαη επθνιφηεξα ηη 

είραλ δεη ζην πξνθίι ηνπ βνπιεπηή, δηφηη νη εηθφλεο θαη ηα βίληεν ηξαβνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Lappas, Chatzopoulos and 

Yannas (2008) φηη νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πνιπκέζα έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο ή ελφο ινγαξηαζκνχ ζηα social 

media. Οξηζκέλνη ππνςήθηνη ζεσξνχλ φηη πξνζειθχνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηε ρξήζε 

ησλ πνιπκέζσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα παξαδείγκαηα απφ ηα πξνθίι 

ησλ βνπιεπηψλ. Καη ζηηο ηέζζεξηο εηθφλεο ππάξρεη ην ινγφηππν ηνπ θφκκαηνο θαη 

θπζηθά σο θφλην ην αληίζηνηρν ρξψκα θάζε θφκκαηνο, φπσο ην κπιε γηα ηε Ν.Γ.. 
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Δηθόλα 13: Από ην πξνθίι ηνπ Γηώξγνπ Πάληδα 

Πεγή:https://www.facebook.com/giorgos.pantzas 

 

Δηθόλα 14: Από ην πξνθίι ηνπ Κώζηα Καξακαλιή 

Πεγή:https://www.facebook.com/kostaskaramanlis.gr/ 

Δηθόλα 15: Από ην πξνθίι ηεο Καηεξίλαο Παπαλάηζηνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/K.Papanatsiou/ 
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Δηθόλα 16: Από ην πξνθίι ηεο Νηόξα Μπαθνγηάλλε 

Πεγή:https://www.facebook.com/DoraBakoyannis/ 

 

ύλδεζε ή αλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ηζηνηόπνπ 

 Ζ χπαξμε θάπνηνπ ζπλδέζκνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

πεξηεγεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπνπ ηνπ θάζε βνπιεπηή θαη ηελ επθαηξία ζηνπο βνπιεπηέο 

λα πξνβάιινπλ ην έξγν ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Απηή ε ζεκαηηθή έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ κπνξεί θάζε βνπιεπηήο λα 

θαηαρσξίζεη ηε ζχλδεζε (link) θαη ν ρξήζηεο λα πεξηεγεζεί εχθνια ζηε επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ βνπιεπηή. Με ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ινηπφλ, επηβεβαηψλεηαη ε 

ζεσξία. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε ηζρχεη φηη απηφ ην link κπνξεί λα ππάξρεη ζηελ 

αξρηθή ζειίδα (εηθφλεο 17, 18 & 19) είηε λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηηο πιεξνθνξίεο φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 20. Δίλαη νη δχν πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη θαη είλαη 

ηδηαίηεξα εχθνιν λα βξεη θάπνηνο πνιίηεο – ρξήζηεο ην link.  
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Δηθόλα 17: Από ην πξνθίι ηνπ Λεπηέξε Απγελάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/avgenakis.gr/ 

 

Δηθόλα 18: Από ην πξνθίι ηνπ Λεσλίδα Γξεγνξάθνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/lgrigorakos/ 
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Δηθόλα 19: Από ην πξνθίι ηνπ Αξηζηείδε Φσθά 

Πεγή:https://www.facebook.com/fokasfiber 

 

Δηθόλα 20: Από ην πξνθίι ηνπ Ησάλλε αξαθηώηε 

Πεγή:https://www.facebook.com/JSarakiotis/ 
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Twitter 

 Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηε ζεσξία, νη βνπιεπηέο δελ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ 

κφλν ζην Facebook αιιά θαη ζηα ππφινηπα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ην ζεκείν 

απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλνη βνπιεπηέο πνπ έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην Twitter, ην 

νπνίν δηαθέξεη ζε αξθεηά ζεκεία απφ ην Facebook. Οξηζκέλνη βνπιεπηέο έρνπλ ζηε 

ζειίδα ηνπο Facebook ην link πνπ νδεγεί ζην πξνθίι ηνπο ζην Twitter. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ εληνπίδνπλ πην εχθνια νη ρξήζηεο ηνπο βνπιεπηέο θαη κπνξνχλ λα ηνπο 

αθνινπζήζνπλ άκεζα. Καηά θχξην ιφγν ππάξρνπλ απηά ηα link ζηηο πιεξνθνξίεο 

(εηθφλεο 21, 23 & 24), φπσο θαίλεηαη παξαθάησ απφ ηηο θσηνγξαθίεο. Ο θνο. 

θξέθαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 22 έρεη δεκηνπξγήζεη μερσξηζηή επηινγή γηα λα 

κπνξέζεη θάπνηνο λα ηνλ αθνινπζήζεη. Δπίζεο ζηελ επηινγή απηή κπνξεί 

νπνηνζδήπνηε λα δηαβάζεη ηηο αλαξηήζεηο ηνπ ζην Twitter. Ζ κέζνδνο απηή είλαη 

αξθεηά εληππσζηαθή θαη πξσηφηππε.  

 

Δηθόλα 21: Από ην πξνθίι ηεο Όιγαο Κεθαινγηάλλε 

Πεγή:https://www.facebook.com/olga.kefalogianni/ 
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Δηθόλα 22: Από ην πξνθίι ηνπ Κώζηα θξέθα 

Πεγή:https://www.facebook.com/skrekaskostas/ 

 

Δηθόλα 23: Από ην πξνθίι ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γθηνπιέθα 

Πεγή:https://www.facebook.com/k.gioulekas 
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Δηθόλα 24: Από ην πξνθίι ηνπ ηαύξνπ Θενδσξάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/TheodorakisStavros/?ref=br_rs 
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Blog 

 Οξηζκέλνη εθ ησλ βνπιεπηψλ δηαζέηνπλ θαη blog, είλαη βέβαηα πην ζπάλην ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κέζα, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Παξφια απηά έλα κηθξφ πνζνζηφ δηαζέηεη θαη 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Όπσο θαη κε ηνπο ηζηνηφπνπο, ηα blog βνεζνχλ ζηελ 

πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ θαη είλαη γεληθά εχθνια ζηε δεκηνπξγία ηνπο θαη ζηε ρξήζε 

ηνπο. Όπσο θαη κε ηνπο ηζηφηνπνπο, νη βνπιεπηέο έρνπλ θαηαρσξίζεη ην link θαη 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε εχθνια θαη άκεζα έλαο ρξήζηεο. ηηο εηθφλεο 25 θαη 26 

βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ αξρηθή ζειίδα, ελψ ζηηο εηθφλεο 27 θαη 28 πξέπεη 

ν ρξήζηεο λα ςάμεη ζηηο πιεξνθνξίεο.   

Δηθόλα 25: Από ην πξνθίι ηνπ πύξνπ Λάππα 

Πεγή:https://www.facebook.com/lappasspiridon/ 
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Δηθόλα 26: Από ην πξνθίι ηεο Οιπκπίαο Σειηγηνξίδνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/teligioridousyriza/ 

Δηθόλα 27: Από ην πξνθίι ηεο Μαξίαο Αλησλίνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/maria.antoniou.official/ 

 

 

 



ΔΠΜ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ελίδα 53 
 

Δηθόλα 28: Από ην πξνθίι ηνπ Κώζηα Σδαβάξα 

Πεγή:www.facebook.com/Κψζηαο-Σδαβάξαο 

 

Instagram  

 Παξφκνηα είλαη θαη ε θαηάζηαζε κε ην Instagram, φπνπ θαη απηφ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Έλα κηθξφ ζρεηηθά 

πνζνζηφ ησλ βνπιεπηψλ δηαηεξεί πξνθίι θαη ζην Instagram θαη γηα δηεπθφιπλζε θαη 

πξνβνιή έρεη θαηαρσξήζεη θαη ην link ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην Facebook. Ζ 

δηαδηθαζία είλαη αληίζηνηρε κε απηή πνπ ηζρχεη ζηα ππφινηπα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, φπσο ην Twitter. Αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα, φπνπ θαη ζηηο 

ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο, ην link γηα ην Instagram βξίζθεηαη ζην πεδίν πιεξνθνξίεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ ζεσξνχλ νη βνπιεπηέο ζεκαληηθφηεξν ην link γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο θαη φρη ηφζν ην Instagram.  
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Δηθόλα 29: Από ην πξνθίι ηνπ Νίθνπ Παλαγησηόπνπινπ 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/npanagioto/ 

Δηθόλα 30: Από ην πξνθίι ηνπ ηαύξνπ Θενδσξάθε 

 

Πηγή:https://www.facebook.com/TheodorakisStavros/ 

https://www.facebook.com/TheodorakisStavros/


ΔΠΜ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ελίδα 55 
 

Δηθόλα 31: Από ην πξνθίι ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γθηνπιέθα 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/k.gioulekas/ 

Δηθόλα 32: Από ην πξνθίι ηνπ Υξήζηνπ ηατθνύξα 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/cstaikouras.gr/ 
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YouTube  

 Έλα αθφκε ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ην YouTube πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ νη 

βνπιεπηέο, εμίζνπ κηθξφ πνζνζηφ βέβαηα. Μπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ βίληεν απφ 

νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο ή νηηδήπνηε άιιν είλαη ζε αληίζηνηρε κνξθή. Σα πνιπκέζα 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαη νη βνπιεπηέο ηα πξνηηκνχλ ζπρλά, δηφηη γλσξίδνπλ θαιά 

φηη πξνζειθχνπλ ην βιέκκα, φπσο αλαθέξεηε ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ κέζσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Gibson θαη Ward νη πνιηηηθέο εθζηξαηείεο έρνπλ επσθειεζεί 

αξθεηά απφ ηα πνιπκέζα, δηφηη ζεσξείηαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο 

ελφο πνιηηηθνχ κελχκαηνο (Gibson and Ward, 2000).ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

νξηζκέλνη εθ ησλ βνπιεπηψλ πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ θαη ζην YouTube. Μπνξεί 

λα βξίζθεηαη ην link ζηηο πιεξνθνξίεο είηε λα ππάξρεη μερσξηζηή επηινγή ζηα 

αξηζηεξά. ηελ εηθφλα 33 παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ελψ νη 

ππφινηπνη ηξεηο βνπιεπηέο έρνπλ μερσξηζηφ πεδίν, πνπ αθνξά κφλν ην YouTube.  

Δηθόλα 33: Από ην πξνθίι ηνπ Άδσλη Γεσξγηάδε  

Πεγή:https://www.facebook.com/adonisgeorgiadi/ 
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Δηθόλα 34: Από ην πξνθίι ηνπ Βαζίιε Κηθίιηα 

https://www.facebook.com/vkikilias/ 

Δηθόλα 35: Από ην πξνθίι ηνπ Πάλνπ Κακκέλνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/AnexartitoiEllines/ 
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Δηθόλα 36: Από ην πξνθίι ηνπ Κώζηα θξέθα  

Πεγή:https://www.facebook.com/skrekaskostas/ 

 

Αλαξηήζεηο εηδήζεσλ επηθαηξόηεηαο 

 Οη θπξηφηεξεο αλαξηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη βνπιεπηέο είλαη εηδήζεηο 

θαη ζέκαηα επηθαηξφηεηαο, ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε ζεσξία, ζχκθσλα κε ηνπο Kaplan and Haenlein (2010), 

είλαη έλα κέζν αληαιιαγήο εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, νπφηε εθκεηαιιεχνληαη απηή 

ηε δπλαηφηεηα θαη αλαξηνχλ ζεκαληηθά ζέκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο αλαξηήζεηο 

αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο, ηνπξηζκνχ θαη νηθνλνκίαο, φπσο ζηηο εηθφλεο 37 & 38. Σα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκία είλαη ίζσο ηα πην δεκνθηιή, δηφηη 

απαζρνινχλ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο πνιίηεο. Αθνινπζνχλ νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα απφ ηα πξνθίι ησλ βνπιεπηψλ. Ζ εηθφλα 37 παξνπζηάδεη κηα αηζηφδνμε 

ελεκέξσζε, ζρεηηθά κε ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο. Ζ εηθφλα 38 παξνπζηάδεη έλα 

άξζξν ζρεηηθά κε ηα κλεκφληα. Απφ ηελ άιιε, ε εηθφλα 39 αθνξά κηα δηαθνξεηηθή 

είδεζε γηα κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε.  
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Δηθόλα 37: Από ην πξνθίι ηνπ Πέηξνπ Κσλζηαληηλέα 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100000376456227 

Δηθόλα 38: Από ην πξνθίι ηνπ Γηάλλε εθάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004830031434 
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Δηθόλα 39: Από ην πξνθίι ηεο Νίθεο Κεξακέσο 

Πεγή:https://www.facebook.com/NikiKerameus/ 

 

Δηθόλα 40: Από ην πξνθίι ηνπ Γηώξγνπ Ακπξά 

Πεγή:https://www.facebook.com/giorgosamiras/ 
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Φσηνγξαθίεο  

 Οη θσηνγξαθίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ θαηεγνξία πνιπκέζσλ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ θαη φπσο έρνπκε αλαιχζεη θαη ζηε ζεσξία, ζηα 

πιενλεθηήκαηα. Μέζσ ησλ πνιπκέζσλ, πξνζθέξνληαη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο 

βνπιεπηέο θαη είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο λα θξαηήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ – ςεθνθφξσλ. Οη δεκνζηεχζεηο θσηνγξαθηψλ είλαη ίζσο θαη νη 

δεκνζηεχζεηο πνπ παίξλνπλ θαη ηα πεξηζζφηεξα likes θαη ζρφιηα απφ ηνπο ρξήζηεο – 

ςεθνθφξνπο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηέζζεξα παξαδείγκαηα απφ πξνθίι 

βνπιεπηψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη βνπιεπηέο δεκνζηεχνπλ θσηνγξαθίεο απφ 

νκηιίεο ηνπο, απφ ζπλαληήζεηο κε αξρεγνχο θνκκάησλ, απφ επηζθέςεηο ηνπο ζε 

εθδειψζεηο αιιά θαη απφ πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο (π.ρ. ζπλέδξηα θνκκάησλ).  

 

Δηθόλα 41: Από ην πξνθίι ηνπ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/Evaggelos-Venizelos-80258823622/ 
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Δηθόλα 42: Από ην πξνθίι ηεο Υαξάο Καθαληάξε 

Πεγή:https://www.facebook.com/charakafantari/ 

 

Δηθόλα 43: Από ην πξνθίι ηνπ άββα Αλαζηαζηάδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100008257868523 
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Δηθόλα 44: Από ην πξνθίι ηνπ Θέκε Μνπκνπιίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100008928314734 

 

Βίληεν  

ηελ ίδηα θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη θαη ηα βίληεν κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ. Γηα 

ηνπο βνπιεπηέο ηα βίληεν ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηηο 

αλαξηήζεηο ηνπο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φινη έρνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο 

βίληεν. πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ην 94% ησλ βνπιεπηψλ πνπ έρνπλ Facebook, αλαξηνχλ 

βίληεν ζηε ζειίδα ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα παξαδείγκαηα, φπνπ 

ζηελ εηθφλα 45 παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ βίληεν πνπ αθνξνχλ ην θφκκα θαη είλαη 

ζρεηηθά κε ηε πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ θφκκαηνο. Αληίζεηα, ζηελ εηθφλα 46, 47 

& 48 έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηνπο βνπιεπηέο δηάθνξα απνζπάζκαηα απφ νκηιίεο θαη 

ζπλεληεχμεηο.  
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Δηθόλα 45: Από ην πξνθίι ηνπ πύξνπ Λπθνύδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/LykoudisSpyros/ 

Δηθόλα 46: Από ην πξνθίι ηνπ Νίθνπ Μαληνύ 

Πεγή:www.facebook.com/Νίθνο-Μαληφο 
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Δηθόλα 47: Από ην πξνθίι ηνπ Νεθηάξηνπ αληνξηληνύ 

Πεγή:https://www.facebook.com/Nectarios.Santorinios/ 

 

Δηθόλα 48: Από ην πξνθίι ηνπ Ησάλλε αξαθηώηε 

Πεγή:https://www.facebook.com/JSarakiotis/?ref=br_rs 
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Αξρεία ήρνπ 

 Όπσο θαη νη παξαπάλσ ζεκαηηθέο θαη ηα αξρεία ήρνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ 

πνιπκέζσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή παξαηεξείηαη φηη ηα αξρεία απηά είλαη κέξνο 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ βνπιεπηψλ ζε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ηηο νπνίεο 

αλαξηνχλ ζην πξνθίι ηνπο ζην Facebook, ψζηε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο πνιίηεο – 

ςεθνθφξνπο γηα ζέκαηα πνπ εθθξεκνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ή γηα ηε 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. Αθνινπζνχλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα. πλήζσο, 

εθηφο απφ ην ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζην αξρείν ήρνπ, γξάθνπλ θαη θάπνην ζρφιην γηα 

ηε ζπλέληεπμε, φπσο ζηηο εηθφλεο 50 & 52. Δλψ ζηηο εηθφλεο 49 & 51 ππάξρεη κφλνλ 

ν ζχλδεζκνο θαη ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε.  

 

Δηθόλα 49: Από ην πξνθίι ηνπ Αλδξέα Λνβέξδνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/andreas.loverdos.50/ 
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Δηθόλα 50: Από ην πξνθίι ηεο Αζαλαζίαο Αλαγλσζηνπνύινπ 

Πεγή:www.facebook.com/Αζαλαζία-ία-Αλαγλσζηνπνχινπ 

Δηθόλα 51: Από ην πξνθίι ηνπ Νίθνπ Παλαγησηόπνπινπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/npanagioto/ 

 

 



ΔΠΜ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ελίδα 68 
 

Δηθόλα 52: Από ην πξνθίι ηεο Υαξάο Κεθαιίδνπ 

Πεγή:www.facebook.com/Υαξά-Κεθαιίδνπ 

 

Άζθεζε θξηηηθήο 

 Ζ άζθεζε θξηηηθήο είλαη θάηη πνπ ζπλεζίδνπλ νη βνπιεπηέο ελαληίνλ ηεο 

θπβέξλεζεο, ελαληίνλ ησλ αληίπαισλ θνκκάησλ θαη βνπιεπηψλ. Τπάξρνπλ αξθεηά 

παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε, άιια επηιέρζεθαλ ηέζζεξα 

απφ απηά. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε ζεσξία ε αληαιιαγή απφςεσλ ζην Facebook 

είλαη ειεχζεξε, ν θάζε βνπιεπηήο έρεη δηθαίσκα λα δεκνζηεχζεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

νπνηαδήπνηε ζέκα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Yannas and Lappas (2006) ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ, άκεζεο απάληεζεο, έληνλεο δηαδξαζηηθφηεηαο  

θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηψλ – ςεθνθφξσλ 

(Yannas and Lappas, 2006). Ζ ειεπζεξία ιφγνπ πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ Facebook 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζην ηνκέα ηεο πνιηηηθήο. ηελ εηθφλα 53 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα θαπζηηθά ζρφιηα πνπ έρεη γξάςεη έλαο βνπιεπηήο γηα ην 

λνκνζρέδην πνπ αθνξά εξγαζηαθά ζέκαηα. Αληίζηνηρα θαη νη ππφινηπεο εηθφλεο 

παξνπζηάδνπλ ζρφιηα ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο. 
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Δηθόλα 53: Από ην πξνθίι ηνπ Αξηζηείδε Φσθά 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/fokasfiber 

Δηθόλα 54: Από ην πξνθίι ηνπ Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/ 
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Δηθόλα 55: Από ην πξνθίι ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γθηνπιέθα 

Πεγή:https://www.facebook.com/k.gioulekas/ 

Δηθόλα 56: Από ην πξνθίι ηεο Ληάλαο Καλέιιε 

Πεγή:https://www.facebook.com/liana.kanelli 
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Γειηία ηύπνπ  

 Πνιινί βνπιεπηέο δεκνζηεχνπλ δειηία ηχπνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπο, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε αλαθνηλψζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ησλ ππνπξγείσλ αιιά θαη 

ησλ θνκκάησλ γηα ηπρφλ δξάζεηο ηνπο. Σα δειηία ηχπνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηε ζπρλή 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε 

ςεθνθφξν. ηε θσηνγξαθία 57 παξαηεξείηαη φηη θαη ηα δχν δειηία ηχπνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζέκαηα ηνπηθά, πνπ ζίγνπξα ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο Γξάκαο είλαη ρξήζηκε. 

Ζ εηθφλα 60 πξνβάιεη έλα δειηίν ηχπνπ πνπ αθνξά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Αθνινπζνχλ ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν αλάξηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη βνπιεπηέο. Οξηζκέλνη βνπιεπηέο ηα δεκνζηεχνπλ ζηελ αξρηθή 

ζειίδα, ψζηε λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε (εηθφλα 57, 58 & 60), ελψ ζηελ εηθφλα 59 

ηα δειηία ηχπνπ βξίζθνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο.  

 

Δηθόλα 57: Από ην πξνθίι ηνπ Υξήζηνπ Καξαγηαλλίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/ckaragiannidis/ 
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Δηθόλα 58: Από ην πξνθίι ηνπ Ησάλλε Γέδε 

Πεγή:www.facebook.com/Γέδεο-Ησάλλεο 

 

 

Δηθόλα 59: Από ην πξνθίι ηεο Έιελαο Ράπηε 

Πεγή:https://www.facebook.com/Elena-Rapti-127813413748/ 
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Δηθόλα 60: Από ην πξνθίι ηεο Οιπκπίαο Σειηγηνξίδνπ  

Πεγή:https://www.facebook.com/teligioridousyriza/?ref=br_rs 

 

Δθδειώζεηο – επηζθέςεηο  

 πρλφ θαηλφκελν απνηειεί γηα ηνπο βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθδειψζεηο ηνπηθέο θαη κε. Καηά θχξην ιφγν ηέηνηεο επηζθέςεηο 

πξαγκαηνπνηνχλ βνπιεπηέο ηεο επαξρίαο, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

νη βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ λα δίλνπλ ην παξφλ ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο, φπσο 

ενξηέο θαη επεηείνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζπλνκηιεί κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη έρεη 

ζπρλή θαη δηαπξνζσπηθή επαθή καδί ηνπο. πλεπψο, επηιέρζεθαλ ηέζζεξα 

παξαδείγκαηα απφ επηζθέςεηο ζε γηνξηέο θαη επεηείνπο ησλ βνπιεπηψλ. ηηο εηθφλεο 

61, 62 & 63 παξνπζηάδνληαη επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ελψ ζηελ εηθφλα 

64 πξφθεηηαη γηα επίζθεςε ζε έλα λνζνθνκείν.  
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Δηθόλα 61: Από ην πξνθίι ηεο Μαξίαο Αλησλίνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/maria.antoniou.official/ 

 

Δηθόλα 62: Από ην πξνθίι ηεο Υαξάο Κεθαιίδνπ  

 

Πεγή:www.facebook.com/Υαξά-Κεθαιίδνπ 
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Δηθόλα 63: Από ην πξνθίι ηνπ Κσζηή Υαηδεδάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/KostiHatzidaki/ 

 

Δηθόλα 64: Από ην πξνθίι ηνπ Γηάλλε εθάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004830031434 
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Δπηηεύγκαηα – επηηπρίεο  

 Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ βνπιεπηψλ αλαθέξεη θαη δηαθξίζεηο ή βξαβεία πνπ 

κπνξεί λα ηνπο έρνπλ απνλεκεζεί. Πξφθεηηαη γηα δηαθξίζεηο επαγγεικαηηθέο, 

αζιεηηθέο ή δξάζεηο ηνπο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Καη απηή ε ζεκαηηθή αλήθεη ζηηο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κνηξάδνληαη νη βνπιεπηέο κε ηνπο πνιίηεο. Δίλαη 

αξθεηά ρξήζηκε πιεξνθνξία, δηφηη νη πνιίηεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζνπλ θη άιιεο 

πηπρέο ησλ βνπιεπηψλ, φπσο δηαθξίζεηο ηνπο ζε αζιήκαηα. Αθνινπζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα ηέζζεξα παξαδείγκαηα εμ απηψλ. ηηο εηθφλεο 67 θαη 68 παξαηίζεληαη νη 

δηαθξίζεηο δχν βνπιεπηψλ, νη νπνίνη είραλ θάπνηα δηάθξηζε ζηελ θνιχκβεζε ζην 

παξειζφλ. ηελ εηθφλα 65, παξνπζηάδεηαη έλαο βνπιεπηήο, ν νπνίνο έρεη γλσξίζεη 

δηαθξίζεηο ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα ηνπ.  

 

Δηθόλα 65: Από ην πξνθίι ηνπ Γεκήηξε Κπξηαδίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/dimitris.kyriazidis/ 
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Δηθόλα 66: Από ην πξνθίι ηεο Μαξίαο Κόιιηα Σζαξνπρά 

Πεγή:https://www.facebook.com/profile.php?id=100010698930681 

Δηθόλα 67: Από ην πξνθίι ηνπ Νίθνπ Παλαγησηόπνπινπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/npanagioto/ 
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Δηθόλα 68: Από ην πξνθίι ηνπ Αξηζηείδε Φσθά 

Πεγή:https://www.facebook.com/Ar.Fokas/ 

 

Email 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ κέζσλ, φπνπ ζε απηά 

αλήθεη θαη ην Facebook, πξνζθέξεη άκεζα θαη αλέμνδα πιεξνθνξίεο, φπσο ην λα 

κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα βξεη εχθνια έλα email, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

βνπιεπηή. Οη βνπιεπηέο επηδηψθνπλ ην δηάινγν θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, δηφηη 

ε αλάπηπμε ζρέζεσλ βαζίδεηαη ζε φια απηά. χκθσλα κε ηνπο Saxton and Waters, ηα 

θνηλσληθά κέζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθά θαη δπλακηθά ζπζηήκαηα 

νξγαλσηηθήο δξάζεο θαη αληίδξαζεο ηνπ θνηλνχ (Saxton and Waters, 2014). 

πλεπψο, ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο πξνβάιινληαη ηα email πνπ έρνπλ νη 

βνπιεπηέο ζην ινγαξηαζκφ ηνπο. Οη εηθφλεο 69, 70 & 71 παξνπζηάδνπλ ην email ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ελψ ε εηθφλα 72 ην email βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα.  
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Δηθόλα 69: Από ην πξνθίι ηεο Άλλα Καξακαλιή 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/AnnaKaramanlipage/ 

 

 

Δηθόλα 70: Από ην πξνθίι ηνπ Υξίζηνπ Γήκα 

Πεγή:https://www.facebook.com/christos.dimas.nd/ 
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Δηθόλα 71: Από ην πξνθίι ηνπ Νηθήηα Καθιακάλε 

Πεγή:https://www.facebook.com/nikitaskaklamanis/ 

Δηθόλα 72: Από ην πξνθίι ηεο Νίλα Καζηκάηε 

Πεγή:https://www.facebook.com/kasimatinina 
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Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 

 Ο ηξφπνο εχξεζεο ηειεθψλνπ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο ζηηο κέξεο καο έρνπλ θαηαρσξήζεη ηα ηειέθσλα 

επηθνηλσλίαο ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζην Facebook. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζηε ζεσξία είλαη βαζηθφ ην λα κπνξεί λα εληνπίζεη έλαο πνιίηεο – ςεθνθφξνο ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Πνιινί είλαη νη πνιίηεο πνπ κπνξεί λα επηζπκνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε θάπνηνλ βνπιεπηή, πηζαλφλ γηα λα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα θάπνην 

πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ρξήδεη δεκφζηαο παξέκβαζεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα παξαδείγκαηα. ηηο εηθφλεο 73, 74 & 75 ην ηειέθσλν 

βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ζε εκθαλέο ζεκείν, ελψ ζηελ εηθφλα 76 βξίζθεηαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο.  

 

Δηθόλα 73: Από ην πξνθίι ηεο Όιγαο Γεξνβαζηιείνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/olgagerobasile.olgagerobasile/ 
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Δηθόλα 74: Από ην πξνθίι ηεο Νηόξα Μπαθνγηάλλε  

Πεγή:https://www.facebook.com/DoraBakoyannis/ 

 

Δηθόλα 75: Από ην πξνθίι ηνπ Γηάλλε Πιαθησηάθε 

Πεγή:https://www.facebook.com/plakiotakis/ 
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Δηθόλα 76: Από ην πξνθίι ηεο Υαξάο Κεθαιίδνπ  

Πεγή:www.facebook.com/Υαξά-Κεθαιίδνπ 

 

Γπλαηόηεηα απνζηνιήο κελύκαηνο  

 Σν Facebook απνηειεί έλα ζχγρξνλν, άκεζν θαη αλέμνδν κέζν επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ζηε δηθή καο πεξίπησζε κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ θαη πνιηηψλ. 

πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα ζηείινπλ κήλπκα ζε θάπνηνλ βνπιεπηή. 

Όινη νη Έιιελεο βνπιεπηέο πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook έρνπλ 

«αλνηρηή» ηελ επηινγή απνζηνιή κελχκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηέζζεξα 

παξαδείγκαηα. ηηο εηθφλεο 77, 78 & 80 παηψληαο πάλσ ζην εηθνλίδην πνπ αλαθέξεη 

ηε ιέμε κήλπκα, αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ, φπνπ κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

θάζε ρξήζηεο λα ζηείιεη κήλπκα ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
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Δηθόλα 77: Από ην πξνθίι ηνπ Μηιηηάδε Βαξβηηζηώηε 

Πεγή:https://www.facebook.com/MVarvitsiotis/ 

 

 

 

Δηθόλα 78: Από ην πξνθίι ηνπ Κώζηα θαλδαιίδε 

Πεγή:https://www.facebook.com/kskandalidis 
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Δηθόλα 79: Από ην πξνθίι ηνπ Υξήζηνπ Κέιια 

Πεγή:https://www.facebook.com/kellasnd/ 

 

Δηθόλα  80: Από ην πξνθίι ηνπ Κώζηα Καηζαθάδνπ 

Πεγή:https://www.facebook.com/k.katsafados 
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ρόιηα  

 Όπσο έρεη αλαθεξζεί μαλά θαη ζηε ζεσξία θαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, ε ειεπζεξία έθθξαζεο είλαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Facebook θαη ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γεληθφηεξα. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο κελπκάησλ, άκεζεο απάληεζεο, έληνλεο δηαδξαζηηθφηεηαο  θαη 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηψλ – ςεθνθφξσλ 

(Yannas and Lappas, 2006). πλεπψο, φινη έρνπλ δηθαίσκα λα ζρνιηάζνπλ 

αλαξηήζεηο θαη θσηνγξαθίεο ησλ βνπιεπηψλ. Παξαηίζεληαη ηέζζεξα ελδηαθέξνληα  

παξαδείγκαηα κε εληππσζηαθά ζρφιηα απφ ηνπο πνιίηεο. ηηο παξαθάησ εηθφλεο 

παξνπζηάδνληαη ζρφιηα πνπ ζπγραίξνπλ ηνπο βνπιεπηέο, πνπ θαθνινγνχλ ή 

εηξσλεχνληαη ηνπο βνπιεπηέο. Παξφια απηά, αθφκε θαη ηα θαθφβνπια ζρφιηα δελ ηα 

έρνπλ ζβήζεη νη βνπιεπηέο.  

 

Δηθόλα 81: Από ην πξνθίι ηεο Παλαγηώηαο Γξηηζέιε 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/p.dritseli 
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Δηθόλα 82: Από ην πξνθίι ηνπ Παύινπ Πνιάθε 

 

Πεγή:https://www.facebook.com/depminister.of.health/ 

Δηθόλα 83: Από ην πξνθίι ηεο Νηόξα Μπαθνγηάλλε  

Πεγή:https://www.facebook.com/DoraBakoyannis/ 
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Δηθόλα 84: Από ην πξνθίι ηνπ Πάλνπ θνπξιέηε  

 

Πεγή:https://www.facebook.com/pskourl 
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4.2 Παποςζίαζη ςνενηεύξεων 

Θεμαηικέρ ζςνένηεςξηρ 

Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπ Facebook  

 ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα νη απαληήζεηο ησλ βνπιεπηψλ πνηθίινπλ θαη 

δηαθέξνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, νη επηά απφ ηνπο δέθα 

ζεσξνχλ ην Facebook ζεκαληηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ρξήζηκν κέζν πξνβνιήο, 

εηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν. Γχν απφ ηνπο δέθα ην 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφ αιιά πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλν θαη θξχβεη 

δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ελίνηε. Δπίζεο αλέθεξαλ φηη είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλεηά. Απφ ηελ άιιε έλαο απφ ηνπο δέθα βνπιεπηέο ζεσξεί φηη ην Facebook είλαη 

επηθίλδπλν, θξχβεη παγίδεο θαη φηη ηείλεη λα εμαθαλίζεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.  

 χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ θν. Υξήζην Καξαγηαλλίδε ην Facebook έρεη γίλεη 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζε κεγάιν βαζκφ. Σνλίδεη φκσο, φηη είλαη θαη κηα παγίδα πνπ 

ηείλεη λα εμαθαλίζεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ είραλ ελζψκαηε παξνπζία ζηηο 

ζπδεηήζεηο θη φρη ηελ θνπβέληα κέζσ κηαο νζφλεο. Δίλαη ζίγνπξα έλα κέζν πνπ 

«κηιά» ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη κε απίζηεπηε ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο θαη 

επηξξνήο απηέο φκσο νη «αξεηέο» ηνπ είλαη πνπ ην θάλνπλ θη επηθίλδπλν γηαηί κε 

ραξαθηεξηζηηθή επθνιία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαθφβνπια θαη θαηαρξεζηηθά. 

Δπίζεο φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε ζεσξία ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο εηθφλαο/θήκεο ηνπ θάζε βνπιεπηή (Hutton, 1999). 

 Ζ θα Υαξά Κεθαιίδνπ είλαη κηα εθ ησλ βνπιεπηψλ πνπ ζεσξεί φηη ην 

Facebook έρεη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οξηζκέλα απφ ηα  

πιενλεθηήκαηα πνπ αλέθεξε είλαη ηα εμήο: ηαρχηεηα, ακεζφηεηα, δπλαηφηεηα λα 

απεπζπλζείο ζηα πην δπλακηθά θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σνλίδεη φκσο φηη δελ 

απνηειεί απφ κφλν ηνπ φιν ην επηθνηλσληαθφ πξφγξακκα αιιά ζπληζηά κέξνο ηνπ. 

Καη απηφ γηαηί δελ είλαη φινη νη πνιίηεο δηθηπσκέλνη (π.ρ. κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο 

νκάδεο δελ είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηα social media). Δηδηθά, ζηε ζρεηηθά κηθξή 

πεξηθέξεηα πνπ εθιέγεηαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε πξνζσπηθή επαθή θαη 

επηθνηλσλία. Θεσξεί φηη δεκηνπξγεί κηα γέθπξα νηθεηφηεηαο αλάκεζα ζηνλ πνιίηε θαη 

ηνλ πνιηηηθφ. 
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Σα αξλεηηθά πνπ αλέθεξε είλαη φηη θξχβεη θαη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο αθνχ ην 

«πεξηβάιινλ» ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθφ, πνιχπινθν θαη ρανηηθφ, ελψ ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη ερζξηθφ. Γελ επηιέγεη ν ίδηνο ν βνπιεπηήο κε 

πνηνλ ζα κηιήζεη θαη άξα δελ ππάξρεη ε ιεγφκελε ηδησηηθφηεηα. Γηα απηφ θαη πξέπεη 

λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο ν βνπιεπηήο κε ηηο αλαξηήζεηο ηνπ. Δπίζεο, ν βαζκφο 

αληαπφθξηζεο – απάληεζεο ζηα ζρφιηα πξέπεη λα είλαη άκεζνο. Αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ αθήλεη θαλέλα ζέκα αλαπάληεην θαη εηδηθά ηα ζεκαληηθά.   

Σέινο, ππήξραλ θαη απφιπηα ζεηηθέο απαληήζεηο γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

Facebook, φπσο, ε άπνςε ηνπ θνπ. Γηψξγνπ Αξβαληηίδε, πνπ ζεσξεί ην Facebook 

πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη άκεζα θαη 

νηθνλνκηθά κε πνιχ θφζκν. Παξάιιεια, κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο πνιίηεο φζν 

ζπρλά επηζπκεί, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ φπνπ ν κφλνο δίαπινο καδηθήο 

επηθνηλσλίαο ήηαλ ηα παξαδνζηαθά κέζα (ηχπνο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Yannas and Lappas (2006) ην Facebook ελζσκαηψλεη εηθφλα, ήρν, 

βίληεν θαη θείκελν ζε κηα κνξθή, θάηη πνπ κέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα είρε κφλν ε 

ηειεφξαζε, ε νπνία ήηαλ θαη είλαη αξθεηά δαπαλεξή. 

 

Θέκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη 

 Παξαηεξείηαη, ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα κηα νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ νη δέθα βνπιεπηέο. Όινη φζνη εξσηήζεθαλ δεκνζηεχνπλ θπξίσο ζέκαηα 

επηθαηξφηεηαο, πνιηηηθά δεηήκαηα, νκηιίεο ηνπο ζηε βνπιή, ζπλεληεχμεηο ζηα ΜΜΔ, 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, επηζθέςεηο ζε εθδειψζεηο, 

ζπλαληήζεηο ηνπο, ηνπηθά δεηήκαηα, άξζξα, πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο, 

δξαζηεξηφηεηεο απφ θακπάληεο, δεηήκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηζηνξηθά ζέκαηα. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη  νη αθξηβείο απαληήζεηο δχν εθ ησλ δέθα βνπιεπηψλ.  

Πην αλαιπηηθά, ε θα Υαξά Κεθαιίδνπ απάληεζε φηη δεκνζηεχεη πνιιά θαη 

πνηθίια ζέκαηα φπσο: εξσηήζεηο θαη αλαθνξέο πνπ θαηαζέηεη ζηε Βνπιή θαη 

αθνξνχλ ζε δηάθνξα ζέκαηα: π.ρ. πνιηηηζκφο, παηδεία, ΑκεΑ θαη ηνπηθά ζέκαηα ηεο 

Γξάκαο, νκηιίεο ηεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, πνιηηηθά επίθαηξα ζέκαηα, ηνπηθά 

δεηήκαηα, επηζθέςεηο ζε εθδειψζεηο , ζπλεληεχμεηο ηεο ζηα ΜΜΔ, αξζξνγξαθία 

ζηνλ αζελατθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θφκκαηνο κε ην νπνίν 
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εθιέγεηαη. Δπίζεο, νη βνπιεπηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο κε 

άιινπο πνιίηεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα (Saxton and Waters, 2014). 

Παξφκνηεο είλαη θαη νη απαληήζεηο ηεο θαο Μαξίαο Αλησλίνπ, ε νπνία καο 

ελεκέξσζε φηη δεκνζηεχεη θπξίσο ζέκαηα πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε δεηήκαηα 

επηθαηξφηεηαο, ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, πιαηζησκέλα κε 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Όπσο επηζήκαλε ε ίδηα, απφ ηηο αλαξηήζεηο ηεο δε ιείπεη θαη 

ε εβδνκαδηαία δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ εθινγηθή ηεο πεξηθέξεηα, απφ επηζθέςεηο θαη 

ζπλαληήζεηο κε πνιίηεο, ζπιιφγνπο, θνξείο ηεο πεξηνρήο, φπσο επίζεο θαη πην 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηεο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη κε θίινπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη  

ζχκθσλα κε ηνπο Kaplan and Haenlein (2010), είλαη έλα κέζν αληαιιαγήο εηδήζεσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ, νπφηε εθκεηαιιεχνληαη απηή ηε δπλαηφηεηα θαη αλαξηνχλ 

ζεκαληηθά ζέκαηα νη πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο.  

Αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ Facebook κε κηθξέο δηαθνξέο θάλεη θαη ε θα Έιελα 

Ράπηε, ε νπνία αλέθεξε φηη δεκνζηεχεη θαηά θχξην ιφγν ζέκαηα πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά. Οκηιίεο ηεο ζηε Βνπιή, δξάζεηο απφ ηελ θακπάληα «ΔΝΑ ζηα ΠΔΝΣΔ» 

γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πξσηνβνπιίεο ηεο 

Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο «ΑΓΑΠΖ», αιιά θαη θάζε ζέκα πνπ θξίλεη πσο κπνξεί λα 

ελδηαθέξνπλ ηνπο θίινπο ηεο ζειίδαο ηεο.  

 

Γηαρείξηζε ηνπ Facebook 

 ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Facebook νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ φηη ην ρεηξίδνληαη νη ίδηνη νη βνπιεπηέο ζε ζπλελλφεζε 

κε θάπνηνλ ζπλεξγάηε ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη επηά απφ ηνπο δέθα αλέθεξαλ φηη ην 

δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη καδί κε έλαλ ζπλεξγάηε ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη 

πνιιψλ ππνρξεψζεσλ. Απφ ηελ άιιε έλαο απφ ηνπο δέθα ηνλίδεη φηη ην δηαρεηξίδεηαη 

εμ‘ νινθιήξνπ κφλνο ηνπ, επίζεο κηα βνπιεπηέο απάληεζε φηη ηε δηαρείξηζε ηελ έρεη 

αλαιάβεη ην γξαθείν ηχπνπ ζε ζπλελλφεζε βέβαηα κε ηελ ίδηα ηε βνπιεπηή. Σέινο, 

έλαο απφ ηνπο δέθα αλαθέξεη φηη δηαρεηξίδεηαη κφλνο ηνπ ην ινγαξηαζκφ, εθηφο 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη έληνλν θφξην εξγαζίαο.  

 Αλαιπηηθφηεξα, ν θνο. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο αλαθέξεη φηη ιφγσ πνιιψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη βεβαξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη κηα βνήζεηα απφ θάπνηνπο 



ΔΠΜ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ελίδα 92 
 

ζπλεξγάηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχληαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη νη ινγαξηαζκνί 

αιιά θαη παξάιιεια, λα επνπηεχνληαη νη ινγαξηαζκνί θνηλσληθήο δηθηχσζήο ηνπ 

βνπιεπηή. Δπίζεο ε θα Έιελα Ράπηε απάληεζε φηη εθηφο απφ ηελ ίδηα έρεη θαη έλαλ 

ζπλεξγάηε ηεο κε εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο, γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιν ιφγσ ησλ 

πνιιψλ ππνρξεψζεσλ λα ην δηαρεηξίδεηαη κφλε ηεο.  

 Ζ θα Υαξά Κεθαιίδνπ έρεη αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε θαη ησλ δπν ινγαξηαζκψλ 

ηεο ζην Γξαθείν Σχπνπ, αιιά πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηελ ίδηα. 

Σνλίδεη φηη ν ρξφλνο ηεο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο, νπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ ην 

βαξχ θαζεκεξηλφ θνηλνβνπιεπηηθφ ηεο πξφγξακκα δελ ηεο επηηξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη 

ηνπο ινγαξηαζκνχο απνθιεηζηηθά κφλε ηεο.   

 

Ρπζκόο αλαλέσζεο ηνπ Facebook 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα αθνξά ηε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ Facebook 

είηε είλαη πξνεθινγηθή πεξίνδνο είηε φρη. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο δηέθεξαλ ζε κηθξφ βαζκφ, κε ηνπο κηζνχο πεξίπνπ λα ζπκθσλνχλ. Οη 

έμη απφ ηνπο δέθα αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Facebook αζρέησο 

αλ είλαη πξνεθινγηθή πεξίνδνο. Οη δχν απφ ηνπο δέθα ηνλίδνπλ φηη αλαλεψλνπλ ην 

ινγαξηαζκφ ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σέινο, νη δχν απφ ηνπο δέθα απάληεζαλ θαηά 

ηε πξνεθινγηθή πεξίνδν είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη πην έληνλε ελεκέξσζε, δηφηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο απμάλνληαη.  

Πην αλαιπηηθά, ν θνο. Γεψξγηνο Αξβαληηίδεο αλαθέξεη φηη ην αλαλεψλεη 

δηαξθψο, δηφηη σο Βνπιεπηήο ρξεηάδεηαη πνιχ ζπρλά λα αλαδείμεη είηε κηα δξάζε ηνπ 

ζην θνηλνβνχιην, είηε κηα παξνπζία ηνπ ζε θάπνην απφ ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ. 

Αληίζηνηρα, ν θνο. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο απάληεζε φηη πξνζπαζεί λα ελεκεξψλεη 

ζπλερψο ην Facebook, φζν ππάξρεη πιηθφ πξνο δεκνζίεπζε. Υσξίο, θπζηθά, 

ππεξβνιέο γηα λα κελ θνπξάδεη ηνπο πνιίηεο. Γελ παίδεη θαλέλα ξφιν εάλ είλαη 

πξνεθινγηθή πεξίνδνο ή φρη. Αθφκε θαη νη δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο «θηιίαο» βαζίδνληαη 

ζηελ δηάξθεηα θαη φρη ζε κία πξφζθαηξε «έθξεμε» δεκνζηεχζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Sweetser and Lariscy φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηνπο νξγαληζκνχο λα είλαη θνληά ζην θνηλφ (Sweetser and Lariscy, 2008) θαη γηα 
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ηνπο βνπιεπηέο λα πξνζεγγίζνπλ κε ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο 

ςεθνθφξνπο ηνπο αιιά θαη λα έρνπλ ζπρλή θαη ζηαζεξή επηθνηλσλία καδί ηνπο 

Απφ ηελ άιιε ε θα Καηεξίλα Μάξθνπ απάληεζε φηη ζαθέζηαηα ε ρξήζε 

απμάλεηαη ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν γηαηί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο 

δξάζεηο είλαη πην ππθλέο αιιά θαη γηαηί νη πνιίηεο δεηνχλ πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία 

κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ελεκέξσζε γεληθφηεξα. Σελ ίδηα πεξίπνπ άπνςε έρεη θαη ε 

θα Υαξά Κεθαιίδνπ, ε νπνία πηζηεχεη φηη αλακθηζβήηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ νη αλαξηήζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, αθνχ ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πνιχ έληνλε. Αιιά ην «ρηίζηκν» ηνπ πξνθίι ζην Facebook 

μεθηλά εγθαίξσο θαη πνιχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ.  

 Σέινο, ε θα Έιελα Ράπηε είλαη κηα εθ ησλ έμη βνπιεπηψλ πνπ ελεκεξψλεη κε 

ηνλ ίδην ξπζκφ ην ινγαξηαζκφ ηεο. πγθεθξηκέλα, απάληεζε φηη έρεη ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα αλαξηήζεσλ. Σνλίδεη φηη είλαη θαζεκεξηλφ κέζν επηθνηλσλίαο θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ή εληείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο. 

 

Δλεξγνπνίεζε ινγαξηαζκνύ 

 Ζ ζεκαηηθή απηή έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα, δηφηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη βνπιεπηέο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε πνιηηηθή εδψ θαη δεθαεηίεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζα ηνλ δεκηνχξγεζαλ. Σν εξψηεκα αθνξνχζε ην αλ ηνλ 

ελεξγνπνίεζαλ πξηλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε πνιηηηθή ή κεηά. Οπζηαζηηθά ε 

πιεξνθνξία πνπ παίξλνπκε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη αλ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ην Facebook άζρεηα κε ηε πνιηηηθή. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο. Οη έμη απφ ηνπο δέθα αλέθεξαλ φηη είραλ 

ινγαξηαζκφ ζην Facebook θαη πξηλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε πνιηηηθή. Οη δχν απφ 

ηνπο δέθα απάληεζαλ φηη δεκηνχξγεζαλ ινγαξηαζκφ αξθεηά ρξφληα κεηά, ιφγσ ηνπ 

φηη δελ ππήξρε ην Facebook παιαηφηεξα. Έλαο απφ ηνπο δέθα αλέθεξε φηη ηνλ 

ελεξγνπνίεζε ιίγν θαηξφ αθφηνπ αζρνιήζεθε κε ηε πνιηηηθή θαη ηέινο έλαο απφ ηνπο 

δέθα εξσηψκελνπο ηφληζε φηη ηνλ δεκηνχξγεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ε 

ελαζρφιεζε ηνπ.   

 Ο θνο. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο καο είπε φηη ζρεδφλ ακέζσο, απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ πνιηηηθή δεκηνχξγεζε θαη ην Facebook. πγθεθξηκέλα,  
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άξρηζε λα ην ρξεζηκνπνηεί απφ ηα πξψηα ζηάδηά ηνπ θαη ζπλερίδεη πιένλ πην 

εληαηηθά. Ο θνο. Αξηζηείδεο Φσθάο απάληεζε φηη ελεξγνπνίεζε ην ινγαξηαζκφ 

ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηήο θαη φηη παιαηφηεξα δελ ην είρε μαλά 

ρξεζηκνπνηήζεη.  

 Αληίζεηα έρνπκε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο, νη νπνίνη 

είραλ Facebook θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ πξηλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε πνιηηηθή. Ζ 

θα Μαξία Αλησλίνπ είρε ην πξνζσπηθφ ηεο πξνθίι θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ εθιέρζεθε 

βνπιεπηήο δεκηνχξγεζε δχν αθφκα ινγαξηαζκνχο – ζειίδεο ζην Facebook. Δπίζεο, ν 

θνο. Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο αλαθέξεη φηη ηνλ είρε μεθηλήζεη κεξηθά ρξφληα πξηλ θαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ δεκηνχξγεζε ηελ ζειίδα ζην 

Facebook θπξίσο γηα λα αλεβάδεη ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο ηνπ αιιά θαη ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ζ θα Υαξά Κεθαιίδνπ ηνλίδεη φηη ε  

ελεξγνπνίεζή ησλ δπν ινγαξηαζκψλ ηεο έγηλε πνιχ πξηλ μεθηλήζεη ε πξψηε 

πξνεθινγηθή εθζηξαηεία. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη δελ πξέπεη λα μερλάκε 

άιισζηε φηη ε ‗επφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε αξρίδεη λα θξίλεηαη απφ ηελ επφκελε 

εκέξα ηεο πξνεγνχκελεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο‘. 

 

Αληίθηππνο ηνπ Facebook ζηνπο πνιίηεο 

 Ζ παξαπάλσ ζεκαηηθή αλαθέξεηε ζην αλ έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αληίθηππν ην 

Facebook ζηνπο πνιίηεο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ρσξίδνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. πλεπψο, νη πέληε απφ ηνπο δέθα δελ δίλνπλ μεθάζαξε απάληεζε 

θαη ηνλίδνπλ φηη εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε, ηε πξνζέγγηζε θαη ην είδνο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο δέθα απάληεζαλ φηη έρεη ζεηηθφ αληίθηππν θαη 

έλαο κφλν βνπιεπηήο αλαθέξεη φηη έρεη θπξίσο αξλεηηθή επηξξνή.  

 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θνο. Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο φηη «εκπεξηέρεη θαη 

ηηο δύν επηπηώζεηο ζηνπο πνιίηεο. Τείλσ λα πηζηεύσ πσο πιένλ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν 

κε ηελ έλλνηα όηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο δσήο από ηε δσή ηνπ Facebook έρεη 

αξρίζεη λα γίλεηαη νξαηή πιένλ». Αληίζεηα, ε θα Καηεξίλα Μάξθνπ αλαθέξεη φηη ην 

Facebook είλαη αθφκα κία πεγή επηθνηλσλίαο αιιά θαη ελεκέξσζεο. Δπνκέλσο, ν 

ζεσξεί φηη ν αληίθηππνο είλαη ζεηηθφο. Σνλίδεη επίζεο πσο, γηα θάπνηνπο πνιίηεο, είλαη 

ε κνλαδηθή πεγή ελεκέξσζεο, φπσο δείρλνπλ έξεπλεο. Όκσο, φπσο θαη γηα θάζε άιιν 
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κέζν ελεκέξσζεο, ν θάζε πνιίηεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο θαη λα δεηά 

απνδείμεηο γηα ηελ αιήζεηα ηεο θάζε είδεζεο. Παξαηεξεί φηη πνιιέο θνξέο απηφ δελ 

ζπκβαίλεη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο αθνχ απνπζηάδνπλ δηάθνξα «θίιηξα» θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηα παξαδνζηαθά κέζα. Οπφηε, γηα λα αμηνπνηήζεη θάπνηνο 

πιήξσο ην εχξνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Facebook, πξέπεη λα παξακέλεη ζε 

εγξήγνξζε γηα απηά πνπ δηαβάδεη. 

πρλφ θαηλφκελν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηειεί, ε δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ δελ ηζρχνπλ ή πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε παξαπιεξνθφξεζε θαη ηε 

δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην κεγάιν 

φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Weir, Toolan, and 

Smeed, 2011). 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη εξσηψκελνη πνπ δελ έδσζαλ μεθάζαξε απάληεζε 

φπσο, ε θα Έιελα Ράπηε ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ην 

επηιέγνπλ σο κνξθή επηθνηλσλίαο. Χζηφζν, πξέπεη λα ππάξρνπλ φξηα ζην πφζν ζα 

πξέπεη λα εθζέηεη θάπνηνο ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή ζηελ θνηλή ζέα. Καη βεβαίσο λα 

είλαη πάληα ππνςηαζκέλνο γηα ηνπο θηλδχλνπο, εηδηθά νη κηθξφηεξεο ειηθίεο, γηαηί 

ζπρλά ην Facebook έρεη γίλεη κέζν γηα ηελ εθδήισζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Οκνίσο, θαη ε θα Υαξά Κεθαιίδνπ αλαθέξεη φηη ην εξψηεκα δελ κπνξεί λα 

απαληεζεί κε απφιπην ηξφπν. Σν Facebook απνηειεί «βήκα» πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο 

πνιίηεο αιιά θαη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηνπ Facebook 

θαζεκεξηλά παξαθνινπζεί ηηο εηδήζεηο απφ BBC, αιιά ζπλνκηιεί θαη κε ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηεο ζηε Γξάκα. Με απιά ιφγηα έρεη θαλείο ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμεη ην 

δηθφ ηνπ κείγκα πιεξνθφξεζεο, πξάγκα πνπ ζα ήηαλ αδηαλφεην ρσξίο ηα ζεκεξηλά 

εξγαιεία. Απφ ηελ άιιε αλαθέξεη φηη δελ πξέπεη θπζηθά λα μερλάκε θαη ηηο ςεπδείο 

θαη παξαπιαλεηηθέο εηδήζεηο πνπ θπθινθνξνχλ κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη πνπ θαζηζηνχλ 

πην απαξαίηεηε απφ πνηέ ηελ χπαξμε ησλ ζπκβαηηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Γηα απηφ δελ πξέπεη λα ππνηηκάκε ην ξφιν ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΜΔ, πνπ παξακέλεη 

αξθεηά ηζρπξφο θαη ζεκαληηθφο.   

 

 

 



ΔΠΜ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ελίδα 96 
 

Απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ ηνπ Facebook 

 Σν παξαπάλσ εξψηεκα αθνξά ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ νη πνιίηεο  - 

ςεθνθφξνη ζηνπο βνπιεπηέο θαη ηη είδνπο κελχκαηα ιακβάλνπλ. Οη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ίζσο ήηαλ νη αλακελφκελεο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνπλ θαη νη δέθα εξσηψκελνη φηη ιακβάλνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά κελχκαηα, 

θπξίσο κε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη επηζπκνχλ ηελ επίιπζε ηνπο, 

ζρφιηα, επηδνθηκαζίεο, ππνδείμεηο, αληηξξήζεηο, επρέο θαη απφςεηο ησλ πνιηηψλ. ε 

γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη λα ππάξρεη έλαο δηάινγνο κεηαμχ πνιηηψλ θαη βνπιεπηψλ. 

Απηφ βέβαηα είλαη θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Facebook, λα αλαπηχζζεη θαη λα βειηηψλεη 

ηελ επηθνηλσλία άκεζα θαη αλέμνδα.  

 Πην αλαιπηηθά ε θα Έιελα Ράπηε, αλαθέξεη φηη δέρεηαη κελχκαηα θαη φηη 

ππάξρεη κηα δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ζρνιηάδνπλ, απαληνχλ, 

ξσηνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε κνξθή ηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη «Γηαβάδνπκε κελύκαηα από πξνζσπηθά αηηήκαηα θαη ζρόιηα γηα ηελ 

επηθαηξόηεηα, κέρξη πξνηάζεηο γηα λόκνπο». Αληίζηνηρα ε θα Καηεξίλα Μάξθνπ 

απάληεζε φηη ηα πεξηζζφηεξα αθνξνχλ ζέκαηα ηα νπνία ζέιεη λα αλαδείμεη ν θάζε 

πνιίηεο ή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Έρεη ιάβεη θαη 

ζεηηθά ζρφιηα γηα ηνπνζεηήζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη. Τπάξρνπλ θαη 

θάπνηα πβξηζηηθά θαη θαθφβνπια κελχκαηα, βέβαηα, αιιά ηνλίδεη φηη απνηεινχλ 

κεηνςεθία. Καη ε θα Υαξά Κεθαιίδνπ ιακβάλεη κελχκαηα αλ θαη πεξηζζφηεξν 

πεξηνξίδνληαη ζηα likes, φπσο καο ελεκέξσζε. Σα κελχκαηα θαηά θχξην ιφγν είλαη 

ζεηηθά ζρφιηα γηα θάπνηα θνηλνβνπιεπηηθή πξσηνβνπιία πνπ πήξαλ. Δπίζεο ζπρλά νη 

πνιίηεο/ θνηλσληθέο νκάδεο θαηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη δηθέο ηνπο 

ηδέεο. Δπηιέγεη βέβαηα θαη επηδηψθεη ην δηάινγν θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

 Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα ελζσκαησζεί ν δηάινγνο θαη ε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία ζηελ πνιηηηθή θαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα απμεζεί θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ – ςεθνθφξσλ, νη νπνίνη ζα ληψζνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη βνεζνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ, φπσο γίλεηαη 

θαη ζηνπο νξγαληζκνχο αλάκεζα ζην θνξέα θαη ζην θνηλφ (Sweetser and Lariscy, 

2008).  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε άπνςε ηνπ θνπ. Υξήζηνπ Καξαγηαλλίδε ν 

νπνίνο λαη κελ ιακβάλεη κελχκαηα κέζσ ηνπ Facebook αιιά πξνηηκά ηε πξνζσπηθή 
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επηθνηλσλία, απφ φηη θαίλεηαη απφ ηα ζρφιηα ηνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη 

«Γέρνκαη αξθεηά κελχκαηα απφ ηνπο πνιίηεο, επηθξηηηθά θαη ζεηηθά αιιά θπξίσο 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα ηνπο ή πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα 

ιχζνπλ ή λα δηεπθνιχλνπλ θαηαζηάζεηο. Δπεηδή φκσο δσ ζε επαξρία ηα πεξηζζφηεξα 

κελχκαηα απφ ηνπο πνιίηεο ηα δέρνκαη δηα δψζεο, επηπρψο αθφκα, θαη δελ ρξεηάδεηαη 

λα πεξλψ πνιχ ψξα κπξνζηά ζηελ νζφλε».  

 

Δπηξξνή ηνπ Facebook ζηελ εθινγηθή απόθαζε ησλ πνιηηώλ 

 Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε είλαη πνηθίιεο. πγθεθξηκέλα, δχν απφ ηνπο δέθα βνπιεπηέο απάληεζαλ φηη 

ην Facebook δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθινγηθή απφθαζε ησλ πνιηηψλ – 

ςεθνθφξσλ. Σξεηο απφ ηνπο δέθα ζεσξνχλ φηη ην Facebook είλαη ηθαλφ λα επεξεάζεη 

ηνπο πνιίηεο ζηελ ςήθν ηνπο. Δπίζεο, πέληε απφ ηνπο δέθα βνπιεπηέο δελ απάληεζαλ 

μεθάζαξα, δειαδή ζεσξνχλ φηη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο ή φηη κπνξεί λα 

επεξεάζεη σο έλα βαζκφ ή φηη ε επηξξνή είλαη ειάρηζηε. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

βνπιεπηέο ηνλίδνπλ φηη ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία, εηδηθά ζηηο 

επαξρηαθέο πφιεηο.  

  Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε άπνςε ηεο θαο Υαξάο Κεθαιίδνπ, ε νπνία ηνλίδεη φηη 

«Σίγνπξα ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπσο είλαη ην Facebook, από 

ηνπο πνιηηηθνύο ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε αληίζηνηρνπο ξπζκνύο 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσλ ζηε ρώξα καο. Καζώο αλαπηύζζνληαη λέα κέζα ζην 

επηθνηλσληαθό πεδίν, αιιάδνπλ θαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη 

νη αξρεγνί ηνπο πξνζπαζνύλ λα πξνζεγγίδνπλ ην εθινγηθό ζώκα. Έηζη, ζηελ ςεθηαθή 

επνρή, ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηειεί απηνλόεην κέξνο ηεο 

πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο. Καη ζίγνπξα ηα social media παίδνπλ κεγάιν ξόιν ζε κηα 

εθινγηθή δηαδηθαζία πηα, εηδηθά ζε Δπξσπατθέο ρώξεο, π.ρ. Γαιιία, Ηλ. Βαζίιεην αιιά 

θπξίσο ζηηο ΗΠΑ. Τν απέδεημε πεξίηξαλα ν Μπαξάθ Οκπάκα ζηηο εθινγέο ηνπ 2008, 

όληαο ν πξώηνο ππνςήθηνο Πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ πνπ δελ πξνβιήζεθε απιά, αιιά 

ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν θαη ηα social media πξνο όθειόο ηνπ. Όπσο εμήγεζα όκσο 

θαη πξηλ ην Facebook είλαη έλα εξγαιείν. Γελ κπνξεί λα επηθέξεη από κόλν ηνπ ην 

επηζπκεηό θαη απαηηνύκελν επίπεδν πνιηηηθήο αλαγλώξηζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα δελ 

ππάξρεη νπζηαζηηθό πεξηερόκελν γηα λα πξνσζεζεί, ηόηε απηό πνπ πξνβάιεηο είλαη 
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ζθέηνο αέξαο. Με άιια ιόγηα ην Facebook είλαη έλα κέζν λα πξνσζήζεηο ηηο πνιηηηθέο 

ζνπ ζέζεηο, πξέπεη πξώηα όκσο λα ηηο έρεηο δηακνξθώζεη. Σπλεπώο είλαη αλέθηθην λα 

εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ πώο ζα επεξεάζεη ηνπο ςεθνθόξνπο αθνύ απηό εμαξηάηαη 

από πάξα πνιινύο άιινπο παξάγνληεο». 

 χκθσλα κε ηνπο Romero, Constantinedes and Amo νη πνιηηηθνί έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ ην έξγν ηνπο, λα αζθήζνπλ θξηηηθή, λα πξνζειθχζνπλ 

ςεθνθφξνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηάινγν κε ηνπο πνιίηεο. ε γεληθέο γξακκέο έρεη 

απνδεηρζεί φηη πνιινί ηνκείο είλαη αξθεηά επλνεκέλνη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, φπσο θαη ν ηνκέαο ηεο πνιηηηθήο (Romero, Constantinedes and Amo, 

2011). Δθφζνλ, νη βνπιεπηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο είλαη ζην ρέξη 

ηνπο λα ηνπο επεξεάζνπλ θαη λα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

 Αληίζεηα ν θνο. Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο απάληεζε φηη ειπίδεη θαη ζέιεη λα 

πηζηεχεη πσο ην Facebook δελ επεξεάδεη ηελ εθινγηθή απφθαζε. Σνλίδεη επίζεο φηη 

απηή είλαη ε δηθή ηνπ ειπίδα θαη πηζαλφηεηα δελ ζπκβαδίδεη κε ηε πξαγκαηηθφηεηα. 

Καηαιαβαίλεη θαη παξαηεξεί φηη ζηηο κέξεο καο έλα πνζνζηφ (κηθξφ ή κεγάιν) 

αλζξψπσλ ζρεκαηίδεη άπνςε κέζσ ηνπ Facebook θη απηφ είλαη θάηη πνπ δε ζα 

κπνξνχζα λα ην πσ αηζηφδνμν. Αληίζηνηρε γλψκε έρεη θαη ν θνο. Ησάλλεο εθάθεο ν 

νπνίνο ηνλίδεη φηη φρη δελ αξθεί ην Facebook γηα λα ζρεκαηίζεη άπνςε ν ιαφο. 

Αλαθέξεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηηθή επαθή κε ηνλ θφζκν θαη φρη κφλν ε 

ςεθηαθή. Πάξαπηα  ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθνχ κέζνπ κπνξεί λα θαλεί 

απνδνηηθή γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε θάπνηεο δξάζεηο πνπ 

ζπληεινχληαη απφ ηε κεξηά ηνπ βνπιεπηή.  

 Σέινο ν θνο. Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο πηζηεχεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ην Facebook. Δθφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν κέζν κπνξεί λα δηακνξθψζεη 

εηθφλεο θαη απφςεηο, κπνξεί θαη λα επεξεάζεη ηελ εθινγηθή απφθαζε ησλ πνιηηψλ. 

Δμαξηάηαη βέβαηα, απφ ην πψο ην αληηιακβάλεηαη θαλείο θαη ηη ρξήζε γίλεηαη. Δπίζεο, 

ν θνο. Γεψξγηνο Αξβαληηίδεο απάληεζε φηη θπζηθά θαη κπνξεί λα επεξεάζεη. Όπσο 

θαη φια ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ 

επηθνηλσλία πνιίηε – πνιηηηθνχ ζηελ νπζία ηεο δελ έρεη αιιάμεη. Σν Facebook είλαη 

απιά κηα λέα ηερληθή.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 Σν δηαδίθηπν θαη γεληθά ην λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο. Καλέλα άιιν κέζν δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ηφζεο ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο θαη επηινγέο. Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πιένλ 

απνηειεί κηα εχθνιε θαη αλέμνδε δηαδηθαζία, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαζεκεξηλά απμάλνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο 

θαη βειηηψλνπλ θαη απινπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. ε παγθφζκην επίπεδν ηα λέα 

κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη ρξφληα ζηελ πνιηηηθή θαη ζηηο εθζηξαηείεο ησλ 

θνκκάησλ. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη ε ζηαδηαθή ρξήζε ηνπο θαη 

πιένλ, φπσο έδεημε ε έξεπλα, γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ βνπιεπηψλ είλαη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν άκεζεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο.  

 ηηο κέξεο καο ην Facebook απνηειεί ην πην δεκνθηιέο κέζσ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζσ επηθνηλσλίαο, αληαιιαγήο απφςεσλ, 

κελπκάησλ θαη πξνβνιήο. Γη‘ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά φπσο έδεημε ε έξεπλα θαη φζνλ αθνξά ζην 

πξψην εξψηεκα ην πνζνζηφ φζσλ έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook είλαη αξθεηά 

κεγάιν, ζπγθεθξηκέλα αλέξρεηαη ζρεδφλ ζην 78%, φπνπ νη 233 απφ ηνπο 300 

δηαηεξνχλ έζησ θαη έλα ινγαξηαζκφ. Χζηφζν δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηνπο 

βνπιεπηέο δχν ζπγθεθξηκέλσλ θνκκάησλ, ηνπ Κ.Κ.Δ θαη ηεο Υξπζήο Απγήο. Όπνπ 

απφ απηά ηα δχν θφκκαηα έρνπλ ειάρηζηνη ινγαξηαζκφ, ελψ ζηε Νέα Γεκνθξαηία 

ηζρχεη ην αθξηβψο αληίζεην. ηα ππφινηπα θφκκαηα, δηαζέηεη ινγαξηαζκφ έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ησλ βνπιεπηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί απαληψληαο ζην 

δεχηεξν εξψηεκα ηεο έξεπλαο φηη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ 

παξαπάλσ, απνδείρζεθε φηη νη άλδξεο βνπιεπηέο αζρνινχληαη ιηγφηεξν κε ην 

Facebook, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, φπνπ απφ ηηο 55 έρνπλ ινγαξηαζκφ νη 51, κε 

πνζνζηφ 92,7%. ε γεληθέο γξακκέο νη βνπιεπηέο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηα λέα κέζα 

θαη είλαη αξθεηά δξαζηήξηνη νη πεξηζζφηεξνη.  

 Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξψηεκα ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη φηη κε ηε 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ησλ βνπιεπηψλ ζε φηη αθνξά ηε 

πξνβνιή ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Facebook νη 

βνπιεπηέο δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα λα αλαξηνχλ εηδήζεηο θαη λα πξνβάιινπλ 

ηε δξάζε ηνπο. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ ηνπο πξνζθέξεη ακέηξεηεο επηινγέο θαη 
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δπλαηφηεηεο, φπσο ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. Οη εηθφλεο, ηα βίληεν θαη νη θσηνγξαθίεο 

είλαη απηά πνπ κέλνπλ θαηά βάζε ζηνπο ρξήζηεο – ςεθνθφξνπο, γη απηφ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ έληνλα. Με απηά ηα κέζα, νη βνπιεπηέο πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ ην 

έξγν ηνπο, ην θφκκα ηνπο αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Αλ θαη 

επηζπκνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν γηα λα δηαηεξνχλ ζπρλή επαθή κε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπο θαη λα κάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο. Δλεκεξψλνληαη γηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πνιίηεο θαη απαηηείηαη ε βνήζεηα ηνπο γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, απφ 

ηελ έξεπλα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ δελ απνδείρζεθε φηη ζηε πξάμε αλαπηχζζνπλ 

κηα δηπιήο θαηεχζπλζεο επηθνηλσλία.  

 ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη βνπιεπηέο 

θαίλεηαη φηη αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηνπ Facebook θαζψο ηα αλαθέξνπλ θαη  

ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σνλίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Facebook 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ρσξίο θφζηνο, αιιά θαη ηε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ, φπσο ζπλέβαηλε 

παιαηφηεξα. Οη πνιίηεο πιένλ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο εηδήζεηο άκεζα θαη έγθπξα. 

Οη πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο ηφληζαλ ηε ζπκβνιή ηνπ Facebook ζηελ επηθνηλσλία ηνπο 

θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κάζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο βνπιεπηέο, φπσο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, πνιηηηθέο ζέζεηο, 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (βηνγξαθηθφ), δξάζεηο ζηε Βνπιή θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Έπεηηα απφ ηελ έξεπλα απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη Έιιελεο βνπιεπηέο 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηα λέα κέζα θαη ηα ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα θαζεκεξηλά κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπο.  

 πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ φηη ην 

Facebook έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο πνιίηεο – ςεθνθφξνπο, κπνξεί λα επεξεάζεη 

θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά νξηζκέλνπο πνιίηεο, αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ θάλνπλ θαη 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην έξγν ησλ βνπιεπηψλ, δηφηη ιακβάλνπλ κελχκαηα κε 

δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη επίιπζε νξηζκέλσλ ζνβαξψλ δεηεκάησλ. 

Απηφ γίλεηαη ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο ιφγνπ πνπ ππάξρεη ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο βνπιεπηέο είλαη φηη ην Facebook δελ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ κέζν 

επηθνηλσλίαο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηήξημε θαη δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

έρνπλ ρηίζεη κέρξη ηψξα νη βνπιεπηέο. Απηφ είλαη ζεηηθφ, δηφηη απνδεηθλχεη φηη δελ 
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έρνπλ ραζεί νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο 

επηδηψθνπλ ην δηάινγν κέζσ ηνπ Facebook θαη γεληθά ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, 

θάηη ην νπνίν σζηφζν δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ έξεπλα ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ.   

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ δηεμήρζε ζηα πξνθίι ησλ 

βνπιεπηψλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη πνιινί εμ απηψλ δελ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ κφλν ζην 

Facebook αιιά θαη ζε άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο Twitter θαη Instagram. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα έρνπλ παξνπζηαζηεί παξαπάλσ ζε κνξθή εηθφλαο, ζην 

θεθάιαην αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη βνπιεπηέο 

πξνζπαζνχλ λα πξνβάιινπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πξνθίι ηνπο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο. 

Δθηφο απηνχ, αξθεηνί δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ ηζηφηνπν ή blog, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

δξάζεηο ηνπο, ην φξακα ηνπο, ηα βηνγξαθηθφ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Γελ είλαη 

ηφζν δηαδξαζηηθφ φζν ην Facebook αιιά είλαη ρξήζηκν εξγαιείν θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

σο επίζεκε πεγή θαη απηφ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη βνπιεπηέο πιένλ δελ είλαη 

ηφζν δηζηαθηηθνί ζηα λέα κέζα, αληίζεηα ζέινπλ λα επσθειεζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ.  

 Δλ θαηαθιείδη, ρξφλν κε ην ρξφλν απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ Facebook απφ ηνπο 

βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ, αιιά ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα 

παξαδνζηαθά κέζα, φπσο ζπλεληεχμεηο ζηε ηειεφξαζε, ζε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο 

θαη ζηηο εθεκεξίδεο. Απφ φηη θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηηο 

ζπλεληεχμεηο νη βνπιεπηέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ Facebook, φπσο θαη ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ρσξίο θφζηνο. Πξνζειθχνπλ επθνιφηεξα ηνπο πνιίηεο – ςεθνθφξνπο, 

δηφηη πιένλ ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Αλαθέξνπλ φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη 

πσο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ κείγκα πιεξνθφξεζεο. 

Δπηπιένλ ηνλίδνπλ φηη δεκηνπξγείηαη κηα γέθπξα νηθεηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνλ πνιίηε θαη ηνλ πνιηηηθφ, θάηη πνπ ηνπο δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα. 

 Αμηφινγεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα απνηεινχλ ηα ππφινηπα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Twitter, Instagram), ε ζχγθξηζε κε ηνπο πνιηηηθνχο άιισλ 

ρσξψλ θαη θαηά πφζν έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ην Facebook ζηελ επηθνηλσλία ηνπο, φπσο 

θαη νη αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Facebook ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Η παπούσα σςνέντεςξη ππαγματοποιείται για επεςνητικούρ σκοπούρ και τα 

στοισεία τηρ θα σπησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούρ λόγοςρ.  

 

1) Σν ινγαξηαζκφ ηνπ Facebook ηνλ ελεξγνπνηήζαηε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

μεθηλήζαηε λα αζρνιείζηε κε ηε πνιηηηθή;  

Απάληεζε: 

2) Έρεηε θάπνηα βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο απφ ζπλεξγάηε 

ζαο;  

Απάληεζε: 

 

3) Ση ζέκαηα δεκνζηεχεηαη ζπλήζσο; 

Απάληεζε: 

 

4) Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε ην Facebook σο κέζσ επηθνηλσλίαο; 

Απάληεζε:  

 

5) Υξεζηκνπνηείηε – ελεκεξψλεηε ην Facebook ηφζν ζπρλά είηε είλαη 

πξνεθινγηθή πεξίνδνο είηε φρη; 

Απάληεζε: 

 

6) Θεσξείηε φηη ην Facebook έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο πνιίηεο; 

Απάληεζε:  
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7) Γέρεζηε κελχκαηα απφ ηνπο πνιίηεο; Κη αλ λαη, ηη είδνπο κελχκαηα; 

Απάληεζε:  

  

8) Θεσξείηε ην Facebook ηθαλφ λα επεξεάζεη ηνπο πνιίηεο ζηελ εθινγηθή ηνπο 

απφθαζε;  

Απάληεζε:  

 

 

αο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο!  

Με εθηίκεζε,  

Παπιίδνπ Αιίθε  

 


