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Περίληψη 

Περίληψη 

 Η εργασία αυτή αφορά τη μελέτη της χρήσης των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών  (Information and Communication Technologies 

– ICTs) για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation), και ιδιαίτερα 

όσον αφορά στη χρήση των τεχνολογιών αυτών κατά την προεκλογική περίοδο 

(eElectioneering). Αποτελεί μία εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση επιστημονικών 

άρθρων τα οποία αφορούν το  eElectioneering και τα οποία δημοσιεύτηκαν από το 

1997 μέχρι και σήμερα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.  

Δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση των όρων 

eParticipation και eElectioneering. Παρουσιάζεται μία προτεινόμενη μεθοδολογία 

συγγραφής βιβλιογραφικών επισκοπήσεων γενικά αλλά και προσαρμοσμένη στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Η μεθοδολογία αφορά τον τρόπο εύρεσης και επιλογής 

των σχετικών άρθρων αλλά κυρίως έναν τρόπο για αποδοτικότερη παρουσίαση 

της βιβλιογραφίας, βασισμένο σε συμπλήρωση κατάλληλης μήτρας εννοιών. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αναζητήθηκαν άρθρα σχετικά με το eElectioneering 

με χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών, και μετά από εφαρμογή κατάλληλων 

κριτηρίων επιλέχθηκαν τελικά 47.  

Τα άρθρα αυτά μελετήθηκαν και συμπληρώθηκε μήτρα εννοιών, ώστε να 

γίνει κατηγοριοποίηση, από την οποία προκύπτουν οι τάσεις και τα κενά της 

έρευνας. Παρατηρήθηκε τάση να ερευνώνται προεκλογικές διαδικασίες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι αντίστοιχες διαδικασίες 

στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς. Επίσης ένα πολύ 

μεγάλο τμήμα της έρευνας αφορά τη χρήση των ιστοσελίδων σαν εργαλείο 

προεκλογικής εκστρατείας, τόσο από την πλευρά των υποψηφίων και των 

πολιτικών κομμάτων, όσο και από την πλευρά των χρηστών. Παρατηρήθηκαν 

ελλείψεις στην έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις του eElectioneering. 

Η μελέτη του αντικειμένου αυτού είναι συνεχής και υπάρχουν αρκετά 

θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί επαρκώς. Ιδιαίτερα χρήσιμες θα 

μπορούσαν να φανούν συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε διάφορες χώρες, καθώς 

μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της κουλτούρας 

και των διαφορετικών πολιτικών συνθηκών και συστημάτων.  
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Abstract 

Abstract 

This work examines the use of Information and Communication 

Technologies for enhancing the public participation or eParticipation, and 

especially during the pre-elections period (eElectioneering). A broad literature 

review is conducted, that includes articles published from 1997 till now in 

recognized scientific journals.   

 The necessary concepts in order to understand the fields of eParticipation 

and eElectioneering are given. A suggested literature reviewing methodology is 

presented, along with an adjusted to this field methodology. This methodology 

describes the search and selection process of the relevant literature, but most 

significant is the description of an efficient manner to present this literature, based 

on compiling a suitable concept matrix. According to the above-mentioned 

methodology articles concerning eElectioneering were searched using suitable 

keywords. After applying some criteria, 47 articles were selected. 

    These articles were studied and a concept matrix was compiled, in order to 

categorize them. From the categorization the trends and gaps of research were 

defined. A tendency was observed towards United States’ and United Kingdom’s 

pre-election studies, while the corresponding studies for Europe and other 

countries are limited in number. Many of the research articles study the use of 

websites during the election campaign, either by the candidates and political 

parties or by Internet users/voters. Also, the effects of eElectioneering are have not 

been examined broadly. 

 The studies in this field are evolving constantly and there are many aspects 

that have not been examined yet. Valuable conclusions would be derived from 

comparative studies among different countries, as different cultures and political 

systems might interfere with the eElectioneering effects.  

 

  

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

7



Abstract 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

8



Περιεχόμενα 

Περιεχόμενα 

 

Ευχαριστίες_______________________________________________________ 3 

Περίληψη ________________________________________________________ 5 

Abstract__________________________________________________________ 7 

Περιεχόμενα ______________________________________________________ 9 

Κατάλογος σχημάτων _____________________________________________ 13 

Κατάλογος πινάκων _______________________________________________ 13 

Πρόλογος________________________________________________________ 15 

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή ___________________________________________ 17 

1. Περιγραφή του προβλήματος _______________________________________ 17 

2. Εύρος μελέτης __________________________________________________ 18 

3. Στόχοι μελέτης__________________________________________________ 18 

4. Περιεχόμενα μελέτης _____________________________________________ 19 

Κεφάλαιο 2 – Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια Συμμετοχή και στην 

Ηλεκτρονική Προεκλογική Εκστρατεία ______________________________ 21 

1. eParticipation __________________________________________________ 22 

2. eElectioneering _________________________________________________ 24 

Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία_________________________________________ 33 

1. Περιγραφή της μεθοδολογίας των Webster και Watson __________________ 33 

2. Περιγραφή μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε ________________________ 36 

i. Προσδιορισμός του eElectioneering ___________________________ 36 

ii. Εύρεση άρθρων ___________________________________________ 37 

iii. Επιλογή άρθρων __________________________________________ 38 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

9



Περιεχόμενα 

iv. Κατηγοριοποίηση άρθρων ___________________________________38 

Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων ___________________________________41 

1. Use of the World Wide Web in the 1996 US Election ___________________ 42 

2. Virtual Criticism: Negative advertising on the Internet in the 1996 Senate races43 

3. The Web and US senatorial campaigns 2000__________________________ 44 

4. Cyberspace and Elections ________________________________________ 45 

5. Political parties on the Net – 4 years closer to cyber-utopia?_____________ 46 

6. Political parties’ use of the Web during the 2001 general election_________ 48 

7. German parties and Internet campaigning in the 2002 Federal Election ____ 50 

8. Preaching to the converted?: Pluralism, participation and party websites___ 52 

9. Election campaigning on the WWW in the USA and UK: A comparative analysis54 

10. On-line and on message? Candidate websites in the 2001 General Election _ 55 

11. The Internet and Political Campaigning: The New Medium Comes of Age? _ 57 

12. A Boost or Bust for Democracy? How the Web Influenced Political Attitudes 

and Behaviors in the 1996 and 2000 Presidential Elections __________________ 59 

13. Politics@Japan: Party competition on the Internet in Japan _____________ 61 

14. Political culture and information technology in the 2001 Singapore general 

election ___________________________________________________________ 62 

15. A Web for all reasons: uses and gratifications of Internet components for 

political information _________________________________________________ 64 

16. Internet use and the 2000 presidential election ________________________ 66 

17. Russian parties and the political Internet ____________________________ 68 

18. Deep Democracy, Thin Citizenship: The Impact of Digital Media in Political 

Campaign Strategy __________________________________________________ 69 

19. Truth and Consequence in Web Campaigning: Is there an Academic Digital 

Divide? ___________________________________________________________ 70 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

10



Περιεχόμενα 

20. Political Advertising in the 2004 Election: Comparison of Traditional 

Television and Internet Messages _______________________________________ 71 

21. E-parties: Democratic and Republican state parties in 2000 _____________ 72 

22. “Politics makes strange bedfellows” the Internet and the 2004 European 

parliament election in Britain __________________________________________ 74 

23. Election campaigning online: German party websites in the 2002 national 

elections ___________________________________________________________ 75 

24. Tracking the 2004 presidential campaign Web sites: Similarities and differences76 

25. Politics as usual or politics unusual? Position taking and dialogue on campaign 

websites in the 2002 US elections _______________________________________ 77 

26. Blog for America and civic involvement______________________________ 79 

27. Blogs in campaign communication__________________________________ 80 

28. Candidate campaign e-mail messages in the presidential election 2004_____ 81 

29. The real lessons of Howard Dean: Reflections on the first digital campaign _ 82 

30. Connections between Internet use and Political Efficacy, Knowledge and 

Participation _______________________________________________________ 83 

31. Exposure to the Newer Media in a Presidential Primary Campaign ________ 84 

32. Dipping their big toe into the blogosphere: The use of weblogs by the political 

parties in the 2005 general election______________________________________ 85 

33. Blog offensive: An exploratory analysis of attacks published on campaign blog 

posts from a political public relations perspective __________________________ 87 

34. Online campaign communication and the phenomenon of blogging: An analysis 

of Web logs during the 2005 British general election campaign________________ 88 

35. Internet use in Ukraine’s Orange Revolution__________________________ 90 

36. The Technological Development of Congressional Candidate Web Sites How 

and Why Candidates Use Web Innovations________________________________ 91 

37. A comparison of conventional and internet political mobilization__________ 92 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

11



Περιεχόμενα 

38. Closing the gap, raising the bar. Candidate web site communication in the 2006 

campaigns for congress. ______________________________________________ 93 

39. Political Parties, The Internet and the 2005 General Election: third time lucky?95 

40. The disconnection in online politics:  The youth political web sphere and US 

Election web sites: 2002-2004__________________________________________ 97 

41. Trickle-down technology?: The use of computing and network technology in 

state legislative campaigns ____________________________________________ 99 

42. Party profiles on the web: an analysis of the logfiles of non-partisan interactive 

political sites in the 2003 and 2004 election campaigns in Belgium ___________ 100 

43. Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information_______ 101 

44. Candidate campaign blogs: Directly reaching out to the youth vote_______ 102 

45. Seeking unmediated political information in a mediated environment: The uses 

and gratifications of political parties’ e-newsletters________________________ 103 

46. Finally informing the electorate? How the Internet got people thinking about 

presidential politics in 2004 __________________________________________ 105 

47. Congressional candidates’ Issue agendas On- and Off-line _____________ 106 

Κεφάλαιο 5 – Κατηγοριοποίηση ____________________________________107 

1. Αντικειμενο-κεντρική έρευνα______________________________________ 107 

i. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται σε κάποιον από τους δράστες ή 

συμμετέχοντες σε διαδικασίες eElectioneering. ______________________107 

ii. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται σε κάποιο από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες eElectioneering ________________109 

iii. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται στις επιδράσεις του eElectioneering.111 

2. Σχεσιο-κεντρική έρευνα__________________________________________ 112 

i. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται στον τρόπο χρήσης των εργαλείων από 

συγκεκριμένους δράστες. _______________________________________112 

ii. Άρθρα τα οποία εξετάζουν τις επιδράσεις συγκεκριμένων εργαλείων. 113 

3. Άρθρα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εκλογές__________________ 115 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

12



Περιεχόμενα 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

13

4. Άλλες κατηγοριοποιήσεις_________________________________________ 118 

Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα ______ 123 

1. Συμπεράσματα_________________________________________________ 123 

2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα __________________________________ 124 

Βιβλιογραφία ___________________________________________________ 129 

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο ________________________________________ 134 

Κατάλογος σχημάτων 

Σχήμα 1 - Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στοιχεία έρευνας του eElectioneering 39 

Σχήμα 2 - Κατανομή άρθρων ανάλογα με τον προσανατολισμό της έρευνας __ 114 

Σχήμα 3 - Γεωγραφική κατανομή της έρευνας __________________________ 117 

Σχήμα 4 - Συγκριτικές μελέτες και μελέτες μίας μόνο εκλογικής διαδικασίας__ 117 

Κατάλογος πινάκων 

Πίνακας 1 - Δραστηριότητες eParticipation _____________________________ 22 

Πίνακας 2 - Προσεγγίσεις στις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις _______________ 34 

Πίνακας 3 - Μήτρα εννοιών (Concept matrix) ___________________________ 34 

Πίνακας 4 - Μήτρα εννοιών για το eElectioneering _______________________ 40 

Πίνακας 5 - Δράστες του eElectioneering ______________________________ 108 

Πίνακας 6 - Εργαλεία του eElectioneering _____________________________ 110 

Πίνακας 7 - Επιδράσεις του eElectioneering____________________________ 111 

Πίνακας 8 - Σχέσεις δραστών με εργαλεία _____________________________ 113 

Πίνακας 9 - Σχέσεις εργαλείων και επιδράσεων _________________________ 114 

Πίνακας 10 - Χώρες και εκλογικές διαδικασίες _________________________ 116 

Πίνακας 11 - Μέθοδοι συλλογής δεδομένων____________________________ 119 

Πίνακας 12 - Αναλύσεις περιεχομένου ________________________________ 120 



Πρόλογος 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

14



Πρόλογος 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

15

Πρόλογος 

 Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το τέταρτο εξάμηνο. Σκοπός της εργασίας είναι 

η μελέτη της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Information 

and Communication Technologies – ICTs) για την ενίσχυση της Δημόσιας 

Συμμετοχής (eParticipation), και ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση των 

τεχνολογιών αυτών κατά την προεκλογική περίοδο (eElectioneering). Ειδικότερα 

η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην μελέτη της έρευνας η οποία έχει διενεργηθεί 

σε οτιδήποτε αφορά στο eElectioneering, και αποτελεί μία εκτενή βιβλιογραφική 

επισκόπηση αυτής.  
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή  

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η περιγραφή του προβλήματος που εξετάζεται στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, προσδιορίζονται το εύρος και οι στόχοι της 

μελέτης και παρουσιάζεται η δομή της.  

1. Περιγραφή του προβλήματος 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών έχει επεκταθεί σε σχεδόν σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης 

για διάφορα θέματα. Η χρήση τους για πολιτική επικοινωνία και ενημέρωση είναι 

σημαντική σε αρκετές χώρες και για διάφορους σκοπούς. Από τη χρήση αυτή 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας προέκυψε ένα νέο πεδίο έρευνας, 

το οποίο ονομάζεται eElectioneering, και περιλαμβάνει τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών για διενέργεια προεκλογικής εκστρατείας.   

Το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας είναι αρκετά νέο και η έρευνα γύρω από αυτό 

δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα με συγκεκριμένα περιοδικά ή συνέδρια. Επίσης δεν 

έχει διαμορφωθεί ακόμα το αναγκαίο θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης. Αντίθετα 

είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο σχετικά με το οποίο εμφανίζονται ερευνητικά 

άρθρα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά που αναλύουν την πολιτική επιστήμη, 

την επιστήμη της πληροφορικής και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι η 

συγκέντρωση της βιβλιογραφίας θα πρέπει να διατρέχει ένα σύνολο από περιοδικά 

και συνέδρια, στα οποία το eElectioneering εξετάζεται από διάφορες απόψεις. Η 

μεθοδολογία έρευνας που ακολουθείται αλλά και οι σκοποί της κάθε έρευνας είναι 

περισσότερο αποτέλεσμα εμπειρικών εκτιμήσεων και προσεγγίσεων, παρά τμήμα 

μίας ολοκληρωμένης και αξιόπιστης μεθοδολογίας έρευνας. Στην παρούσα 

εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση με χρήση κατάλληλης 

μεθοδολογίας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και εμπεριστατωμένη, 

ξεπερνώντας τα παραπάνω εμπόδια. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και εντοπίζονται οι τάσεις της έρευνας αλλά και 

κάποια κενά στην έρευνα. Επιπλέον δίνονται κάποιες κατευθύνσεις για 

μελλοντική έρευνα.  
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Η συμβολή της παρούσας διπλωματικής εργασίας εντοπίζεται στην 

συγκέντρωση και παρουσίαση της έρευνας που έχει διενεργηθεί μέχρι σήμερα 

στον τομέα της Ηλεκτρονικής Προεκλογικής Εκστρατείας, ώστε να 

διευκολυνθούν μεταγενέστερες έρευνες.  

2. Εύρος μελέτης 

Εξετάζονται διάφορες μελέτες ερευνητών γύρω από την Ηλεκτρονική 

Προεκλογική Εκστρατεία, οι οποίες είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά 

περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Αναζητήθηκαν άρθρα τα οποία  

προσανατολίζουν την έρευνα τους σε διάφορα θέματα που αφορούν τους 

εμπλεκόμενους, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και τις επιδράσεις του 

eElectioneering. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, αλλά 

και διάφορες μέθοδοι ανάλυσης και συσχετισμού των δεδομένων. Εξετάζονται 

προεκλογικές εκστρατείες σε διάφορες χώρες και διάφοροι τύποι εκλογών. Η 

εργασία αυτή στο σύνολο της προσπαθεί να διερευνήσει τις τάσεις που 

ακολουθούνται στην έρευνα αλλά και να προσδιορίσει ποιες απόψεις του 

eElectioneering δεν έχουν εξεταστεί ακόμα από τους ερευνητές.  

3.  Στόχοι μελέτης 

Πρωταρχικός στόχος κάθε βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να 

συγκεντρώσει και να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση από έναν 

τομέα έρευνας. Τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν αποτελούν και 

τους στόχους της παρούσας εργασίας. Τα βήματα αυτά είναι: 

• Καθορισμός κατάλληλης μεθοδολογίας για την διενέργεια της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης. 

Χρησιμοποιώντας σαν βάση μία ήδη προτεινόμενη μεθοδολογία για 

διενέργεια βιβλιογραφικών επισκοπήσεων, αναζητείται και προσδιορίζεται 

κατάλληλη μεθοδολογία για τη διενέργεια βιβλιογραφικής επισκόπησης 

στον τομέα του eElectioneering.  

• Εύρεση και επιλογή των άρθρων που θα χρησιμοποιηθούν στην 

βιβλιογραφική επισκόπηση. 
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Πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις σε διάφορες βιβλιογραφικές βάσεις με 

κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, ώστε να εντοπιστούν άρθρα με πιθανό 

συσχετισμό με το eElectioneering. Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι 

περιλήψεις (abstracts) ώστε να γίνει η τελική επιλογή των άρθρων που 

χρησιμοποιούνται για τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

• Μελέτη των άρθρων και καταγραφή του αντικείμενου της έρευνας, της 

μεθοδολογίας που ακολουθείται και των συμπερασμάτων που εξάγονται 

από κάθε άρθρο. 

Κάθε άρθρο μελετήθηκε και ακολουθώντας τη μεθοδολογία 

καταγράφηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε άρθρο. 

• Κατηγοριοποίηση των άρθρων βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας.  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία εξάγονται οι κατηγορίες που προέκυψαν και 

γίνεται ταξινόμηση των άρθρων σε αυτές τις κατηγορίες.  

• Εξαγωγή συμπερασμάτων για την έρευνα που έχει διενεργηθεί, ώστε να 

εντοπιστούν οι τάσεις και τα κενά στην έρευνα.  

Εξετάζοντας τις κατηγορίες και τα άρθρα που αντιστοιχούν σε αυτές 

εντοπίζονται κενά στην έρευνα και εξάγονται συμπεράσματα για τις τάσεις 

της έρευνας.  

 

4. Περιεχόμενα μελέτης 

Αυτή η διπλωματική εργασία αποτελείται, εκτός από αυτό το εισαγωγικό 

κεφάλαιο, όπου δίνονται ο ορισμός του προβλήματος, το εύρος και οι στόχοι της 

μελέτης αλλά και η δομή της εργασίας, από άλλα πέντε κεφάλαια.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στο eParticipation και στις 

πρακτικές που περιλαμβάνει, ενώ παρουσιάζεται το eElectioneering σαν τμήμα 

της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Συμμετοχής. Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή 

της χρήσης του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών, μια 

αναφορά στους λόγους που χρησιμοποιείται από τους υποψηφίους και τα πολιτικά 

κόμματα και μία παρουσίαση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας στον τομέα της Ηλεκτρονικής 
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Προεκλογικής Εκστρατείας. Παρουσιάζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία για 

εκπόνηση βιβλιογραφικών επισκοπήσεων και η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του θέματος.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των άρθρων που επιλέχθηκαν. Για 

κάθε άρθρο προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, ο σκοπός της έρευνας, η 

μεθοδολογία και ο τρόπος παρουσίασης και τα βασικά συμπεράσματά της. Επίσης 

καταγράφονται στοιχεία σχετικά με την εκλογική διαδικασία στην οποία 

αναφέρονται, τη χώρα και τη χρονολογία.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης αυτής της 

έρευνας με σκοπό τον προσδιορισμό των τάσεων της έρευνας και πιθανών κενών 

στην έρευνα αυτή. Γίνεται διαχωρισμός των άρθρων ανάλογα με το αντικείμενο 

της έρευνας, τη χώρα και την εκλογική διαδικασία στην οποία αναφέρονται. 

Επίσης τα άρθρα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη μεθοδολογία έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκε και το πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας. Για κάθε κατηγορία 

η βιβλιογραφία παρουσιάζεται σε πίνακες και οι τάσεις παρουσιάζονται σε 

γραφήματα.  

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν 

και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  Οι προτάσεις αυτές είτε 

συμπληρώνουν τα κενά στην ήδη υπάρχουσα έρευνα σχετικά με το 

eElectioneering, ή προτείνουν νέες κατευθύνσεις έρευνας που θα μπορούσαν να 

ακολουθήσουν οι ερευνητές. 
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Κεφάλαιο 2 – Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια 

Συμμετοχή και στην Ηλεκτρονική Προεκλογική 

Εκστρατεία  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι πολιτικό όν. Αυτό 

σημαίνει ότι έχει ανάγκη να συμμετέχει στα κοινά, να εκφράζει τις απόψεις του 

και να μάχεται γι’ αυτές. Στην αρχαία Αθήνα η δημοκρατία ήταν άμεση. Κάθε 

πολίτης είχε το δικαίωμα, την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα να εκφράσει τις 

απόψεις του στην αγορά, που έπαιζε τότε το ρόλο του σημερινού κοινοβουλίου, 

εκφράζοντας τις προσωπικές του απόψεις, οι οποίες άλλοτε τύχαιναν υποστήριξης 

από τους συμπολίτες του και άλλοτε αποδοκιμασίας. Με την αύξηση του 

πληθυσμού όμως των κοινωνιών αυτή η δομή της άμεσης δημοκρατίας γινόταν 

όλο και λιγότερο εφικτή. Άμεσο επακόλουθο ήταν η συσπείρωση πολιτών με 

κοινές απόψεις και ιδεολογία σε ομάδες οι οποίες  υποστήριζαν συνήθως κάποιον 

που θεωρούσαν ότι τους αντιπροσώπευε ώστε να τους εκπροσωπεί συλλογικά 

στην λήψη αποφάσεων. Συνήθως επέλεγαν τον αντιπρόσωπο τους δια βοής 

ανάμεσα σε αυτούς που είχαν την δυναμικότερη παρουσία. 

Με την εδραίωση της σημερινής πλήρως αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, 

η οποία συγκεντρώνει σε ένα πρόσωπο εξουσία μερικών χιλιάδων ατόμων, η λήψη 

αποφάσεων έχει αφεθεί στα χέρια των εκλεγμένων υποψηφίων, ενώ η συμμετοχή 

των απλών πολιτών έχει περιοριστεί στην εκλογή αυτών των υποψηφίων.  Σε 

αρκετές χώρες η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία δεν είναι 

υποχρεωτική και υπάρχει σημαντική αποχή και αδιαφορία για τα κοινά. Οι πολίτες 

επαναπαύονται, αποστασιοποιούνται και αφήνουν άλλους να αποφασίζουν. Οι 

αιτίες αυτής της στάσης έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από 

κοινωνιολόγους, όμως ουσιαστική λύση δεν έχει προταθεί. Οι σύγχρονες 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έρχονται να προτείνουν λύσεις για 

την κινητοποίηση των πολιτών και την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος τους για 

τα κοινά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η χρήση του Διαδικτύου έχει 

επεκταθεί σε μεγάλο κομμάτι του αναπτυσσόμενου και αναπτυγμένου κόσμου, οι 

προσπάθειες χρήσης του για αυτόν το σκοπό έχουν εντατικοποιηθεί.   
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1. eParticipation 

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Information 

and Communication Technologies – ICT) με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας 

συμμετοχής ορίζεται σαν electronic Participation ή απλά eParticipation. Ο όρος 

αυτός περιλαμβάνει ένα σύνολο από δραστηριότητες συμμετοχής των πολιτών σε 

δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες τεχνικές 

για να διευθύνουν τις διαδικασίες, και οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύονται και 

εξουσιοδοτούνται από τα κατάλληλα εργαλεία ICT τα οποία είναι βασισμένα και 

υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες ICT, όπως επισημαίνεται από τους 

Tambouris, Liotas και Tarabanis (2007). Στην ίδια έρευνα παρουσιάζονται και 

αρκετά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις δραστηριότητες που 

εντάσσονται στο eParticipation, αλλά και οι τεχνολογίες που τα υποστηρίζουν. 

Επίσης αναφέρονται και οι δράστες και συμμετέχοντες σε διαδικασίες 

eParticipation. Οι σημαντικότερες δραστηριότητες που εντάσσονται στο 

eParticipation παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1 - Δραστηριότητες eParticipation 

Ονομασία Περιγραφή 

e-Democracy Αλλαγή ή βελτίωση της μορφής της δημοκρατίας βάσει της 

συμμετοχής 

e-Governance Συμμετοχή σε οργανωτικές δομές εξουσίας και συνεργασίας 

με σκοπό την εξασφάλιση πόρων και τον έλεγχο κοινωνικών 

ή οικονομικών δραστηριοτήτων 

e-Accessibility Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής από άτομα με 

αναπηρίες και ειδικές ανάγκες 

e-Activism Μη οργανωμένη πολιτική δραστηριότητα ή διαμαρτυρία 

e-Campaigning Πολιτική εκστρατεία στο Διαδίκτυο (εκτός της προεκλογικής 

περιόδου) 

e-Community  O τρόπος με τον οποίο οι εφαρμογές ICT διαμορφώνουν τον 

εκσυγχρονισμό κοινωνικών δομών με πολιτικό 

προσανατολισμό, όπως τοπικά πολιτικά φόρα συζήτησης 

e-Consultation Διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση (π.χ. για χάραξη πολιτικής) 
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εν μέρει ή ολοκληρωτικά μέσω Διαδικτύου 

e-Decision making Χρήση εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης πολιτικών 

αποφάσεων 

e-Deliberation Συμμετοχική εκτίμηση ενός πολιτικού θέματος μέσω 

διαδικτυακής συζήτησης 

e-Electioneering Χρήση ICTs  για προεκλογική εκστρατεία 

e-Inclusion Εξέταση της διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής συμμετοχής 

σε πολίτες που υπόκεινται σε κοινωνικούς διαχωρισμούς 

(ψηφιακός διαχωρισμός), ιδιαίτερα σε σχέση με την 

πρόσβαση στην τεχνολογία (και τις δυνατότητες που αυτή 

προσφέρει)  

e-Petition Εξειδικευμένη μορφή συμμετοχής η οποία υποστηρίζει μία 

συγκεκριμένη πρόταση 

e-Politics Συμμετοχή σε κομματικές και ομαδικές πολιτικές 

διαδικασίες 

e-Polling Έρευνες για απόψεις χρησιμοποιώντας τεχνικές 

δειγματοληψίας 

e-Rulemaking Συμμετοχή στη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να 

δημιουργήσει ή να διαδώσει κανονισμούς και νόμους 

e-Voting Συμμετοχή μέσω ψηφοφορίας από το Internet ή με άλλο 

ηλεκτρονικό μέσο 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις παραπάνω διαδικασίες είναι 

σχεδόν όλα όσα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, αλλά ιδιαίτερα όσα έχουν κάποιο 

βαθμό διαδραστικότητας. Η απλή παροχή πληροφοριών για διάφορα θέματα 

συμβάλλει στην ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής από την άποψη ότι ένας 

πολίτης που είναι ενημερωμένος συνήθως ενδιαφέρεται, μπορεί να εκθέσει τις 

απόψεις του πιο ολοκληρωμένα και να διαμορφώσει προσωπική άποψη για τα 

θέματα που απασχολούν τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκει. Παρόλα αυτά 

όμως η απλή πληροφόρηση είναι ένας μονόπλευρος τρόπος επικοινωνίας και δεν 

επιτρέπει στον πολίτη να συμμετάσχει άμεσα και να εκφέρει άποψη για τις 
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πληροφορίες που δέχεται. Έτσι όσο μεγαλύτερη διαδραστικότητα έχει ένα 

εργαλείο τόσο πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της δημόσιας 

συμμετοχής.  

 

2. eElectioneering 

Τμήμα της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Συμμετοχής θεωρείται και η χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ενίσχυση της προεκλογικής 

εκστρατείας των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων. Η παραδοσιακή 

προεκλογική εκστρατεία περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες των πολιτικών 

κομμάτων και των υποψηφίων, οι οποίες απευθύνονται στους πολίτες και εν 

δυνάμει ψηφοφόρους, προκειμένου να εκλεγούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας ώστε να 

διαδοθεί το μήνυμα του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου. Περιλαμβάνει 

επικοινωνία με τους ψηφοφόρους μέσω διαφημιστικών εντύπων, αφισών, ομιλιών 

αλλά και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και διαφημίσεων.  

Τα τελευταία χρόνια με τη διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου, ένας νέος 

τρόπος επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους εμφανίστηκε και φυσικά δεν έμεινε 

ανεκμετάλλευτος. Αντίθετα το Διαδίκτυο θεωρείται από πολλούς σαν ένα 

ιδιαίτερα αποδοτικό μέσο πολιτικής επικοινωνίας.   

Το Διαδίκτυο ξεκίνησε να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο προεκλογικής 

εκστρατείας κατά τις προεδρικές εκλογές του 1992 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 

χρήση του τότε ήταν αποσπασματική και περιορισμένη. Σε γενικές γραμμές οι 

ιστοσελίδες ήταν στατικές, αφού το προεκλογικό υλικό μεταφερόταν αυτούσιο 

στην Ιστοσελίδα, δημιουργώντας έτσι ένα είδος ηλεκτρονικού διαφημιστικού 

φυλλαδίου. Μια προεκλογική ιστοσελίδα περιείχε στις καλύτερες περιπτώσεις μία 

φωτογραφία, μερικές βιογραφικές πληροφορίες για τον υποψήφιο, περίληψη των 

πολιτικών του θέσεων και στοιχεία επικοινωνίας που σε κάποιες περιπτώσεις 

περιλάμβαναν και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρόλο που 

μερικές ιστοσελίδες περιείχαν κάποιες στοιχειώδεις λειτουργίες με πολυμέσα και 

αρχεία μεταφόρτωσης για προστασία οθόνης, η διαδραστικότητα δεν ήταν 
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εμφανής σε πολλά σημεία, και στην πλειοψηφία των ιστοσελίδων απουσίαζε 

εντελώς.  

Στη συνέχεια, όμως, καθώς η χρήση του Διαδικτύου επεκτάθηκε σε σημαντικό 

κομμάτι του πληθυσμού, εκτός από απλές ιστοσελίδες και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άρχισαν να χρησιμοποιούνται και άλλα εργαλεία, με 

αποτέλεσμα να είναι πλέον εμφανής η χρήση και η επιρροή του Διαδικτύου στις 

προεκλογικές εκστρατείες. Όπως ήταν φυσικό αρκετοί ερευνητές έσπευσαν να 

αναλύσουν τις πιθανές του επιδράσεις, αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε 

αυτό το νέο μέσο. Διάφορες έρευνες έγιναν, με διάφορες μεθοδολογίες, για 

διάφορες εκλογικές διαδικασίες.  

Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Πλέον τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την προεκλογική εκστρατεία έχουν επεκταθεί σχεδόν στο 

σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν το Διαδίκτυο. Κάθε νέο εργαλείο που 

εμφανίζεται υιοθετείται σχεδόν αμέσως από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων 

και των υποψηφίων με πρόσφατα παραδείγματα αυτά του YouTube, του Facebook 

και του Second Life.  

Το YouTube ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005, και είναι η πρώτη 

ιστοσελίδα διανομής διαδικτυακών βίντεο και ο πρώτος προορισμός για 

παρακολούθηση βίντεο σε όλο τον κόσμο. Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάσουν 

εύκολα και να μοιραστούν ταινίες βίντεο συνήθως μικρού μήκους, τόσο μέσω της 

ιστοσελίδας αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες, κινητές συσκευές, ιστολόγια και 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή τη στιγμή έχει ειδική ενότητα η 

οποία περιέχει βίντεο από όλους τους υποψηφίους των Δημοκρατικών και των 

Ρεπουμπλικάνων για τις Προεδρικές Εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον 

είναι χωρισμένα και ανά θεματική ενότητα συζήτησης, ώστε οι ψηφοφόροι να 

έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης των απόψεων των υποψηφίων.  

Στο Facebook είναι μία εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που ενώνει άτομα με 

τους φίλους, τους συνεργάτες, τους συμφοιτητές και τους γείτονές τους. Υπάρχει 

δυνατότητα εμφάνισης απεριόριστου αριθμού φωτογραφιών, υπερσυνδέσεων, 

βίντεο και πληροφοριών για τους άλλους. Αυτή τη στιγμή ένας από τους 

υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές έχει πάνω από μισό εκατομμύριο 

υποστηρικτές στο Facebook! 
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Το Second Life είναι ένας εικονικός κόσμος τριών διαστάσεων που 

δημιουργείται από τους ίδιους τους κατοίκους του. Από όταν πρωτοξεκίνησε η 

λειτουργία του το 2003, η ανάπτυξη του ήταν εκρηκτική και αυτή τη στιγμή έχει 

μερικά εκατομμύρια κατοίκους από όλον τον κόσμο. Οι υποψήφιοι κάνουν 

προεκλογική εκστρατεία και μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, διαθέτοντας 

πολιτικά γραφεία, οργανώνοντας συγκεντρώσεις και κάνοντας διαφήμιση.  

Ο σημαντικότερος λόγος που ένα πολιτικό κόμμα χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 

για προεκλογική εκστρατεία είναι η άμεση παροχή πληροφοριών στους πολίτες 

και εν δυνάμει ψηφοφόρους, χωρίς την παρεμβολή π.χ. δημοσιογράφων. Το 

Διαδίκτυο είναι ένα σχετικά φθηνό μέσο ειδικά όταν συγκρίνεται με μέσα όπως 

π.χ. η τηλεόραση, όπου ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό μήνυμα φθάνει να κοστίζει 

υπέρογκα ποσά. Από πολλούς βέβαια εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι το κοινό 

στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι μέσω 

του Διαδικτύου είναι εξαιρετικά περιορισμένο, σε σχέση με αυτό στο οποίο 

απευθύνεται για παράδειγμα, η τηλεόραση. Αυτό το πρόβλημα ήταν παλιότερα 

ιδιαίτερα σημαντικό όμως στις μέρες μας σχεδόν κάθε νοικοκυριό έχει πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο και συχνά υψηλής ταχύτητας.   

Σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες η επιτυχία της προεκλογικής 

εκστρατείας δε στηρίζεται μόνο στην ορθή πληροφόρηση και προσέγγιση των 

πολιτών, ώστε να ψηφίσουν το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Εκεί τα πράγματα 

είναι δυσκολότερα καθώς εκτός από την ψήφο των πολιτών, τα πολιτικά κόμματα 

και οι υποψήφιοι ζητούν την οικονομική τους συνεισφορά στην προεκλογική 

εκστρατεία και συχνά την εθελοντική τους εργασία. Έτσι, η συγκέντρωση 

οικονομικών πόρων και η προσέλκυση εθελοντών αποτελεί μεγάλο τμήμα της 

προεκλογικής εκστρατείας. Σε αρκετές χώρες η ψηφοφορία δεν είναι 

υποχρεωτική, γεγονός που έχει συμβάλει στην απομάκρυνση των πολιτών από την 

πολιτική, και έχει οδηγήσει σε τεράστια ποσοστά αποχής από την εκλογική 

διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές η προεκλογική εκστρατεία προσανατολίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση των πολιτών, την επανασύνδεσή τους με τα 

πολιτικά δρώμενα και Εκτός από την πληροφόρηση, την κινητοποίηση και τη 

δέσμευση των πολιτών τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο με σκοπό να προσεγγίσουν αποδοτικότερα το νεανικό κοινό, που κατά 
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κανόνα χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, αλλά και η επίδειξη του μοντέρνου χαρακτήρα 

τους με τη συμβολική υιοθέτηση της τεχνολογίας. 

Αντίστοιχα όμως υπάρχουν και λόγοι για τους οποίους ένας υποψήφιος 

διστάζει να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο σαν μέσο προεκλογικής εκστρατείας. Οι 

κυριότεροι είναι οι παρακάτω: 

• Διαδικτυακό κοινό – ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που διαθέτουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει αυξηθεί θεαματικά, υπάρχει ακόμα ένα 

τμήμα των ψηφοφόρων που δεν έχει πρόσβαση στην τεχνολογία. 

Επιπλέον, η έρευνα έχει αποδείξει ότι ένα μεγάλο τμήμα του κοινού δεν 

ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για να λάβει πολιτική 

πληροφόρηση. Έτσι ενώ το Διαδίκτυο μπορεί να είναι χρήσιμο στο να 

κινητοποιήσει τους ακτιβιστές και όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική, 

δεν είναι τόσο χρήσιμο στο να προσεγγίσει το μέσο ψηφοφόρο που είναι 

σχετικά αδιάφορος για την πολιτική. Επιπλέον, για τους υποψηφίους, ο 

στόχος είναι το κοινό της εκλογικής τους περιφέρειας. Το να δίνουν 

απαντήσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εμπλέκονται 

σε διαδικτυακή αντιπαράθεση με άτομα εκτός της εκλογικής τους 

περιφέρειας μπορεί να είναι ενδιαφέρον αλλά δεν τους εξασφαλίζει 

ψήφους.  

• Τεχνολογία – το πρόβλημα με το Διαδίκτυο είναι ότι ακόμα εξαρτάται από 

τους ψηφοφόρους αν θα αναζητήσουν ενεργά ιστοσελίδες. Τα πολιτικά 

κόμματα δυσκολεύονται να διαδώσουν το μήνυμα τους ή κάθε είδους 

πληροφορία στο ανυποψίαστο κοινό όπως κάνουν χρησιμοποιώντας την 

τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Συνεπώς οι ψηφοφόροι πρέπει να γνωρίζουν 

την ύπαρξη της ιστοσελίδας αλλά και που να τη βρουν. Κυρίως όμως θα 

πρέπει να ενδιαφέρονται να το κάνουν, οπότε οδηγούμαστε πάλι σε ένα 

ηδη κινητοποιημένο κοινό. 

• Κόστος – ενώ οι ιστοσελίδες και το Διαδίκτυο είναι φτηνές σε σχέση με 

την διαφήμιση από τα άλλα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι εντελώς δωρεάν. 

Μία εξεζητημένη ιστοσελίδα που περιέχει διαδραστικά και μοντέρνα 

χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό της και η οποία ανανεώνεται συχνά απαιτεί 

σημαντικούς πόρους όχι μόνο από οικονομική άποψη αλλά και από άποψη 
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απασχόλησης προσωπικού. Οι υποψήφιοι και τα πολιτικά κόμματα όχι 

μόνο έχουν έλλειψη πόρων, αλλά επιπλέον κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας τόσο αυτοί όσο και το προσωπικό της 

προεκλογικής τους εκστρατείας δεν έχουν το χρόνο να καθίσουν σε ένα 

γραφείο και να ανανεώσουν μία ιστοσελίδα, αφού η φυσική τους παρουσία 

απαιτείται σε άλλες προεκλογικές ενέργειες. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι τα 

πλεονεκτήματα υπερνικούν τα μειονεκτήματα και χρησιμοποίησαν τα εργαλεία 

που προσφέρει το Διαδίκτυο για την προεκλογική τους εκστρατεία. Στα άρθρα που 

μελετήθηκαν αναλύονται τα παρακάτω εργαλεία. 

 

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για eElectioneering: 

• Ιστοσελίδες (Websites) 

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) 

• Ιστολόγια (Weblogs) 

• RSS Feeds 

• E-newsletters 

• PPWs (Party Profile Websites) 

 

Από την ανάλυση περιεχομένου, που πραγματοποίησαν πολλοί ερευνητές στα 

άρθρα που μελετήθηκαν, στις ιστοσελίδες των υποψηφίων καταγράφηκαν τα 

σημαντικότερα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές. Περιλαμβάνονται λειτουργίες 

που αποσκοπούν στην πληροφόρηση των πολιτών αλλά και λειτουργίες που 

αποσκοπούν στην κινητοποίηση και τη συμμετοχή τους.  

 

Λειτουργίες πληροφόρησης: 

• Ιστορικό κόμματος 

• Οργανωτική δομή 

• Πολιτικό πρόγραμμα 

• Δελτία Τύπου 

• Βιογραφικά υποψηφίων 

• Ημερολόγιο εκδηλώσεων 
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• Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις 

• Σελίδες ειδικού ενδιαφέροντος 

• Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες 

• Πληροφορίες για τις εκλογές και την εκλογική διαδικασία 

• Οπτικοακουστικό υλικό 

• Αρχείο άρθρων και ειδήσεων 

• Πληροφορίες για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας και τη θέση που 

λαμβάνει το κόμμα/ο υποψήφιος 

 

Λειτουργίες Συμμετοχής/Κινητοποίησης: 

• Μεταφόρτωση προεκλογικού υλικού 

• Εγγραφή μέλους 

• Μηχανές αναζήτησης 

• Παιχνίδια / Κουίζ 

• Αγορά διαφημιστικών του κόμματος 

• Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία 

• Σύντομες δημοσκοπήσεις 

• Ηλεκτρονικές καρτ-ποστάλ 

• Προσφορά δωρεάς (Συνήθως με πιστωτική κάρτα) 

• Δωμάτια συζητήσεων 

• Φόρμα επικοινωνίας 

• Νέα RSS  

• Εγγραφή σε λίστα ηλεκτρονικών μηνυμάτων ειδήσεων (e-newsletter) 

• Βιβλίο επισκεπτών 

• Αποστολή πρόσκλησης σε φίλο 

 

Όσο πιο πλήρης είναι μία ιστοσελίδα όσον αφορά αυτά τα στοιχεία τόσο 

καλύτερη θεωρείται από τους ερευνητές, σε συνδυασμό βέβαια με τον σχεδιασμό 

της αλλά και τη συχνότητα ενημέρωσης των περιεχομένων της. Οι ιστοσελίδες 

που χρησιμοποιούν πολυμεσικά και διαδραστικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται 

ιδιαίτερα θετικά από τους ερευνητές καθώς πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι οι 
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σελίδες που είναι εμπλουτισμένες με τέτοια χαρακτηριστικά συνήθως βρίσκουν 

καλύτερη ανταπόκριση και επιτυγχάνουν το σκοπό τους αποδοτικότερα. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται κυρίως για να σταλούν 

εξατομικευμένα μηνύματα στους ψηφοφόρους στο πλαίσιο μιας γενικότερης 

προσπάθειας εξατομίκευσης της προεκλογικής εκστρατείας. Επισημαίνεται ότι η 

χρήση του, στην περίπτωση που δεν το έχει ζητήσει ο αποδέκτης, μπορεί να 

αποβεί καταστροφική. Η αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) γενικά  καταδικάζεται από την ψηφιακή 

κοινότητα και οι χρήστες το θεωρούν ιδιαίτερα ενοχλητικό. Σε αντιστοιχία με τα 

απλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι και τα ηλεκτρονικά δελτία 

τύπου (e-newsletters). Αυτά απαιτούν εγγραφή του χρήστη συνήθως μέσα σε 

κάποια ιστοσελίδα και έτσι μάλλον απευθύνονται στους ήδη υποστηρικτές του 

πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου, και προϋποθέτουν οι χρήστες να είναι 

γενικά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 

Τα Ιστολόγια είναι ιστοσελίδες στις οποίες οι καταχωρήσεις εμφανίζονται με 

αντίστροφη χρονολογική σειρά, με πρώτη την τελευταία καταχώρηση. Κάθε 

καταχώρηση έχει σήμανση ημερομηνίας και ώρας. Συνήθως πρόκειται για 

σχολιασμό γεγονότων, ενώ άλλα είναι ένα είδος ψηφιακού ημερολογίου του 

συγγραφέα, που επιτρέπει να το διαβάζουν οι άλλοι. Στα περισσότερα από αυτά 

δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες να στείλουν σχόλια για τα μηνύματα που 

δημοσιεύει ο συγγραφέας του Ιστολογίου ή Ιστολόγος. Από πολλούς μάλιστα 

θεωρείται ότι η δυνατότητα αποστολής σχολίων που αφορούν τις καταχωρήσεις 

είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε Ιστολόγιου, διαφορετικά αυτό δεν 

διαφέρει από μία απλή ιστοσελίδα. Η εξάπλωση και η χρήση των Ιστολογίων είναι 

θεαματική. Το Δεκέμβριο του 2007 καταμετρήθηκαν πάνω από 112 εκατομμύρια 

Ιστολόγια.   

Τα RSS feeds (Really Simple Syndication) είναι ένας αυτοματοποιημένος 

τρόπος ενημέρωσης που χρησιμοποιείται για την ειδοποίηση των χρηστών ότι έχει 

δημοσιευτεί κάτι νέο σε μία ιστοσελίδα ή ένα Ιστολόγιο. Χρησιμοποιείται ειδικό 

πρόγραμμα (αναγνώστης RSS) το οποίο ελέγχει τα RSS του χρήστη και του 

προβάλλει τις ενημερώσεις που βρίσκει. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες έχουν την 

δυνατότητα να ενημερώνονται για τις ανανεώσεις σε ιστοσελίδες ή ιστολόγια 
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χωρίς να χρειάζεται να τα επισκέπτονται συνεχώς. Θεωρείται ότι η συνεχής 

επίσκεψη μιας ιστοσελίδας που δεν ανανεώνεται είναι βαρετή για το χρήστη και 

σταδιακά τον απομακρύνει. 

Τέλος, ένα αρκετά ενδιαφέρον είδος ιστοσελίδων έχει εμφανιστεί και 

χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρες με πολυκομματικό κοινοβούλιο. Ονομάζονται 

PPWs (Party Profile Websites) και σκοπός τους είναι να συγκρίνουν μέσα από 

κατάλληλες ερωτήσεις τις πολιτικές απόψεις των υποψηφίων με αυτές των 

ψηφοφόρων και να τους συμβουλέψουν σχετικά με το ποιο πολιτικό κόμμα ή 

υποψήφιο να επιλέξουν. Αυτό προφανώς βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση που 

οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων ή των υποψηφίων είναι 

ιδιαίτερα δυσδιάκριτες. Ο ρόλος τους είναι καθαρά συμβουλευτικός προς τους 

ψηφοφόρους. Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες σχετικά με τη χρήση 

αυτών των ιστοσελίδων όμως γενικά η έρευνα στον τομέα αυτόν είναι δύσκολη, 

καθώς οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων δεν διαθέτουν τα δεδομένα που 

συγκεντρώνουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

  Στα άρθρα που μελετήθηκαν αρκετοί ερευνητές συγκέντρωσαν 

δημογραφικά στοιχεία για τους χρήστες για να διαπιστώσουν αν υπάρχει 

συσχετισμός μεταξύ των δημογραφικών δεδομένων και της χρήσης ή όχι του 

Διαδικτύου. 

 

Δημογραφικά και άλλα στοιχεία για τους χρήστες: 

• Φύλο  

• Ηλικία 

• Μορφωτικό επίπεδο 

• Φυλή 

• Ετήσιο εισόδημα 

• Πολιτική τοποθέτηση  

• Πολιτική συμπεριφορά 

• Εβδομαδιαία χρήση του Διαδικτύου 

• Δραστηριότητες στο Διαδίκτυο 

• Χρήση άλλων μέσων για πολιτική πληροφόρηση 
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Αντίστοιχα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από διάφορους ερευνητές και για 

τους υποψηφίους για να διερευνηθεί αν τα δημογραφικά αυτά στοιχεία αλλά και η 

πολιτική τους τοποθέτηση επηρεάζουν το αν χρησιμοποιούν ή όχι τις νέες 

τεχνολογίες κατά την προεκλογική τους εκστρατεία. Στην περίπτωση αυτή έχει 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτική τοποθέτηση των υποψηφίων και των 

πολιτικών κομμάτων, αλλά κυρίως στο οικονομικό υπόβαθρο που αυτοί έχουν. 
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Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία  

 Με σκοπό τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ερευνητικών 

άρθρων από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία που αφορούν στη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κατά την προεκλογική εκστρατεία 

και την ορθή μελέτη και κατηγοριοποίηση τους ακολουθήθηκε συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, η οποία περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο.  

1. Περιγραφή της μεθοδολογίας των Webster και Watson 

Όπως προτείνεται από τους Webster και Watson (2002) για να γίνει μία 

πλήρης βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας σε κάποιον τομέα τα άρθρα που 

θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε μία μεθοδολογία έρευνας, 

ένα συγκεκριμένο σύνολο περιοδικών ή μία μόνο γεωγραφική περιοχή. Θα πρέπει 

να γίνει ανάλυση βάσει των εννοιών που παρουσιάζονται στην έρευνα και τα 

άρθρα θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν με συγκεκριμένο πλαίσιο. Στην παραπάνω 

μεθοδολογία περιγράφεται μία δομημένη διαδικασία εκπόνησης μίας 

βιβλιογραφικής επισκόπησης. Παρέχονται αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές 

που αφορούν στον τρόπο εύρεσης και επιλογής της σχετικής βιβλιογραφίας, στον 

τρόπο ανάλυσής τους και στον τρόπο παρουσίασης και τεκμηρίωσης των 

συμπερασμάτων. 

Τα σημαντικότερα άρθρα από άποψη ερευνητικής και επιστημονικής αξίας 

πιθανότατα βρίσκονται στα δημοφιλή περιοδικά. Είναι λογικό λοιπόν να ξεκινήσει 

η έρευνα από εκεί. Ενώ οι βιβλιογραφικές βάσεις επιταχύνουν σημαντικά την 

εύρεση των σχετικών άρθρων, υπάρχει πιθανότητα οι λέξεις-κλειδιά που δίνονται 

προς αναζήτηση να μην αποκαλύψουν όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Έτσι 

προτείνεται να εξεταστούν τα περιεχόμενα των πιο αναγνωρισμένων περιοδικών 

στο πεδίο της έρευνας, ώστε να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότερα άρθρα. Θα 

πρέπει επίσης να εξεταστούν επιλεγμένα πρακτικά συνεδρίων, ειδικότερα αυτά 

που έχουν τη φήμη υψηλής ποιότητας. Επειδή όμως η Επιστήμη της 

Πληροφορικής είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο, συχνά θα πρέπει να εξεταστούν 

και περιοδικά τα οποία είναι εκτός του πεδίου της Επιστήμης της Πληροφορικής. 

Από τα άρθρα που εντοπίστηκαν στο πρώτο βήμα θα πρέπει να προσδιοριστούν 
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προγενέστερα άρθρα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Χρησιμοποιώντας το 

Web of Science μπορούν να βρεθούν άρθρα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα που 

βρέθηκαν με τις προηγούμενες ενέργειες, και αυτά θα πρέπει να εξεταστεί αν θα 

συμπεριληφθούν στην επισκόπηση.  

Μια συστηματική έρευνα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι συσσωρεύει μία 

σχετικά πλήρη απογράφη της σχετικής βιβλιογραφίας. Η επισκόπηση  πλησιάζει 

στην ολοκλήρωση όταν δεν εντοπίζονται νέες έννοιες στο σύνολο των άρθρων 

που έχουν συγκεντρωθεί. Φυσικά κάποια άρθρα δεν θα εντοπιστούν. Παρόλα αυτά 

αν είναι όντως σημαντικά για την επισκόπηση το πιθανότερο είναι ότι η απουσία 

τους θα επισημανθεί από τους αναγνώστες της επισκόπησης.  

Μία βιβλιογραφική επισκόπηση πρέπει να είναι εννοιο-κεντρική. Αυτό 

σημαίνει ότι το οργανωτικό της πλαίσιο καθορίζεται από τις έννοιες. Αντίθετα 

κάποιοι συγγραφείς υιοθετούν μία συγγραφο-κεντρική προσέγγιση και βασικά 

παρουσιάζουν μία περίληψη των σχετικών άρθρων. Αυτή η μέθοδος αποτυγχάνει 

στην σύνθεση της βιβλιογραφίας. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται αυτές οι δύο 

προσεγγίσεις.  

Πίνακας 2 - Προσεγγίσεις στις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις 
Εννοιο-κεντρική προσέγγιση Συγγραφο-κεντρική προσέγγιση 

Έννοια Χ… [Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β, …] 

Έννοια Ψ… [Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Γ, …] 

Συγγραφέας Α …. Έννοια Χ, Έννοια Ψ, … 

Συγγραφέας Β …. Έννοια Χ, Έννοια Ζ, … 

 

Προκειμένου να γίνει η μετάβαση από συγγραφο-κεντρική σε εννοιο-

κεντρική, προτείνεται η σύνταξη μίας μήτρας εννοιών (concept matrix) κατά τη 

μελέτη κάθε άρθρου, παρόμοια με αυτήν του πίνακα 3. Μετά την ολοκλήρωση της 

μελέτης των άρθρων, η σύνθεση της βιβλιογραφίας επιτυγχάνεται με την ανάλυση 

κάθε αναφερόμενης έννοιας. Πριν από αυτό θα πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση 

και παρουσίαση των βασικών εννοιών που εντοπίστηκαν.  

Πίνακας 3 - Μήτρα εννοιών (Concept matrix) 
Άρθρα Έννοιες 

 Α Β Γ Δ … 
1  Χ Χ  Χ 
2 Χ Χ    
…   Χ Χ  
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Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να προστεθεί μία επιπλέον 

διάσταση στη μήτρα εννοιών, για να γίνει χειρισμός της μονάδας της έρευνας. 

Μια έννοια μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα ανάλογα με την άποψη από την 

οποία εξετάζεται. Ο διαχωρισμός των εννοιών ανάλογα με τη μονάδα της 

ανάλυσης μπορεί να οδηγήσει σε πιο ορθή επισκόπηση γιατί είναι ευκολότερο να 

εντοπιστεί πότε μία έννοια διαφεύγει από το πεδίο της περιοχής της. 

Οι πίνακες και τα γραφήματα μπορούν να είναι ένα χρήσιμο μέσο 

παρουσίασης των σημαντικών ευρημάτων και ιδεών. Παρόλα αυτά οι πίνακες δεν 

μπορεί να είναι απλά μία λίστα άρθρων. Πρέπει να προσθέτουν αξία 

κατηγοριοποιώντας τα άρθρα σύμφωνα με ένα πλαίσιο το όποιο διευκολύνει τον 

προσδιορισμό του θέματος, όπως είναι οι τύποι των μεταβλητών που εξετάζονται, 

το επίπεδο της ανάλυσης, τα κενά στη βιβλιογραφία, ή άλλα σημαντικά θεωρητικά 

θέματα.  

Επιπλέον παρέχονται χρήσιμες συμβουλές σχετικά με το ύφος και τον 

χρόνο που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μία βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η αρνητική κριτική. Αντίθετα η βιβλιογραφική 

επισκόπηση θα πρέπει να τονίζει τα ευρήματα των ερευνών που μελετά και να 

προτείνει τρόπους για μελλοντική έρευνα η οποία να επεκτείνει την ήδη 

υπάρχουσα. Στις περιπτώσεις που η έρευνα όντως έχει σημαντικές ελλείψεις, ή 

λάθη στη μεθοδολογία και την παρουσίαση των δεδομένων, προτείνεται η έρευνα 

να μην συμπεριληφθεί στην βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Σαν χρόνος παρουσίασης προτείνεται ο ενεστώτας, καθώς είναι πιο άμεσος 

και δεσμεύει περισσότερο τον αναγνώστη. Η μόνη περίπτωση που θα πρέπει να 

αποφεύγεται ο ενεστώτας είναι όταν αναφερόμαστε στις απόψεις κάποιου από 

τους συγγραφείς, καθώς μία άποψη που υποστηρίζεται από κάποιον συγγραφέα σε 

κάποιο άρθρο, μπορεί να μην υποστηρίζεται από αυτόν πια.  

Μια βιβλιογραφική επισκόπηση επιτυγχάνει το σκοπό της όταν βοηθά 

άλλους ερευνητές να κατανοήσουν τη συσσωρευμένη γνώση σε έναν τομέα. Αυτό 

συμβαίνει όταν η επισκόπηση είναι λογικά δομημένη γύρω από τις κεντρικές ιδέες 

και κάνει καλή χρήση πινάκων και γραφημάτων ώστε να μεταβιβάσει όσο το 

δυνατόν καλύτερα τα βασικά ευρήματα και σχέσεις.  
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Συνοπτικά οι Webster και Watson στο άρθρο τους θεωρούν ότι η ιδανική 

βιβλιογραφική επισκόπηση θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Να δικαιολογεί τους λόγους για τους οποίους εκπονήθηκε και τη 

συνεισφορά της 

• Να περιγράφει τις βασικές έννοιες  

• Να σκιαγραφεί τα όρια της έρευνας  

• Να παρουσιάζει τη σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία στο πεδίο που 

αναφέρεται αλλά και σε συγγενή γνωστικά πεδία 

• Να αναπτύσσει ένα πρότυπο για να καθοδηγήσει τη μελλοντική έρευνα  

• Να δικαιολογεί τις προτάσεις με την παρουσίαση των θεωρητικών 

εξηγήσεων, με εμπειρικά συμπεράσματα, και πρακτικά παραδείγματα  

• Να παρουσιάζει το συμπέρασμα των επιπτώσεων στους ερευνητές. 

Και συν τοις άλλοις, μία υποδειγματική βιβλιογραφική επισκόπηση σε 

κάποιον τομέα έρευνας θα πρέπει να είναι επεξηγηματική και δημιουργική!  

2. Περιγραφή μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 

Στην εργασία αυτή ακολουθείται μεθοδολογία βασισμένη στην προτεινόμενη 

μεθοδολογία που αναλύθηκε παραπάνω. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

περιγράφεται στη συνέχεια και είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα που ισχύουν 

για το πεδίο του eElectioneering, ώστε να γίνει μία δομημένη παρουσίαση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Αρχικά προσδιορίζεται η έννοια eElectioneering ώστε να 

είναι δυνατή η αναγνώριση των σχετικών άρθρων. Έπειτα δηλώνονται οι 

βιβλιογραφικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι λέξεις-κλειδιά. Στη 

συνέχεια αναφέρονται κάποιες απαιτήσεις που έπρεπε να πληρούν τα άρθρα ώστε 

να επιλεγούν για τη βιβλιογραφική επισκόπηση, και τέλος περιγράφεται ο τρόπος 

ταξινόμησης.  

i. Προσδιορισμός του eElectioneering 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στις προεκλογικές εκστρατείες αποτελεί κομμάτι 

του eParticipation και ονομάζεται electronic Electioneering (eElectioneering). 

Πριν συνεχίσουμε την ανάλυση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο 
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όρος eElectioneering έχει εμφανιστεί πρόσφατα στην βιβλιογραφία, και ακόμα και 

τώρα σε πολλά άρθρα που ουσιαστικά αναφέρονται σε αυτόν τον τομέα δεν 

περιλαμβάνεται αυτός ο όρος. Αντίθετα τα περισσότερα άρθρα αναφέρονται στο 

eElectioneering σαν online political campaign, e-campaigning, online 

campaigning ή με άλλους πιο περιφραστικούς ορισμούς. Θα πρέπει να γίνει 

διαχωρισμός όμως καθώς το e-campaigning από πολλούς ερευνητές εκλαμβάνεται 

σαν οποιοδήποτε είδος εκστρατείας και όχι μόνο προεκλογικής. Κάποιοι το 

αναφέρουν σαν διαφημιστική εκστρατεία προϊόντων στο Internet, σαν γενικότερα 

την παρουσία των πολιτικών κομμάτων στο Internet και όχι συγκεκριμένα σαν τη 

χρήση ICT εργαλείων με σκοπό την ενίσχυση της προεκλογικής εκστρατείας. 

Φυσικά αν θεωρήσουμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται μόνο κατά την 

προεκλογική εκστρατεία αλλά σε όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες τότε οι όροι eElectioneering και e-

campaigning ταυτίζονται. 

ii. Εύρεση άρθρων 

Για την αναζήτηση των άρθρων που αναφέρονται σε πρακτικές 

eElectioneering χρησιμοποιήθηκαν οι γνωστότερες βιβλιογραφικές βάσεις 

δεδομένων στο Διαδίκτυο. Οι βάσεις αυτές είναι το Scopus, το Web of Science και 

το CiteSeer. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά οι οποίες αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο με διάφορους συνδυασμούς. Οι λέξεις-κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: “election”, “online”, “internet”, “campaign”, “blog”, 

“candidate”, “politic”, και “websites”. 

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω αναζητήσεων προέκυψαν συνολικά 470 

δημοσιευμένα άρθρα από το 1997 ως σήμερα. Αφού διαβάστηκαν όσες περιλήψεις 

ήταν διαθέσιμες διαπιστώθηκε ότι αρκετά από τα άρθρα δεν ενέπιπταν στο 

συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, οπότε και απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια τα άρθρα 

αναζητήθηκαν κυρίως μέσω του συστήματος βιβλιοθηκών και της πρόσβασης που 

αυτό παρέχει στους εκδοτικούς οίκους. Παρόλα αυτά αρκετά από τα πλήρη 

κείμενα δεν ήταν διαθέσιμα, οπότε αναγκαστικά δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

παρούσα εργασία.  
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iii. Επιλογή άρθρων 

Για την επιλογή των άρθρων χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο από κριτήρια, που 

έπρεπε να ικανοποιούνται στο σύνολό τους για να επιλεχθεί το κάθε άρθρο. Τα 

άρθρα που επιλέχθηκαν ήταν δημοσιευμένα στην Αγγλική γλώσσα, σε 

αναγνωρισμένα περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών. Άρθρα τα 

οποία αναφέρονταν σε άλλες πρακτικές, όπως το eVoting, απορρίφθηκαν.  

Η επιλογή της Αγγλικής γλώσσας για τα άρθρα θεωρήθηκε απαραίτητη καθώς 

η επιστημονική βιβλιογραφία στην πλειοψηφία της είναι γραμμένη στα Αγγλικά.  

Επειδή οι εκλογές είναι θέμα συζήτησης όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα 

αλλά σε όλα τα μέσα, και μάλιστα εν καιρώ εκλογών μονοπωλούν τα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, άρθρα τα οποία εντοπίστηκαν σε περιοδικά 

ευρείας κυκλοφορίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης, όπως για παράδειγμα το New 

Scientist, απορρίφθηκαν, καθώς δεν θεωρούνται ότι συμβάλουν στην έρευνα. 

Τελικά για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 47 άρθρα τα 

οποία επικεντρώνουν την έρευνα τους σε διάφορα θέματα που αφορούν το 

eElectioneering ή είναι ιδιαίτερα συναφή με αυτό.  

iv. Κατηγοριοποίηση άρθρων 

Με σκοπό την κατηγοριοποίηση των άρθρων που επιλέχθηκαν σαν ιδιαίτερα 

συναφή με το αντικείμενο του eElectioneering, φτιάχτηκε μία μήτρα εννοιών που 

περιλάμβανε τα σημαντικότερα στοιχεία που συζητήθηκαν στα άρθρα.. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: 

• Οι δράστες ή συμμετέχοντες (actors or stakeholders) 

• Τα εργαλεία 

• Οι επιδράσεις 

• Η εκλογική διαδικασία 

Κατά την ανάγνωση κάθε άρθρου συμπληρώθηκε ο πίνακας έτσι ώστε να 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατηγοριοποίηση των άρθρων. 

Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τον τίτλο, τους συγγραφείς, το περιοδικό 

ή το συνέδριο όπου παρουσιάστηκε το άρθρο και το έτος δημοσίευσης 

καταγράφηκαν επίσης η χώρα για την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ο 
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σκοπός της έρευνας, η μεθοδολογία και ο τρόπος παρουσίασης καθώς και τα 

αποτελέσματά της. 

Οι δράστες ή συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με τα εργαλεία και αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα διάφορες επιδράσεις. Οι σχέσεις αυτές φαίνονται καλύτερα στο 

σχήμα 1. 

 

Δράστης 

Σχήμα 1 - Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στοιχεία έρευνας του 

eElectioneering 

 

Μελετώντας τα άρθρα ήταν εμφανής η τάση κάποιων ερευνητών να 

προσανατολίζουν την έρευνα τους είτε σε ένα από τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω είτε στην αλληλεπίδραση των στοιχείων μεταξύ τους. 

Βάσει αυτής της παρατήρησης η πρώτη κατηγοριοποίηση έγινε ανάλογα με το αν 

η έρευνα επικεντρωνόταν στα στοιχεία – οπότε ανήκει στην κατηγορία της 

αντικειμενο-κεντρικής έρευνας ή αν επικεντρωνόταν στη σχέση μεταξύ των 

στοιχείων – οπότε ανήκει στην κατηγορία της σχεσιο-κεντρικής έρευνας. 

Επιπλέον τα άρθρα που επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένη εκλογική 

διαδικασία κατηγοριοποιούνται επίσης βάσει της εκλογικής διαδικασίας και της 

χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε. 

Τελικά η μήτρα εννοιών διαμορφώθηκε όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 

4.  

 

Εργαλείο 

χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται από 
 

Επίδραση 

προκαλεί προκαλείται από 
 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

39



Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

40

Πίνακας 4 - Μήτρα εννοιών για το eElectioneering 

Αντικειμενο-κεντρική έρευνα 

Δράστης Εργαλείο Επίδραση 

Σχεσιο-

κεντρική 

έρευνα 

Χώρα και έτος 

εκλογών Άρθρο 

Α Β Α Β Γ Δ Ε Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Χώρα Έτος 

1                  

2                  

3                  

…                  
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

Για κάθε άρθρο καταγράφηκαν ο τίτλος, οι συγγραφείς, το περιοδικό, η 

χρονολογία έκδοσης, το είδος των εκλογών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο, η 

χώρα στην οποία αναφέρεται και η χρονολογία. Αφού μελετήθηκε κάθε άρθρο 

καταγράφηκαν ο σκοπός της έρευνας, η μεθοδολογία και ο τρόπος παρουσίασης 

που ακολουθήθηκαν και τα βασικότερα αποτελέσματά της. Επίσης σημειώθηκαν 

στη μήτρα εννοιών οι δράστες, τα εργαλεία και οι επιδράσεις του eElectioneering 

που αναφέρονται μέσα στο κάθε άρθρο. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά για κάθε άρθρο, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις παρατίθενται και κάποια σχόλια. Τα άρθρα παρουσιάζονται 

με χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το νεότερο, ώστε να φαίνεται η 

διαφορά των απόψεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με την πάροδο του 

χρόνου. Σημαντική διαφορά υπάρχει και στα εργαλεία που αναλύονται με την 

πάροδο του χρόνου, καθώς αρχικά αναλύονται μόνο ιστοσελίδες και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ όσο πλησιάζουμε στο παρόν η ανάλυση 

περιλαμβάνει εργαλεία όπως τα Ιστολόγια αλλά και πιο ουσιαστική ανάλυση αφού 

λαμβάνεται υπόψη και η χρήση διαδραστικών και πολυμεσικών χαρακτηριστικών. 

 Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να 

μπορεί να γίνει ταξινόμηση των άρθρων. Οι ταξινομήσεις που προέκυψαν 

βασίζονται στα κριτήρια κατηγοριοποίησης που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο και οι ταξινομήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

επόμενο κεφάλαιο.  
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1. Use of the World Wide Web in the 1996 US Election 

Μεταφρασμένος τίτλος: Χρήση του Παγκόσμιου Ιστού στις εκλογές του 1996 

στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Συγγραφείς: Dave D’ Alessio 

Περιοδικό: Electoral Studies 

Χρονολογία έκδοσης: 1997 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 1996 

Σκοπός της έρευνας: Εξετάζεται ο ρόλος του Παγκόσμιου Ιστού στις εκλογές του 

1996 από την άποψη του πομπού, του δέκτη και των αποτελεσμάτων. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Για να δώσει η έρευνα απάντηση στο ερώτημα 

«ποιοι χρησιμοποιούν τον Ιστό για να στείλουν πληροφορίες» αναζητήθηκαν 

ιστοσελίδες υποψηφίων μέσα από κατάλληλους καταλόγους στο Διαδίκτυο. 

Παρουσιάζονται τα ποσοστά των υποψηφίων που διέθεταν ιστοσελίδα 

διαχωρισμένα βάσει του μεγέθους του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκουν και 

των εκλογών για τις οποίες ήταν υποψήφιοι (Κογκρέσου, Γερουσίας ή 

Προεδρικές). Για να προσδιοριστεί σε ποιους απευθύνονταν και κυρίως το κοινό 

που ανταποκρίθηκε, δημιουργήθηκε μία δοκιμαστική ιστοσελίδα η οποία παρείχε 

πολιτική πληροφόρηση και μελετήθηκαν τα η πρόσβαση σε αυτό πριν και μετά 

την εκλογική διαδικασία, για να διαπιστωθεί αν οι χρήστες αναζητούσαν 

πληροφορίες ή ειδήσεις.  Για να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της χρήσης του 

Ιστού μελετήθηκε αν οι υποψήφιοι που διέθεταν ιστοσελίδα έλαβαν τελικά 

περισσότερες ψήφους στις εκλογές και έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πολιτικό κόμμα και 

οι εκλογές στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος τόσο πιθανότερο είναι να διαθέτει 

αυτός ιστοσελίδα. Οι χρήστες φαίνεται να αναζητούν ως επί το πλείστον ειδήσεις 

και όχι πληροφορίες βάσει των οποίων να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Τέλος 

είναι πιθανό η ύπαρξη ιστοσελίδας να έχει κάποια επίδραση, αφού παρατηρήθηκε 

ότι υπάρχει κέρδος στις ψήφους. Η τελευταία παρατήρηση στηρίζεται σε 

στατιστική ανάλυση και δεν είναι ασφαλής. 
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2. Virtual Criticism: Negative advertising on the Internet in the 

1996 Senate races  

Μεταφρασμένος τίτλος: Εικονική κριτική: Η αρνητική διαφήμιση στο Διαδίκτυο 

κατά τις αναμετρήσεις για τη Γερουσία το 1996 

Συγγραφείς: Robert Klotz 

Περιοδικό: Political Communication 

Χρονολογία έκδοσης: 1998 

Είδος εκλογών: Γερουσίας  

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 1996 

Σκοπός της έρευνας: Αυτό το άρθρο αξιολογεί τη φύση και την έκταση της 

αρνητικής διαφήμισης στο Διαδίκτυο κατά τις εκλογές του 1996 για τη γερουσία.   

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Σαν μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιείται η αρνητική 

προεκλογική εκστρατεία στα άλλα μέσα ενημέρωσης. Παρουσιάζονται οι γενικές 

αρχές της αρνητικής προεκλογικής εκστρατείας όπως αυτή χρησιμοποιείται από 

τα άλλα μέσα. Ερευνάται η συχνότητα, οι χρήστες, το χρονικό και γενικό πλαίσιο 

χρήσης της αρνητικής εκστρατείας, καθώς και οι αποδέκτες και ο ρητορικός της 

χαρακτήρας. Αναλύονται οι τρόποι κατά τους οποίους αναμένεται ότι διαφέρει ο 

Ιστός από τα άλλα μέσα, και αφού γίνει ανάλυση της μεθόδου προσέγγισης 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Παρατίθενται αποσπάσματα 

δηλώσεων υποψηφίων σαν παραδείγματα αρνητικής προεκλογικής εκστρατείας, 

διαχωρισμένα ανάλογα με το είδος τους.  

Αποτελέσματα:  Η έρευνα δείχνει ότι από τα πρώτα κιόλας χρόνια της χρήσης 

του Διαδικτύου και ιδιαίτερα του Ιστού για προεκλογική πολιτική εκστρατεία, 

χρησιμοποιήθηκε αρκετά και με διάφορους τρόπους η αρνητική αναφορά σε 

άλλους υποψηφίους. 
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3. The Web and US senatorial campaigns 2000 

Μεταφρασμένος τίτλος: Ο Ιστός και οι προεκλογικές εκστρατείες για τη 

γερουσία το 2000 

Συγγραφείς: Sonia “Tita” Puopolo 

Περιοδικό: American Behavioral Scientist 

Χρονολογία έκδοσης: 2001 

Είδος εκλογών: Γερουσίας  

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2000 

Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση της επίδρασης του Ιστού στην προεκλογική 

εκστρατεία. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Παρουσιάζεται αρχικά ένας κατάλογος με όλες τις 

ιστοσελίδες των υποψηφίων για τις εκλογές της Γερουσίας το 2000. 

Παρουσιάζονται στατιστικά ύπαρξης ιστοσελίδας ανάλογα με το πολιτικό κόμμα 

στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των ιστοσελίδων 

των υποψηφίων βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. Μελετώνται τα στοιχεία που 

παρέχονται για τους υποψηφίους, τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στις 

ιστοσελίδες τους και τα διαδραστικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται. Η 

μελέτη αυτή γίνεται συγκριτικά μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων 

υποψηφίων αλλά και μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων. Γίνεται 

χαρτογράφηση των καλύτερων ιστοσελίδων ανά Πολιτεία, ανάλογα με τα 

παραπάνω στοιχεία. Στη συνέχεια υποστηρίζεται ότι η ιστοσελίδα της Hillary 

Clinton είναι μία από τις πληρέστερες και θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο 

για τις υπόλοιπες, αφού συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες υπερέχει σε όλα τα 

παραπάνω στοιχεία που μελετήθηκαν, ενώ υπάρχουν και στιγμιότυπα οθόνης της 

ιστοσελίδας για να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά αυτά υπεροχής της.  

Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων διέθετε ιστοσελίδα 

στις εκλογές του 2000 για τη Γερουσία, όμως η πραγματική επίδραση του 

Διαδικτύου στην προεκλογική εκστρατεία δεν είναι ακόμα απόλυτα εμφανής.  
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4. Cyberspace and Elections 

Μεταφρασμένος τίτλος: Κυβερνοχώρος και εκλογές 

Συγγραφείς: Roberta Ann Johnson 

Περιοδικό: Peace Review 

Χρονολογία έκδοσης: 2001 

Είδος εκλογών: Διάφορες 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 1996, 1998, 2000 

Σκοπός της έρευνας: Διερευνάται η χρήση διαφόρων ιστοσελίδων σε διάφορες 

εκλογές. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Το άρθρο δεν παρουσιάζει αποτελέσματα μιας 

συγκεκριμένης έρευνας αλλά είναι περισσότερο μία καταγραφή της χρήσης 

ιστοσελίδων για διάφορους προεκλογικούς σκοπούς. Παρουσιάζεται η χρήση των 

ιστοσελίδων για πολιτική οργάνωση και για ανταλλαγή ψήφων. Επίσης 

αναφέρεται η χρήση των ιστοσελίδων για την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων και 

εθελοντών, ενώ υπογραμμίζεται και η χρήση τους για τη συγκέντρωση δωρεών. 

Δίνονται στοιχεία από διάφορες έρευνες που αφορούν ποσοστά χρήσης των 

ιστοσελίδων των κομμάτων και εξάγονται συμπεράσματα από την αυξανόμενη 

χρήση τους για πολιτική πληροφόρηση. Επισημαίνεται ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος στους οικονομικούς 

πόρους που διαθέτει κάθε πολιτικό κόμμα. Εκτίθενται κάποιοι προβληματισμοί 

σχετικά με τη δυνατότητα των υποψηφίων να προβάλλουν περισσότερο κάποιες 

πληροφορίες και να αποκρύψουν κάποιες άλλες στηριζόμενοι στα δημογραφικά 

στοιχεία που συγκεντρώνονται για τους χρήστες με αποτέλεσμα την παραπλάνηση 

τελικά των ψηφοφόρων.  

Αποτελέσματα: Το Διαδίκτυο δίνει στους υποψηφίους περισσότερες ευκαιρίες 

επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους αλλά δεν είναι διαθέσιμο παρά μόνο σε μία 

μικρή μερίδα του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Διαδίκτυο επίσης 

επιτρέπει πρωτοφανή διαδραστική πρόσβαση σε επίκαιρες πληροφορίες όπως τα 

αποτελέσματα δημοσκοπήσεων αλλά επιπλέον επιτρέπει στους υποψηφίους να 

εστιάσουν σε πληροφορίες που σκοπό έχουν την παραπλάνηση των ψηφοφόρων. 
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5. Political parties on the Net – 4 years closer to cyber-utopia? 

Μεταφρασμένος τίτλος: Τα πολιτικά κόμματα στο Διαδίκτυο – 4 χρόνια 

πλησιέστερα στην κυβερνο-ουτοπία; 

Συγγραφείς: Caroline Auty και Alison Cowen 

Περιοδικό: Aslib Proceedings 

Χρονολογία έκδοσης: 2001 

Είδος εκλογών: Γενικές  

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2001 

Σκοπός της έρευνας: Να μελετηθεί αν και κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα έχουν 

εξοικειωθεί με τη χρήση του Διαδικτύου σαν μέσο παροχής πληροφοριών και 

προεκλογικής εκστρατείας. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αναλύονται 11 ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων 

κατά την προεκλογική περίοδο. Εκτιμήθηκαν το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, η 

διαδραστικότητα, οι δυνατότητα προβολής πολυμέσων, η συχνή ανανέωση και οι 

σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αναζητήθηκαν με τη βοήθεια 

μίας μηχανής αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Δεν γίνεται κάποια στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων, απλά παρατίθενται κάποια δεδομένα και παρατηρήσεις σχετικά με 

τα παραπάνω κριτήρια. Όσον αφορά στο σχεδιασμό τα περισσότερα πολιτικά 

κόμματα συμβιβάστηκαν με μία ιστοσελίδα κλασικού σχεδιασμού στα χρώματα 

του κόμματος με ελάχιστες εξαιρέσεις πρωτοτυπίας. Το περιεχόμενο στις 

περισσότερες ιστοσελίδες περιλάμβανε δελτία τύπου, λεπτομέρειες για τους 

υποψηφίους, ομιλίες, στοιχεία επικοινωνίας και τρόπους συμμετοχής και 

κατάθεσης δωρεών. Τα διαδραστικά χαρακτηριστικά περιλάμβαναν κυρίως 

συμμετοχή σε έρευνες και σε δωμάτια συζητήσεων. Τα πολυμεσικά 

χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται κυρίως από τα μεγαλύτερα κόμματα, ενώ αυτά 

που δεν είναι στο κοινοβούλιο δεν διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά στις 

ιστοσελίδες τους πιθανότατα επειδή έχουν είτε απαγορευτικό κόστος ή επειδή δεν 

υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία για την ενσωμάτωσή τους. Οι ιστοσελίδες ήταν 

σχετικά ενημερωμένες, αλλά μόνο ένα πολιτικό κόμμα ανακοίνωσε την έλευση 

των εκλογών! Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι σχεδόν απουσίαζαν ή ήταν ελάχιστοι και 

κυρίως παρέχονταν στις ιστοσελίδες των μικρότερων πολιτικών κομμάτων.  
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Αποτελέσματα: Συνολικά τα πολιτικά κόμματα εμφανίζονται να έχουν μία πιο 

επαγγελματική συμπεριφορά στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων σε σχέση με το 

1997 και σίγουρα προσπάθησαν περισσότερο να διατηρήσουν ενημερωμένες τις 

ιστοσελίδες τους. Παρόλα αυτά τα πολιτικά κόμματα δεν υιοθέτησαν πολυμεσικές 

λειτουργίες για τις ιστοσελίδες τους ενώ και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ήταν 

γενικά προβλέψιμο. Πολύ λίγα πολιτικά κόμματα έκαναν προσπάθεια να 

προσελκύσουν το κοινό στις ιστοσελίδες τους, και παρόλο που υπήρχαν 

διαδραστικές δυνατότητες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες.  
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6. Political parties’ use of the Web during the 2001 general 

election 

Μεταφρασμένος τίτλος: Η χρήση του Ιστού από τα πολιτικά κόμματα κατά τη 

διάρκεια των γενικών εκλογών του 2001. 

Συγγραφείς: Julian Bowers-Brown και Barrie Gunter 

Περιοδικό: Aslib Proceedings  

Χρονολογία έκδοσης: 2002 

Είδος εκλογών: Γενικές 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2001 

Σκοπός της έρευνας: Να διερευνηθεί η συνολική επίδραση της χρήσης πολιτικών 

ιστοσελίδων στην προσέλκυση ψηφοφόρων, στη δέσμευσή τους, στην ανάμιξή 

τους και τελικά στην διατήρησή τους σαν πιστούς υποστηρικτές. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Γίνεται μία σύντομη αναφορά στις Ιστοσελίδες που 

υπήρχαν κατά τις εκλογές του 1997 στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στα 

αντίστοιχα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τις εκλογές του 2001. Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις με τα στελέχη που ήταν υπεύθυνα για τις 

ιστοσελίδες και από μία σειρά ερωτήσεων  που στάλθηκαν στα πολιτικά κόμματα 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων μετριέται 

λαμβάνοντας υπόψη πέντε παράγοντες δανεισμένους από το εμπορικό μάρκετινγκ.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι η διαφήμιση της ύπαρξης της ιστοσελίδας, η ευκολία 

εύρεσης της ιστοσελίδας και το πόσο ελκυστική ήταν, η διάρκεια των επισκέψεων, 

η αποτελεσματικότητα στην προσέλκυση τελικά των ψηφοφόρων και τη 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και τέλος το ποσοστό κατά 

το οποίο οι ψηφοφόροι συνέχισαν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Αφού 

αναλύονται οι ιστοσελίδες σε σχέση με τους παράγοντες αυτούς αναφέρεται το 

ποσοστό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία απάντησαν τα 

πολιτικά κόμματα.  

Αποτελέσματα: Τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν τις Ιστοσελίδες τους σαν 

εργαλεία προώθησης και φαίνεται να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του μέσου σε 
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σχέση με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Χρησιμοποιήθηκαν διαδραστικά 

χαρακτηριστικά ώστε να προσελκύουν τους ψηφοφόρους και να τους 

ενθαρρύνουν να συμμετέχουν. Όλα τα πολιτικά κόμματα ζητούσαν σχόλια από 

τους επισκέπτες και υπόσχονταν ότι θα απαντήσουν σε αυτά. Εξετάζοντας αυτήν 

την υπόσχεση όμως παρατηρήθηκε ότι δεν την τηρούσαν όλα. Από ότι φαίνεται τα 

πολιτικά κόμματα έχουν συνειδητοποιήσει ότι το Διαδίκτυο είναι ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο αλλά δεν εκμεταλλεύονται ακόμα όλες τις δυνατότητες που 

αυτό παρέχει.  
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7. German parties and Internet campaigning in the 2002 Federal 

Election 

Μεταφρασμένος τίτλος: Τα γερμανικά κόμματα και η Διαδικτυακή καμπάνια 

στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2002 

Συγγραφείς: Rachel K. Gibson, Andrea Rommele και Stephen Ward 

Περιοδικό: German Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Ομοσπονδιακές 

Χώρα: Γερμανία 

Έτος: 2002 

Σκοπός της έρευνας: Προσδιορισμός των ενεργειών των πολιτικών κομμάτων 

της Γερμανίας στο Internet στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2002 κατά την 

προεκλογική εκστρατεία και εξήγηση αυτών των ενεργειών βάσει του μεγέθους 

του πολιτικού κόμματος και των στόχων του.   

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Εξετάζεται η χρήση που έκαναν εννέα πολιτικά 

κόμματα στη Γερμανία (ιδιαίτερα σε ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

εσωτερικά δίκτυα) χρησιμοποιώντας δεδομένα από ερωτηματολόγια από το 

προσωπικό των πολιτικών κομμάτων και από ανάλυση περιεχομένου στις 

ιστοσελίδες. Αρχικά καθορίζονται οι βασικοί στόχοι των πολιτικών κομμάτων που 

είναι εκτός από την προσέλκυση περισσότερων ψηφοφόρων, η μεγιστοποίηση των 

αντιπροσώπων τους, η αντιπροσώπευση των μελών τους και η υπεράσπιση της 

πολιτικής ή της ιδεολογίας που αντιπροσωπεύουν. Αναφέρονται οι λόγοι που 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες θεωρώντας σημαντικότερους το σχηματισμό 

άποψης ή την διάδοση πληροφοριών με σκοπό την ενημέρωση των ψηφοφόρων 

για τις πολιτικές τους επιλογές, την κινητοποίηση και την προώθηση της 

συμμετοχής μεταξύ των πολιτών και την εσωτερική οργάνωση και τον συντονισμό 

στο εσωτερικό των κομμάτων και την επικοινωνία των μελών με τους 

υποψηφίους. Γίνεται μία εκτίμηση για τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων 

απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου ανάλογα με το βασικό τους στόχο. 

Παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις αναλύσεις περιεχομένου 
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και τα ερωτηματολόγια, ενώ τέλος εξετάζεται και το πλήθος των εμφανίσεων κάθε 

ιστοσελίδας. 

Αποτελέσματα: Το χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρών πολιτικών κομμάτων είναι 

ιδιαίτερα εμφανές όσον αφορά στην ποιότητα των ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα 

υποστηρίζεται ότι η προοπτική και ο στρατηγικός σκοπός κάθε κόμματος 

επηρεάζουν τη χρήση του Διαδικτύου. Επιπλέον η έρευνα δείχνει ότι τα μεγάλα 

πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει να θεωρούν το Internet ισχυρό επικοινωνιακό 

εργαλείο, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική εκστρατεία. 

Σχόλια:  Τα ερωτήματα που εξετάζει η έρευνα αυτή είναι σημαντικά καθώς η 

έρευνα για τη χρήση του Internet από τα πολιτικά κόμματα της Γερμανίας είναι 

σχετικά περιορισμένη. Παρέχονται στοιχεία για τη χρήση του Διαδικτύου στη 

Γερμανία τόσο γενικά όσο και από τα πολιτικά κόμματα.  
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8. Preaching to the converted?: Pluralism, participation and 

party websites 

Μεταφρασμένος τίτλος: Κήρυγμα σε αυτούς που άλλαξαν τακτική; 

Πλουραλισμός, συμμετοχή και ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων.  

Συγγραφείς: Pippa Norris 

Περιοδικό: Party Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Δεν αφορά συγκεκριμένες εκλογές 

Χώρα: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έτος: 2000 (Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα λήφθηκαν από το 

Ευρωβαρόμετρο το 2000, αλλά η έρευνα δεν αφορά συγκεκριμένες εκλογές) 

Σκοπός της έρευνας: Μελετώνται οι ιστοσελίδες όλων των πολιτικών κομμάτων 

των 15 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Θεωρείται ότι οι ιστοσελίδες των πολιτικών 

κομμάτων διαδραματίζουν διακριτό ρόλο από την άποψη ότι λειτουργούν σαν ένα 

πλουραλιστικό πολιτικό μέρος συζήτησης λόγω του ότι διευκολύνει να ακουστούν 

οι διαφορετικές απόψεις και επιπλέον αναδεικνύει τα μικρότερα πολιτικά κόμματα 

οπότε είναι ευκολότερο για τους ψηφοφόρους να διακρίνουν τις επιλογές ψήφου 

που έχουν, και από την άποψη ότι λειτουργούν σαν δίοδος πολιτικής συμμετοχής 

χρησιμοποιώντας διαδραστικούς συνδέσμους μεταξύ πολιτών και πολιτικών 

κομμάτων. Συνολικά αναλύονται 134 ιστοσελίδες ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων.  Γίνεται κατηγοριοποίηση ανάλογα με το αν πρόκειται για ιστοσελίδες 

μεγάλων, μικρών ή εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων και στη συνέχεια 

πραγματοποιείται ανάλυση περιεχομένου. Σημειώνονται τα περιεχόμενα των 

ιστοσελίδων και αν αυτά έχουν πληροφοριακό ή επικοινωνιακό χαρακτήρα. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας διαδικτυακής έρευνας στην οποία 

οι χρήστες απάντησαν σχετικά με τις δραστηριότητες που είχαν κάνει στο 

Διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στατιστικές 

μέθοδοι στα δεδομένα και εξετάστηκε η στατιστική σημαντικότητα των 

δημογραφικών στοιχείων των χρηστών σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου και 

των ιστοσελίδων των πολιτικών κομμάτων. Παρουσιάζεται γράφημα με την 
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κατανομή των δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο ανά ηλικιακή ομάδα και ανά 

αριστερή ή δεξιά πολιτική τοποθέτηση.  

Αποτελέσματα: Από την ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων των πολιτικών 

κομμάτων προκύπτει ότι οι ιστοσελίδες προσφέρουν στους χρήστες πληθώρα 

επιλογών και δυνατοτήτων επικοινωνίας, καθώς έχουν ενσωματωμένα πολλά 

διαδραστικά χαρακτηριστικά, απέχοντας πολύ από την αρχική μορφή των 

διαδικτυακών φυλλαδίων. Στην έρευνα που έγινε στους χρήστες σχετικά με τις 

δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο, οι δραστηριότητες που είχαν σχέση με την 

πολιτική ήταν μια μειοψηφική δραστηριότητα, αλλά τα ποσοστά χρήσης του 

Διαδικτύου γι’ αυτό το σκοπό δεν είναι αμελητέα και μπορεί να θεωρηθεί ότι αν 

το Διαδίκτυο γίνει προσβάσιμο στο ευρύ κοινό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

μέσο πολιτικής επικοινωνίας. 

Σχόλια: Παρόλο που η έρευνα δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες εκλογές 

συμπεριλήφθηκε στην έρευνα καθώς είναι η μοναδική η οποία αναλύει τη χρήση 

του Ιστού από τα πολιτικά κόμματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου στις 

διάφορες χώρες τον καιρό που πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Το ποσοστό του 

πληθυσμού που ήταν χρήστες του Διαδικτύου έφτανε το 48% στη Σουηδία, το 

46% στη Δανία, το 45% στις Κάτω Χώρες ενώ τελευταίες έρχονται η Ισπανία με 

10%, η Πορτογαλία με 7% και η Ελλάδα με μόλις 6%.  
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9. Election campaigning on the WWW in the USA and UK: A 

comparative analysis 

Μεταφρασμένος τίτλος: Προεκλογική εκστρατεία στον Παγκόσμιο Ιστό στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο: μια συγκριτική ανάλυση 

Συγγραφείς: Rachel K. Gibson, Michael Margolis, David Resnick και Stephen J. 

Ward 

Περιοδικό: Party Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Προεδρικές και Γενικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2000 και 2001 

Σκοπός της έρευνας: Σύγκριση των διαδικτυακών προεκλογικών εκστρατειών 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Τα βασικά ερωτήματα που θέτει η έρευνα είναι οι 

διαφορές στη χρήση του Ιστού σαν εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας ανάμεσα 

στις δύο χώρες και αν ο Ιστός προωθεί μία πιο ισορροπημένη έκθεση των 

μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. 

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μεθοδολογίες 

και δεδομένα. Έγινε έρευνα στο Διαδίκτυο για να διαπιστωθεί ποιοι και πόσοι 

υποψήφιοι διέθεταν ιστοσελίδες, αλλά και αναλύσεις περιεχομένου σε αυτές.  

Επίσης λήφθηκαν συνεντεύξεις από τους διευθυντές των προεκλογικών 

εκστρατειών και στις δύο χώρες. Παρουσιάζονται τα πολιτικά κόμματα και οι 

υποψήφιοι που διέθεταν ιστοσελίδες, το πλήθος των συνδέσμων που οδηγούσαν 

σε αυτές και η κάλυψη ειδήσεων που αφορούσαν τα πολιτικά κόμματα σε 

διαδικτυακά και μη μέσα. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση περιεχομένου και σχεδιασμού των ιστοσελίδων και. Τέλος 

αναλύονται τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις των διευθυντών των 

προεκλογικών εκστρατειών. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει σημαντικές ομοιότητες στον τρόπο χρήσης του 

Ιστού στις προεκλογικές εκστρατείες των δύο χωρών και επιπλέον ότι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο τα μεγάλα κόμματα κυριαρχούν στη χρήση του Διαδικτύου. 
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10. On-line and on message? Candidate websites in the 2001 

General Election 

Μεταφρασμένος τίτλος: Συνδεδεμένοι και έχοντας λάβει το μήνυμα; Ιστοσελίδες 

υποψηφίων κατά τις Γενικές Εκλογές του 2001. 

Συγγραφείς: Stephen Ward και Rachel Gibson 

Περιοδικό: British Journal of Politics and International Relations 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Γενικές 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 

Έτος: 2001 

Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους 

υποψηφίους και τα πολιτικά κόμματα κατά την προεκλογική εκστρατεία των 

Γενικών Εκλογών του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αυτό το άρθρο εξετάζει τις δραστηριότητες των 

υποψηφίων και των πολιτικών κομμάτων βάσει αναλύσεων περιεχομένου, 

μηχανών αναζήτησης και υλικού από βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται τρία ερωτήματα: Ποιοι και πόσοι υποψήφιοι διέθεταν ιστοσελίδες για 

τις εκλογές, σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκονταν όσοι διέθεταν διαδικτυακή 

παρουσία και ποιες ήταν οι ενέργειές τους στο Διαδίκτυο. Καθορίζονται τέσσερις 

πιθανές επιδράσεις του Διαδικτύου, και η έρευνα εξετάζει κατά πόσο τις 

εκμεταλλεύτηκαν οι υποψήφιοι ή αν δεν τις εκμεταλλεύτηκαν για ποιους λόγους. 

Οι επιδράσεις αυτές είναι η παροχή πληροφοριών στους ψηφοφόρους χωρίς να 

παρεμβάλλεται η «λογοκρισία» του τύπου, η κινητοποίηση των ψηφοφόρων πιο 

αποτελεσματικά, η καθιέρωση ενός συνεχόμενου διαλόγου με τους ψηφοφόρους 

και τέλος η αποκέντρωση της προεκλογικής εκστρατείας. Παρουσιάζονται 

στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά των υποψηφίων κάθε πολιτικού κόμματος που 

διέθεταν ιστοσελίδα, για την κατανομή τους σε σχέση με τους αντιπάλους αλλά 

και για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Επίσης εξετάζεται η συχνότητα 

ανανέωσης των στοιχείων που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες. Τέλος 

εντοπίζονται πιθανοί λόγοι για τους οποίους το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιήθηκε σε 

μεγάλη έκταση. Οι λόγοι αυτοί είναι το περιορισμένο κοινό στο οποίο 

απευθύνεται το Διαδίκτυο, η δυσκολία μετάδοσης του μηνύματος σε χρήστες οι 
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οποίοι δεν αναζητούν πολιτική πληροφόρηση, το οικονομικό κόστος αλλά και η 

δυνατότητα για παράδειγμα των δημοσιογράφων να προσπελάσουν την 

ιστοσελίδα και να διαστρεβλώσουν πιθανόν πληροφορίες που θα βρουν εκεί. 

Γενικά τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν εξοικειωθεί με το Διαδίκτυο και από 

πολλούς θεωρείται επικίνδυνο να πειραματιστούν. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση του Internet ήταν αποσπασματική 

και οι ιστοσελίδες λειτουργούσαν περισσότερο σαν διαδικτυακά φυλλάδια. 

Επιπλέον η συνολική επίδραση του Internet στο εκλογικό αποτέλεσμα ήταν 

ελάχιστη και η χρήση του Internet από μόνη της ήταν αμφίβολο ότι προμηνύει την 

έλευση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Παρόλα αυτά οι ερευνητές υποστηρίζουν 

ότι κάποια από την κριτική που απευθύνεται στα πολιτικά κόμματα δεν είναι 

σωστή και υπάρχουν καλοί λόγοι για τους οποίους τα πολιτικά κόμματα μέχρι 

τώρα συμπεριφέρονταν συντηρητικά. 

Σχόλια: Οι εκλογές του 2001 θεωρούνται οι πρώτες εκλογές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο όπου χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

κατά την προεκλογική εκστρατεία. Παρέχονται στοιχεία για την εξέλιξη της 

διαδικτυακής προεκλογικής εκστρατείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφέρονται 

λόγοι για τους οποίους ήταν δικαιολογημένη η συντηρητική στάση των 

υποψήφιων προς την χρήση του Internet. 
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11. The Internet and Political Campaigning: The New Medium 

Comes of Age? 

Μεταφρασμένος τίτλος: Το διαδίκτυο και η πολιτική εκστρατεία: Το νέο μέσο 

ενηλικιώνεται; 

Συγγραφείς: Rachel Gibson, Stephen Ward and Wainer Lusoli 

Περιοδικό: Representation 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Διάφορες 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Σουηδία  

Έτος: Διάφορα 

Σκοπός της έρευνας: Να διερευνηθεί πότε τα πολιτικά κόμματα έφτιαξαν 

ιστοσελίδες, ποιοι λόγοι τα οδήγησαν σ’ αυτό και αν κάποια κόμματα 

προσαρμόστηκαν καλύτερα στη χρήση του Διαδικτύου από ότι κάποια άλλα. 

Επίσης σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί και η ανταπόκριση του κοινού στις 

ιστοσελίδες, αν δηλαδή η διαδικτυακή προεκλογική εκστρατεία είχε αποτέλεσμα ή 

όχι. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μία συνολική ιστορική 

αναδρομή της χρήσης του Διαδικτύου από τα πολιτικά κόμματα. Αρχικά 

παρουσιάζονται οι χρονολογίες κατά τις οποίες ξεκίνησαν να έχουν διαδικτυακή 

παρουσία τα μεγαλύτερα κόμματα του Ηνωμένου Βασίλειου, της Αυστραλίας, της 

Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρονται κάποιοι από τους λόγους 

για τους οποίους ένα πολιτικό κόμμα επιλέγει να δημιουργήσει ιστοσελίδα και 

παρουσιάζονται τα πιο συνηθισμένα περιεχόμενα των ιστοσελίδων για 

πληροφόρηση και συμμετοχή των ψηφοφόρων. Έπειτα παρουσιάζονται 

αποτελέσματα διαφόρων στατιστικών ερευνών από διάφορες πηγές σχετικά με τις 

πολιτικές δραστηριότητες που εκτελούν οι χρήστες του Διαδικτύου, τις τοποθεσίες 

όπου αναζητούν πληροφόρηση αλλά και σχετικά με τις επιδράσεις του Διαδικτύου 

στο εκλογικό αποτέλεσμα και την πολιτική υποστήριξη.   

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι γενικά τα κόμματα υιοθέτησαν πολύ 

γρήγορα τις τεχνολογίες του Διαδικτύου, με πρωτεργάτες τα μεγάλα κόμματα και 

ιδιαίτερα αυτά του δημοκρατικού χώρου. Παρόλα αυτά τα μικρά κόμματα 
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δείχνουν περισσότερο προσκολλημένα σε αυτό το νέο μέσο. Όσον αφορά στην 

αποτελεσματικότητα του μέσου για προεκλογική εκστρατεία αυτή δεν φαίνεται να 

είναι δραματική. Γενικότερα οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο από 

μόνο του δεν αρκεί και το αποτέλεσμα κρίνεται από τη συνολική εικόνα και 

δράση του κάθε κόμματος. 
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12. A Boost or Bust for Democracy? How the Web Influenced 

Political Attitudes and Behaviors in the 1996 and 2000 

Presidential Elections 

Μεταφρασμένος τίτλος: Μία ώθηση ή μία αποτυχία για τη δημοκρατία? Πως ο 

Ιστός επηρέασε τις πολιτικές στάσεις και συμπεριφορές στις προεδρικές εκλογές 

του 1996 και του 2000. 

Συγγραφείς: Thomas J. Johnson and Barbara K. Kaye 

Περιοδικό: The Harvard International Journal of Press/Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες 

Έτος: 1996, 2000 

Σκοπός της έρευνας: Ερευνάται κατά πόσο η πληροφόρηση των πολιτών μέσω 

του Ιστού επηρεάζει το ενδιαφέρον τους για την πολιτική γενικά, το ενδιαφέρον 

για την προεκλογική εκστρατεία, την ανάμιξη στα πολιτικά δρώμενα, την 

πιθανότητα για συμμετοχή στην ψηφοφορία και την συμπεριφορά τους στην 

ψηφοφορία. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Εξετάζονται τα αποτελέσματα μίας ηλεκτρονικής 

έρευνας η οποία έγινε σε 442 χρήστες ιστοσελίδων οι οποίοι ενδιαφέρονταν για 

την πολιτική. Η έρευνα αυτή εστιάζει στο δημογραφικό προφίλ των χρηστών, στα 

κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, στην πολιτική τους τοποθέτηση, στην 

πολιτική τους συμπεριφορά, στη συνολική χρήση του Ιστού για πολιτικούς και μη 

σκοπούς και στη χρήση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.. Στη συνέχεια 

εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους με σκοπό να εξετάσει πιθανές συσχετίσεις 

μεταξύ των δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίνονται με μία 

αντίστοιχη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία 

των προεδρικών εκλογών του 1996.   

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονταν για τα πολιτικά δρώμενα 

γενικά, ιδιαίτερα για την προεκλογική εκστρατεία του 2000, εξέφρασαν μεγάλη 

πιθανότητα να ψηφίσουν και σχεδόν όλοι το έκαναν. Το Internet φαίνεται ότι 

δεσμεύει το κοινό πολιτικά αφού τα δύο τρίτα υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή τους 
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στην πολιτική ενισχύθηκε πολύ ή αρκετά από τότε που άρχισαν να χρησιμοποιούν 

το Internet. Οι χρήστες του Internet οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτική ήταν 

πιθανότερο να απαντήσουν το 2000 από ότι το 1996 ότι ένιωθαν ότι είχαν τη 

δυνατότητα να φέρουν πολιτική αλλαγή, ότι ενδιαφέρονται για την προεκλογική 

εκστρατεία και ότι ήταν πιθανότερο να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Ο Ιστός 

φαίνεται να είναι έστω κατά ένα μέρος υπεύθυνος για αυτήν την δέσμευση των 

πολιτών καθώς η χρήση του προέβλεψε πολιτικές συμπεριφορές. 
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13. Politics@Japan: Party competition on the Internet in Japan 

Μεταφρασμένος τίτλος: Πολιτική στην Ιαπωνία: Ο ανταγωνισμός των πολιτικών 

κομμάτων στο Διαδίκτυο στην Ιαπωνία. 

Συγγραφείς: Leslie M. Tkach-Kawasaki 

Περιοδικό: Party Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2003 

Είδος εκλογών: Εθνικές 

Χώρα: Ιαπωνία  

Έτος: 2000 και 2001  

Σκοπός της έρευνας: Μελέτη της χρήσης του Διαδικτύου από τα πολιτικά 

κόμματα και τους υποψηφίους κατά τις προεκλογικές εκστρατείες των εθνικών 

εκλογών του 2000 και του 2001 στην Ιαπωνία.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Το σημαντικότερο ερώτημα που εξετάζεται είναι 

κατά πόσο το ιδιαίτερο σκηνικό στην Ιαπωνία, όπου ένα μεγάλο κόμμα κυβερνά 

και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ελεγχόμενα, έχει επηρεάσει την ανάπτυξη 

της Διαδικτυακής προεκλογικής εκστρατείας. Γίνεται ανάλυση των τάσεων που 

επικρατούν με την πάροδο του χρόνου στην διαδικτυακή παρουσία των πολιτικών 

κομμάτων και ανάλυση περιεχομένου στις ιστοσελίδες. Παρουσιάζονται οι 

χρονολογίες κατά τις οποίες τα πολιτικά κόμματα δημιούργησαν ιστοσελίδες, 

στατιστικά δεδομένα για τη χρήση του Διαδικτύου στην Ιαπωνία ανάλογα με το 

φύλο και την ηλικιακή ομάδα. Έπειτα γίνεται ανάλυση περιεχομένου στις 

ιστοσελίδες και παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν αυτό το 

περιεχόμενο. Παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια ανάμεσα στη χρήση του 

Διαδικτύου από τα διάφορα κόμματα, και αν και δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές στις 

ιστοσελίδες μεταξύ των δύο εκλογικών διαδικασιών πολύ μικρός αριθμός από 

ιστοσελίδες δεν έκαναν καμία αλλαγή.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι το Διαδίκτυο έχει επιφέρει σημαντική 

επίδραση στα μικρότερα κόμματα, ανοίγοντάς τους το δρόμο για πιο 

ανταγωνιστική παρουσία και ενισχύοντας τα αιτήματά τους για πολιτική αλλαγή.  
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14. Political culture and information technology in the 2001 

Singapore general election   

Μεταφρασμένος τίτλος: Η πολιτική κουλτούρα και η τεχνολογία της 

πληροφορικής στις γενικές εκλογές του 2001 στη Σιγκαπούρη 

Συγγραφείς: Randolph Kluver  

Περιοδικό: Political Communication 

Χρονολογία έκδοσης: 2004 

Είδος εκλογών: Γενικές 

Χώρα: Σιγκαπούρη  

Έτος: 2001 

Σκοπός της έρευνας: Διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα συμπεράσματα 

προηγούμενων ερευνών για τη χρήση της τεχνολογίας επηρέασαν τη χρήση του 

Διαδικτύου σαν πολιτική δύναμη στις γενικές εκλογές του 2001 στη Σιγκαπούρη.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα αυτή μελετά τη χρήση του Διαδικτύου στη 

Σιγκαπούρη, η οποία έχει εντελώς διαφορετική πολιτική κουλτούρα από τις 

Δυτικές χώρες. Ενώ οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χρήση του 

Διαδικτύου έχει ίδια επίδραση ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διεξάγονται οι 

έρευνες, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η πολιτική κουλτούρα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των επιδράσεων του νέου μέσου στην πολιτική. 

Παρουσιάζονται τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά μέσα πολιτικής διαφήμισης στο 

Διαδίκτυο, τα πολιτικά κόμματα που διέθεταν ιστοσελίδες κατά τις εκλογές του 

2001 και στο τέλος του 2003 και οι δυνατότητες πληροφόρησης και 

διαδραστικότητας που παρείχαν οι ιστοσελίδες. Επίσης παρατίθενται αναλυτικά 

για το 2001 και για το τέλος του 2003 για τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων όσον 

αφορά πληροφορίες που αφορούν τα πολιτικά κόμματα και τις εκλογές, για 

δυνατότητες συμμετοχής και κινητοποίησης των χρηστών και δυνατότητες 

επικοινωνίας με τους αντιπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι το Διαδίκτυο δεν έχει βοηθήσει στην 

αύξηση των υποστηρικτών ή στην αναβίωση των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων 

στη Σιγκαπούρη. Η παρουσία του Διαδικτύου δε φαίνεται να διευκολύνει τα 

μικρότερα πολιτικά κόμματα να ξεπεράσουν δυσκολίες στην οργάνωσή τους και 

τα οικονομικά τους ώστε να ανταγωνιστούν επάξια το επικρατών πολιτικό κόμμα. 
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Στην πραγματικότητα οι περισσότερες ιστοσελίδες δεν περιλάμβαναν καν τα 

βασικότερα από τα στοιχεία που θα έπρεπε. Επίσης όπως φαίνεται από την έρευνα 

οι ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια των δύο ετών δεν εξελίχθηκαν σημαντικά, αφού 

δεν ενσωματώθηκαν σχεδόν σε καμία καινούριες διαδραστικές δυνατότητες.  
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15. A Web for all reasons: uses and gratifications of Internet 

components for political information 

Μεταφρασμένος τίτλος: Ένας Ιστός για όλους τους λόγους: Χρήσεις και 

δυνατότητες των συστατικών του Internet για πολιτική πληροφόρηση 

Συγγραφείς: Barbara K. Kaye, Thomas J. Johnson 

Περιοδικό: Telematics and Informatics 

Χρονολογία έκδοσης: 2004 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες 

Έτος: 1996, 2000 

Σκοπός της έρευνας: Να εξεταστούν τα κίνητρα των χρηστών του Internet κατά 

τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας των προεδρικών εκλογών του 2000 

όσον αφορά στη χρήση του Ιστού, των πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards), 

των λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των φόρα συζητήσεων για πολιτική 

πληροφόρηση και να προσδιοριστεί αν οι πολιτικές στάσεις, η εμπειρία στη χρήση 

του διαδικτύου και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να προβλέψουν τα 

κίνητρα για χρήση του Internet. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι η αναζήτηση 

των κινήτρων για τη χρήση του Ιστού, των πινάκων ανακοινώσεων και των 

δωματίων συζήτησης, κατά πόσο συσχετίζονται αυτά τα κίνητρα με την πολιτική 

πληροφόρηση, την υποστήριξη προς το πολιτικό κόμμα, την πιθανότητα ψήφου 

κ.α., και αν τα δημογραφικά στοιχεία, οι πολιτικές συμπεριφορές, η εμπειρία στη 

χρήση του διαδικτύου και το πλήθος των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μπορούν 

να προβλέψουν τα κίνητρα για τη χρήση των παραπάνω.  Έγινε μία ηλεκτρονική 

έρευνα σε χρήστες του Internet που ενδιαφέρονται για την  πολιτική κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων πριν και δύο εβδομάδων μετά 

τις προεδρικές εκλογές του 2000.  Συνολικά ερωτήθηκαν 442 χρήστες και οι 

απαντήσεις τους αναλύονται με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων, με σκοπό να 

απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. 

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν ότι κάθε στοιχειό του 

Internet ικανοποιεί ελάχιστα διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες μπορεί να 
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προβλεφθούν από κάποιες πολιτικές στάσεις και δημογραφικά στοιχεία, αλλά και 

από την εμπειρία στη χρήση του Internet. Επιπλέον τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας συγκρίνονται με τα αποτελέσματα μίας προγενέστερης έρευνας που 

αφορούσε τους πολιτικά ενεργούς χρήστες του Ιστού κατά τη διάρκεια των 

προεδρικών εκλογών του 1996. 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

65



Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

16. Internet use and the 2000 presidential election 

Μεταφρασμένος τίτλος: Η χρήση του Διαδικτύου και οι προεδρικές εκλογές του 

2000.  

Συγγραφείς: Stephen J. Farnsworth και Diana Owen 

Περιοδικό: Electoral Studies 

Χρονολογία έκδοσης: 2004 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες   

Έτος: 2000 

Σκοπός της έρευνας: Χαρακτηρισμός του κοινού που χρησιμοποίησε το 

Διαδίκτυο για να αντλήσει πληροφορίες για τις εκλογές και συστηματική έρευνα 

των τάσεων στη χρήση του Διαδικτύου από τους χρήστες αυτούς κατά τη διάρκεια 

των προεδρικών εκλογών του 2000. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα αυτή επιχειρεί να αποδείξει ότι η 

συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου και η προβολή των εκλογικών πληροφοριών 

που ανακτήθηκαν μπορούν να εξηγηθούν από συγκεκριμένες χρήσεις της 

διαδικτυακής πληροφορίας που δεσμεύτηκε από τα μέλη του ακροατηρίου. 

Προκειμένου να αποδειχθεί ο παραπάνω ισχυρισμός χρησιμοποιείται ένα 

κατάλληλο πλαίσιο «χρήσεων και ικανοποιήσεων». Βασικοί λόγοι για τους 

οποίους χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο σχετικά με την προεδρική προεκλογική 

εκστρατεία είναι η αναζήτηση πληροφοριών, η έρευνα ή η αναζήτηση αναφορών 

και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαδραστικές δυνατότητες όπως τα 

δωμάτια συζητήσεων και οι διαδικτυακές έρευνες. Πραγματοποιήθηκε 

τηλεφωνική έρευνα 4186 χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις για τη χρήση των μέσων ενημέρωσης, 

συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων που αφορούσαν τη συχνότητα χρήσης του 

Διαδικτύου και τις ιστοσελίδες που επισκέπτονταν συχνότερα. Επίσης τους 

ζητήθηκε να κάνουν εκτίμηση των πηγών πληροφοριών που επισκέφθηκαν. Από 

τις απαντήσεις παρουσιάζονται διάφοροι πίνακες με στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν τη συχνότητα της χρήσης του Διαδικτύου για άντληση πληροφοριών για 
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τις εκλογές και το αν οι πληροφορίες αυτές επηρέασαν τη γνώμη τους για τους 

υποψηφίους.  

Αποτελέσματα: Οι νέες και διαδραστικές μορφές τη ς διαδικτυακής πληροφορίας 

ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για να προβλεφθεί η συχνότητα με την οποία οι 

χρήστες προσπέλασαν το Διαδίκτυο για ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις 

εκλογές. Τα μέλη του κοινού που αναζήτησαν ενεργά πληροφορίες για τους 

υποψηφίους και διάφορα σχετικά θέματα έτειναν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 

πληροφορίες που συγκέντρωσαν από το Διαδίκτυο για να αποφασίσουν τι θα 

ψήφιζαν. 
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17. Russian parties and the political Internet 

Μεταφρασμένος τίτλος: Τα πολιτικά κόμματα της Ρωσίας και το πολιτικό 

Διαδίκτυο 

Συγγραφείς: Luke March 

Περιοδικό: Europe - Asia Studies 

Χρονολογία έκδοσης: 2004 

Είδος εκλογών: Εθνικές 

Χώρα: Ρωσία  

Έτος: 1999 

Σκοπός της έρευνας: Διερεύνηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών από τα πολιτικά κόμματα της Ρωσίας 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Πρόκειται για μία εκτενή έρευνα της χρήσης του 

Διαδικτύου από τα πολιτικά κόμματα στη Ρωσία. Διερευνώνται οι δραστηριότητες 

των πολιτικών κομμάτων στο Διαδίκτυο, και γίνεται μία προσπάθεια εντοπισμού 

των διαφορών ανάμεσα στη χρήση του Διαδικτύου από μεγάλα και μικρότερα 

πολιτικά κόμματα, αλλά και σε σχέση με άλλες χώρες. Αναφέρονται οι 

δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο αλλά και τα πιθανά εμπόδια που 

εμφανίζονται. Με αναφορά στις εκλογές του 1999 αλλά και του 1996, ο 

συγγραφέας αποκαλύπτει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστού στη Ρωσία 

εκείνη την εποχή. Ήταν φανερή η έλλειψη εμπειρίας και η ανικανότητα πολλών 

κομμάτων να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τον Ιστό, αποκαλύφθηκαν πολλά 

σκάνδαλα και έγινε αρκετή αρνητική εκστρατεία, αλλά παράλληλα η σωστή 

χρήση του κατάφερε την ανύψωση της εικόνας κάποιων υποψηφίων και βοήθησε 

σημαντικά στη διαμόρφωση άποψης των ψηφοφόρων. Παρατίθενται στοιχεία για 

την πρόθεση ψήφου των χρηστών του Διαδικτύου τα οποία επιβεβαιώνονται σε 

μεγάλο βαθμό από το εκλογικό αποτέλεσμα. Τέλος εξετάζονται οι προοπτικές της 

χρήσης του Διαδικτύου για το Ρωσικό κοινοβούλιο.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση του Διαδικτύου στη Ρωσία είναι 

ακόμα περιορισμένη αλλά έχει πολύ καλές προοπτικές να αναπτυχθεί και να 

συμβάλει στην προεκλογική εκστρατεία. 
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18. Deep Democracy, Thin Citizenship: The Impact of Digital 

Media in Political Campaign Strategy 

Μεταφρασμένος τίτλος: Βαθιά δημοκρατία, λεπτή υπηκοότητα: Η επίδραση των 

ψηφιακών μέσων στην στρατηγική της πολιτικής προεκλογικής εκστρατείας. 

Συγγραφείς: Philip N. Howard 

Περιοδικό: The ANNALS of the American Academy of Political and Social 

Science 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών:  Διάφορα 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες 

Έτος: 1996, 1998, 2000 και 2002. 

Σκοπός της έρευνας: Κατανόηση του τρόπου που δημιουργείται πολιτική 

κουλτούρα από τους συμβατικούς διευθυντές της προεκλογικής εκστρατείας και 

του τρόπου που αυτή καταναλώνεται από τους πολίτες. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αναλύεται διεξοδικά ο ρόλος των διευθυντών των 

προεκλογικών εκστρατειών, αλλά και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο εσωτερικό 

της προεκλογικής εκστρατείας. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του τρόπου με τον 

οποίο δέχονται οι πολίτες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από το Διαδίκτυο, 

ενώ παρουσιάζονται πίνακες με τη συνολική χρήση των μέσων από τους πολίτες 

συγκριτικά για τις τέσσερεις προεκλογικές περιόδους σε ποσοστά, με τους τύπους 

των πολιτικών ιστοσελίδων και το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκαν. 

Εισάγεται η έννοια μιας «ψηφιακής πολιτικής αγοράς» όπου συλλέγονται 

πληροφορίες για τα άτομα από κάθε πηγή όπως συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, 

διαδικτυακή δραστηριότητα και εξάγονται συμπεράσματα για τα πολιτικά πιστεύω 

βάσει φύλου, φυλής ή καταναλωτικής δραστηριότητας. Υπογραμμίζεται ο ρόλος 

αυτής της συνεχούς συλλογής πληροφοριών για τα άτομα και της δημιουργίας 

τεράστιων βάσεων δεδομένων από όπου αντλούνται με κατάλληλα εργαλεία 

εξόρυξης δεδομένων χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική.    

Αποτελέσματα: Δεν εξάγονται συγκεκριμένα συμπεράσματα από το άρθρο. 

Αποτελεί μία παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, εκθέτοντας 

προβληματισμούς για την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. 
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19. Truth and Consequence in Web Campaigning: Is there an 

Academic Digital Divide? 

Μεταφρασμένος τίτλος: Αλήθεια και συνέπεια στην προεκλογική εκστρατεία 

μέσω του Ιστού: Υπάρχει ακαδημαϊκή ψηφιακή διάσπαση;  

Συγγραφείς: Rachel K. Gibson και Andrea Römmele 

Περιοδικό: European political science 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Διάφορες 

Χώρα: Διάφορες  

Έτος: Διάφορα 

Σκοπός της έρευνας: Προσδιορισμός των βασικών παραγόντων για την έλλειψη 

ενδιαφέροντος σχετικά με τα ερωτήματα «αιτίας και αποτελέσματος» για την 

χρήση του Ιστού σαν εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας και εντοπισμός των 

εμπειρικών και θεωρητικών λόγων για τους οποίους θα πρέπει η ακαδημαϊκή 

έρευνα να κάνει περισσότερα ώστε να ενσωματωθεί η χρήση του Ιστού στις 

συμβατικές έρευνες  που αφορούν τις εκλογές.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αρχικά γίνεται ένας σύντομος σχολιασμός της 

χρήσης του Ιστού σε διάφορες προεκλογικές περιόδους και επιχειρείται να 

εξηγηθούν οι λόγοι που δεν ερευνήθηκαν ερωτήματα τύπου «αιτίας και 

αποτελέσματος». Σαν πιο πιθανοί λόγοι θεωρούνται ο συντηρητισμός των 

ερευνητών, η δυσκολία επιλογής των περιπτώσεων που θα μελετηθούν, η εύρεση 

τελικά των περιπτώσεων στο διαδίκτυο, ο προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των 

περιεχομένων των ιστοσελίδων και ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων. 

Παρατίθενται αποτελέσματα διαφόρων ερευνών για διάφορες χώρες και διάφορες 

εκλογικές διαδικασίες για να τεκμηριωθεί η άποψη ότι τα περισσότερα πολιτικά 

κόμματα έχουν ήδη υιοθετήσει τον Ιστό σαν εργαλείο προεκλογικής επικοινωνίας.   

Αποτελέσματα: Το άρθρο δεν προβάλλει τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας. 

Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τους ερευνητές να ερευνήσουν περισσότερο τη 

χρήση του Ιστού σαν εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας και ιδιαίτερα 

αναλύοντας σχέσεις μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Για το σκοπό αυτό 

παρέχονται από τους συγγραφείς κάποιες κατευθυντήριες γραμμές έρευνας. 
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20. Political Advertising in the 2004 Election: Comparison of 

Traditional Television and Internet Messages 

Μεταφρασμένος τίτλος: Πολιτική διαφήμιση στις εκλογές του 2004: Σύγκριση 

μεταξύ παραδοσιακής τηλεόρασης και μηνύματα μέσω Διαδικτύου. 

Συγγραφείς: Lynda Lee Kaid και Monica Postelnicu 

Περιοδικό: American Behavioral Scientist 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Προεδρικές  

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Η έρευνα αυτή συγκρίνει τις αντιδράσεις νέων ψηφοφόρων 

που δέχτηκαν διαφημίσεις των υποψηφίων είτε από την τηλεόραση είτε από τον 

Ιστό, ώστε να προσδιοριστούν οι διαφορές στις απόψεις τους και στην 

αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στις πολιτικές τους απόψεις και την 

πολιτική τους ενημέρωση. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Τα ερωτήματα που τίθενται από την έρευνα αυτή 

είναι κατά πόσο οι νέοι ψηφοφόροι που δέχονται πολιτική διαφήμιση μέσω του 

Διαδικτύου προκαταλαμβάνονται θετικότερα απέναντι στους υποψηφίους, αν 

μειώνεται ο πολιτικός κυνισμός τους, αν αυξάνονται οι πολιτικές τους γνώσεις και 

το αίσθημα της αποτελεσματικής τους πληροφόρησης, πάντα σε σχέση με αυτούς 

που δέχονται πολιτική διαφήμιση μέσω της τηλεόρασης. Για τους σκοπούς της 

έρευνας ερωτήθηκαν 53 προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι εκτέθηκαν είτε σε 

παραδοσιακά τηλεοπτικά σποτ ή σε διαφημίσεις μέσω Διαδικτύου. Στη συνέχεια η 

άποψη τους καταγράφηκε με χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων και 

χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές μέθοδοι για τη συσχέτιση των δεδομένων και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι το μέσο επικοινωνίας έχει ισχυρή επίδραση 

στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζει το κοινό το μήνυμα και διαμορφώνει άποψη 

για τους υποψηφίους. 
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21. E-parties: Democratic and Republican state parties in 2000 

Μεταφρασμένος τίτλος: Ηλεκτρονικά πολιτικά κόμματα: Κόμματα πολιτειών 

Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του 2000 

Συγγραφείς: Rick Farmer και Rich Fender 

Περιοδικό: Party Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Πολιτειακές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2000 

Σκοπός της έρευνας:  Η μελέτη των ιστοσελίδων των κομμάτων στις Πολιτείες 

σε σύγκριση με τα εθνικά κόμματα, και κυρίως η απάντηση στο ερώτημα αν 

ακολουθούν τη στρατηγική του εθνικού κόμματος στις ιστοσελίδες τους.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Οι ιστοσελίδες μελετήθηκαν βάσει κάποιων 

λειτουργιών που θα έπρεπε να επιτελούν. Οι λειτουργίες αυτές είναι κομματικές 

και τεχνολογικές. Οι κομματικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, 

την προσέλκυση ψηφοφόρων, εθελοντών και δωρητών, τη δημιουργία σχέσεων με 

άλλες οργανώσεις με παρόμοιους σκοπούς και τέλος την ενθάρρυνση των πολιτών 

να συμμετέχουν στην πολιτική. Οι τεχνολογικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την 

ενσωμάτωση στις ιστοσελίδες κατάλληλων οπτικών ερεθισμάτων, όπως σύμβολα, 

λειτουργίες που διευκολύνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα, την παροχή των 

κατάλληλων αποκηρύξεων και επιλογών και τέλος τη χρήση κοινών λειτουργιών 

προώθησης στην ιστοσελίδα. Αφού έγινε καταγραφή των περιεχομένων των 

ιστοσελίδων παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται ανάλυση τους. 

Χρησιμοποιήθηκε στατιστική μέθοδος για να βρεθούν οι συσχετισμοί διαφόρων 

μεγεθών που αφορούν τα πολιτικά κόμματα. Διαπιστώνεται ο ρόλος της 

οικονομικής άνεσης που έχουν τα μεγαλύτερα κόμματα στην προεκλογική 

εκστρατεία.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι τα κόμματα δεν εκμεταλλεύονται πλήρως 

τις δυνατότητες που παρέχει ο Παγκόσμιος Ιστός, ούτε ουσιαστικά αλλά ούτε 

τεχνολογικά. Ενώ οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων θα μπορούσαν να 

βελτιωθούν, τα πολιτικά κόμματα δρουν καλύτερα όσον αφορά στην παροχή 

ουσιαστικού περιεχομένου σε σχέση με το να παρουσιάσουν με χρήση της 
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τεχνολογίας αυτό το περιεχόμενο. Τα μεγάλα πολιτικά κόμματα που διαθέτουν 

άφθονους οικονομικούς πόρους δημιουργούν τις καλύτερες και πιο 

ολοκληρωμένες ιστοσελίδες. Τα κόμματα σε εθνικό επίπεδο αναγνωρίζουν τη 

χρησιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού σαν μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. 

Αντίθετα η έρευνα για τα κόμματα στις Πολιτείες δείχνει ότι αυτά εξελίσσονται 

πολύ αργά.  
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22. “Politics makes strange bedfellows” the Internet and the 2004 

European parliament election in Britain 

Μεταφρασμένος τίτλος: «Η πολιτική δημιουργεί περίεργους συντρόφους» το 

Διαδίκτυο και οι εκλογές του 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Βρετανία 

Συγγραφείς: Wainer Lusoli and Janelle Ward 

Περιοδικό: The Harvard International Journal of Press/Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Ευρωπαϊκές 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Εξετάζεται η χρήση του Διαδικτύου από ένα σύνολο 

πολιτικών δραστών στις εκλογές του 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη 

Βρετανία, οι οποίοι είναι οι υποψήφιοι, οι πολίτες, τα πολιτικά κόμματα, η 

κυβέρνηση, κάποιες ομάδες ακτιβιστών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η δομή της διαδικτυακής πολιτικής επικοινωνίας και το 

πλήθος και η φύση των εκλογικών πληροφοριών και ευκαιριών για δέσμευση που 

είναι διαθέσιμες στους πολίτες. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Παρουσιάζονται έρευνες που έχουν γίνει για τη 

χρήση του διαδικτύου στην πολιτική γενικότερα αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Γίνεται προσδιορισμός, δειγματοληψία, ποσοτική ανάλυση και ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου των προεκλογικών ιστοσελίδων για περίπου δύο μήνες μέχρι την 

ημέρα των εκλογών του 2004. Βρέθηκαν 571 προεκλογικές ιστοσελίδες, για τις 

οποίες έγινε ανάλυση περιεχομένου, τεχνολογικών χαρακτηριστικών και  

ευκαιριών που παρείχαν για δέσμευση των ψηφοφόρων. Οι πληροφορίες αυτές 

στη συνέχεια καταμετρήθηκαν σε σχέση με τον κατασκευαστή των ιστοσελίδων. 

Παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα κατανομή των περιεχομένων σε δύο άξονες 

ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται από πολίτες ή πολιτικούς και ανάλογα με την 

πρωτοτυπία τους. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι στις εκλογές αυτές τα εργαλεία που παρέχει 

ο Ιστός δεν χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα από τα πολιτικά κόμματα αλλά και η 

αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες ήταν περιορισμένη.  
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23. Election campaigning online: German party websites in the 

2002 national elections 

Μεταφρασμένος τίτλος: Προεκλογική εκστρατεία στο Διαδίκτυο 

Συγγραφείς: Eva Johanna Schweitzer 

Περιοδικό: European Journal of Communication 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Εθνικές 

Χώρα: Γερμανία  

Έτος: 2002 

Σκοπός της έρευνας: Ολοκληρωμένη ποσοτική ανάλυση των λειτουργικών, 

τυπικών και σχετικών με το περιεχόμενο απόψεων των ιστοσελίδων των 

πολιτικών κομμάτων της Γερμανίας κατά τις εθνικές εκλογές του 2002.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Εξετάστηκαν οι ιστοσελίδες των κομμάτων που 

συμμετέχουν στο κοινοβούλιο, εξετάζοντας την ποσότητα και την ποιότητα της 

παρεχόμενης πληροφορίας, τις λειτουργίες που ενισχύουν την κινητοποίηση των 

πολιτών, τη διασύνδεση των ιστοσελίδων με άλλες παρόμοιου περιεχομένου και 

τέλος τις λειτουργίες που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών. Από την τυπική 

άποψη οι ιστοσελίδες εξετάστηκαν όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης και 

πλοήγησης σε αυτές, τη συχνότητα ανανέωσης των περιεχομένων τους και την 

ποιότητα στην σχεδίαση τους. Παρουσιάζονται ταξινομημένα σε πίνακες τα 

χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονταν σε κάθε ιστοσελίδα. Στη συνέχεια 

αναλύονται τα αποτελέσματα που αφορούν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι τα πολιτικά κόμματα της Γερμανίας στις 

ιστοσελίδες τους εξυπηρετούν κυρίως πληροφοριακούς σκοπούς, ενώ παραμελούν 

διαδραστικές δυνατότητες για κινητοποίηση, διασύνδεση ή συμμετοχή. Δεν 

βρέθηκαν εμφανείς διαφορές στον επαγγελματισμό που απέπνεαν οι ιστοσελίδες 

των μεγάλων και των μικρών κομμάτων. Από την ανάλυση περιεχομένου 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει ο αναμενόμενος βαθμός εξατομίκευσης.  
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24. Tracking the 2004 presidential campaign Web sites: 

Similarities and differences  

Μεταφρασμένος τίτλος: Παρακολουθώντας τις ιστοσελίδες της προεκλογικής 

εκστρατείας των προεδρικών εκλογών του 2004: Ομοιότητες και διαφορές 

Συγγραφείς: Boubacar Souley και Robert H. Wicks 

Περιοδικό: American Behavioral Scientist  

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Ανάλυση των δελτίων τύπων που δημοσιεύτηκαν στις 

ιστοσελίδες των δύο υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας 

των προεδρικών εκλογών του 2004. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Στην έρευνα εξετάζονται οι τύποι των δελτίων 

τύπου στις προεκλογικές ιστοσελίδες των Bush και Kerry το 2004, τα βασικά 

θέματα και τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα που πραγματεύονταν, αν αυτά 

περιλάμβαναν και σε τι βαθμό επιθέσεις προς τους αντιπάλους, αν αυτές οι 

επιθέσεις γίνονταν από τους ίδιους ή από άλλα άτομα, και κατά πόσο οι επιθέσεις 

αφορούσαν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των αντιπάλων.  

Παρουσιάζονται οι τύποι των δελτίων τύπου μαζί με σύντομη εξήγηση των 

χαρακτηριστικών κάθε τύπου, και παρουσιάζεται το πλήθος κάθε τύπου που 

δημοσιεύτηκε από κάθε υποψήφιο. Παρουσιάζονται τα θέματα που συζητήθηκαν 

και το πλήθος από κάθε υποψήφιο και η συχνότητα των επιθέσεων. Ακολουθεί 

ανάλυση με στατιστικές μεθόδους και παρουσιάζονται τα είδη των επιθέσεων 

προς χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε υποψηφίου.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι θέματα όπως η τρομοκρατία και ο πόλεμος 

στο Ιράκ έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή, αντικαθιστώντας παραδοσιακά θέματα 

συζήτησης στις προεκλογικές εκστρατείες, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική 

ασφάλιση και η ιατρική περίθαλψη.Επιβεβαιώνει την εμφάνιση επιθέσεων σχετικά 

με πολιτικά ζητήματα στις δηλώσεις των υποψηφίων. Το 80% των δελτίων τύπου 

που έστειλαν οι δύο υποψήφιοι περιείχαν επιθέσεις προς τους αντιπάλους και 

τουλάχιστον μία αρνητική αναφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. 
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25. Politics as usual or politics unusual? Position taking and 

dialogue on campaign websites in the 2002 US elections 

Μεταφρασμένος τίτλος: Η συνηθισμένη πολιτική ή ασυνήθιστη πολιτική; Λήψη 

θέσης και διάλογος στις προεκλογικές ιστοσελίδες στις εκλογές του 2002 των 

Ηνωμένων Πολιτειών. 

Συγγραφείς: Michael A. Xenos και Kirsten A. Foot 

Περιοδικό: Journal of Communication 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Γερουσίας και Πολιτειών 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2002 

Σκοπός της έρευνας: Επίδραση του Ιστού στην προεκλογική εκστρατεία και 

ιδιαίτερα στον τρόπο που συζητούν οι υποψήφιοι τα πολιτικά ζητήματα στις 

προεκλογικές τους ιστοσελίδες. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Παρουσιάζεται μία λεπτομερής ανάλυση των 

θεμάτων που συζητούν οι υποψήφιοι εντοπίζοντας τους τρόπους με τους οποίους 

οι παραδοσιακές τακτικές προεκλογικής εκστρατείας εκσυγχρονίζονται με τη 

βοήθεια του Ιστού. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη περιγραφή των λόγων για 

τους οποίους κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι ο Ιστός δεν μπορεί να αλλάξει την 

πολιτική. Χρησιμοποιήθηκαν προεκλογικές ιστοσελίδες οι οποίες 

κωδικοποιηθήκαν κατάλληλα  και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ποσοτικές 

και ποιοτικές αναλύσεις περιεχομένου. Το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίστηκε 

σε τρία υποσύνολα. Για το πρώτο υποσύνολο η κάθε ιστοσελίδα μελετήθηκε 

ανεξάρτητα και η έρευνα επικεντρώθηκε στη λήψη θέσεων και στο διάλογο για 

διάφορα πολιτικά ζητήματα που συχνά περιείχε αναφορές στους αντιπάλους και 

σε άλλους πολιτικούς δράστες. Το δεύτερο υποσύνολο αφορούσε την αναμέτρηση 

και η έρευνα επικεντρώθηκε στον εντοπισμό έμμεσου διαλόγου. Τέλος το τρίτο 

υποσύνολο αποτελούνταν από ατομικές αναφορές σε ζητήματα και βασίστηκε σε 

ποιοτική ανάλυση. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων και γίνεται 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα εντοπίζει κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στη διαδικτυακή 

και την παραδοσιακή προεκλογική εκστρατεία, αλλά επίσης εντοπίζει τρόπους με 
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τους οποίους τα ανεξάρτητα μηνύματα και το συνολικό περιβάλλον της πολιτικής 

πληροφόρησης που δημιουργήθηκε από τους υποψηφίους και είναι διαθέσιμο 

στους ψηφοφόρους μέσω του Διαδικτύου δεν είναι προσαρμοσμένο στις συνήθεις 

μορφές που εμφανίζονται στον μη διαδικτυακό κόσμο του τύπου και της 

τηλεόρασης.  
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26. Blog for America and civic involvement 

Μεταφρασμένος τίτλος: Ιστολόγιο για την Αμερική και την ανάμιξη των πολιτών 

Συγγραφείς: Matthew R. Kerbel and Joel David Bloom 

Περιοδικό: The Harvard International Journal of Press/Politics  

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Εκτίμηση της κοινωνικής ομάδας που δημιουργήθηκε γύρω 

από το «Ιστολόγιο για την Αμερική» και τον προσανατολισμό του στην δέσμευση 

των πολιτών.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα βασίζεται σε ανάλυση περιεχομένου των 

3066 μηνυμάτων που δημοσιεύτηκαν στο Ιστολόγιο από τις 15 Μαρτίου του 2003 

μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2004. Για κάθε μήνυμα αναλύθηκε το θέμα, τα άτομα 

ή οι ομάδες στις οποίες αναφέρεται, και η ιδιότητα του, αν δηλαδή είναι μήνυμα 

από τους δημιουργούς του Ιστολόγιου, σχόλιο από τον υποψήφιο ή το διευθυντή 

της προεκλογικής εκστρατείας, δελτίο τύπου της προεκλογικής εκστρατείας, ένα 

σχόλιο από κάποιο άλλο Ιστολόγιο ή ένα απόσπασμα από εφημερίδα, τηλεόραση 

ή περιοδικό. Παρουσιάζονται σε γραφήματα το αυξανόμενο πλήθος των 

μηνυμάτων στο Ιστολόγιο, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες 

συγκεντρώνονταν, η κατανομή των μηνυμάτων βάσει του θέματος που 

πραγματεύονταν, οι υποψήφιοι στους οποίους αναφέρονταν και γίνεται 

προσπάθεια εξήγησης των αποτελεσμάτων.   

Αποτελέσματα: Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα που συνήθως 

απουσιάζουν από τη συνηθισμένη πολιτική πληροφόρηση μέσω της τηλεόρασης, 

ιδιαίτερα η ουσιαστική αντιπαράθεση πολιτικών και η δράση των κοινωνικών 

ομάδων. Το συγκεκριμένο Ιστολόγιο είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί το 

Διαδίκτυο να είναι ένα μέσο ανάμιξης των πολιτών στην πολιτική με προοπτική 

να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιδράσεις της τηλεόρασης στις πολιτικές 

διαδικασίες.  
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27. Blogs in campaign communication 

Μεταφρασμένος τίτλος: Τα ιστολόγια στην προεκλογική επικοινωνία 

Συγγραφείς: Gracie Lawson-Borders and Rita Kirk 

Περιοδικό: American Behavioral Scientist 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Ανάλυση της χρήσης των Ιστολόγιων σαν εργαλείο 

προεκλογικής εκστρατείας στο Διαδίκτυο. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αρχικά γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των 

εννοιών Ιστολόγιο, Ιστολόγος και Ιστολογιόσφαιρα, αφού αυτές οι έννοιες είναι 

σχετικά καινούριες. Γίνεται αναφορά στην σημαντικότητα και τη διάδοση των 

Ιστολογίων στο Διαδίκτυο, και αναλύονται οι πιθανοί ιστολόγοι και οι λόγοι που 

δημιουργούν ιστολόγια. Ο ρόλος των ιστολογίων στην πολιτική προεκλογική 

εκστρατεία εξετάζεται από τρείς απόψεις: σαν κοινωνικό ημερολόγιο, σαν 

οργανωτικό εργαλείο και τέλος σαν πολιτικό συμμετοχικό δημοσιογραφικό 

εργαλείο. Γίνεται λεπτομερής ανάλυση για κάθε μία από αυτές τις χρήσεις, 

παρουσιάζονται παραδείγματα και επιχειρείται να εξηγηθεί η κάθε χρήση.  

Υπογραμμίζεται ότι ένα Ιστολόγιο για να έχει επιρροή θα πρέπει να έχει εκτός από 

το συγγραφέα του και κάποιους οι οποίοι θα το παρακολουθούν και θα 

συμμετέχουν απαντώντας στα μηνύματα. Η επιτυχία και η επιβίωση ενός 

Ιστολόγιου εξαρτάται άμεσα από την απήχηση που θα έχει στο κοινό. 

Αποτελέσματα: Δεν είναι ακόμα σαφής η σημασία που μπορεί να έχει η χρήση 

των Ιστολογίων στην προεκλογική εκστρατεία. Σύμφωνα με τους συγγραφείς στις 

εκλογές του 2004 αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σαν δημοσιογραφικά εργαλεία.  
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

28. Candidate campaign e-mail messages in the presidential 

election 2004 

Μεταφρασμένος τίτλος: Προεκλογικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που στάλθηκαν από τους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του 2004 

Συγγραφείς: Andrew Paul Williams και Kaye D. Trammell 

Περιοδικό: American Behavioral Scientist 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Διερεύνηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που στάλθηκαν από τους υποψηφίους στην προεκλογική εκστρατεία των 

προεδρικών εκλογών του 2004. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Γίνεται ποσοτική ανάλυση περιεχομένου στα 78 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλαν οι υποψήφιοι. 

Καταγράφηκαν για κάθε μήνυμα ο αποστολέας, η ημερομηνία, το ύφος γραφής 

(θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο), και αν σαν παραλήπτης φαινόταν ο χρήστης στον 

οποίο έφτανε το μήνυμα. Επίσης καταγράφηκε το θέμα συζήτησης και μετρήθηκε 

ο βαθμός ενσωμάτωσης διαδραστικών και  πολυμεσικών χαρακτηριστικών. 

Εξετάστηκε η χρήση των εικόνων και των υπερσυνδέσεων προς ιστοσελίδες, αλλά 

και η παρουσία μηνυμάτων που ενθάρρυναν την προώθηση των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων σε άλλους παραλήπτες.  Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με τη 

βοήθεια πινάκων ποσοστών, για τη συχνότητα αποστολής των μηνυμάτων, των 

μηνυμάτων που περιείχαν διαδραστικά και πολυμεσικά χαρακτηριστικά και για τα 

θέματα συζήτησης. Η κατηγοριοποίηση γίνεται για το σύνολο των μηνυμάτων και 

για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Το ίδιο εφαρμόζεται και για την στρατηγική που 

υιοθετήθηκε για τη μετάδοση του μηνύματος.  

Αποτελέσματα: Οι υποψήφιοι βελτιώνονται στη χρήση της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και ενδιαφέρονται να βρουν νέους τρόπους για να μεγιστοποιήσουν 

τις επικοινωνιακές τους προσπάθειες. Παρόλα αυτά δεν εκμεταλλεύονται πλήρως 

τις διαδραστικές δυνατότητες που τους παρέχονται.  
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

29. The real lessons of Howard Dean: Reflections on the first 

digital campaign 

Μεταφρασμένος τίτλος: Τα πραγματικά μαθήματα του Howard Dean: 

Αντανακλάσεις της πρώτης ψηφιακής προεκλογικής εκστρατείας. 

Συγγραφείς: Matthew Hindman 

Περιοδικό: Perspectives on Politics 

Χρονολογία έκδοσης: 2005 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες 

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Εξετάζεται ο ρόλος του Διαδικτύου στην προεκλογική 

εκστρατεία του Howard Dean. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα επικεντρώνεται στην προεκλογική 

εκστρατεία ενός υποψηφίου, του Howard Dean, και τη χρήση του Διαδικτύου σε 

αυτήν. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος χρησιμοποίησε μια ιστοσελίδα με γνήσια 

διαδραστικά χαρακτηριστικά για την προεκλογική του εκστρατεία. Για να 

διαπιστωθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε το γεγονός αυτό, αναλύεται το γενικότερο 

πλαίσιο χρήσης του Διαδικτύου εκείνη την εποχή. Παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μίας έρευνας σχετικά με τις επισκέψεις σε ιστοσελίδες πολιτικού 

περιεχομένου από χρήστες οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονταν φιλελεύθεροι ή 

συντηρητικοί. Παρουσιάζονται αντίστοιχα δεδομένα για δημογραφικά στοιχεία 

που αφορούν ηλικία, εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο και χρησιμοποιούνται 

στατιστικές μέθοδοι για να διαπιστωθεί η στατιστική τους σημαντικότητα. Στη 

συνέχεια αναλύεται η γενικότερη προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου, η 

συγκέντρωση οικονομικών πόρων που κατάφερε, αλλά και οι τρόποι προσέλκυσης 

εθελοντών που χρησιμοποίησε. 

Αποτελέσματα: Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτό που ενίσχυσε και ανάδειξε 

την προεκλογική εκστρατεία του Howard Dean ήταν το Διαδίκτυο, και οι τρόποι 

που το χρησιμοποίησε.  
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

30. Connections between Internet use and Political Efficacy, 

Knowledge and Participation 

Μεταφρασμένος τίτλος: Σχέσεις μεταξύ του Διαδικτύου και της πολιτικής 

αποτελεσματικότητας, γνώσης και της συμμετοχής. 

Συγγραφείς: Kate Kenski and Natalie Jomini Stroud 

Περιοδικό: Journal of Broadcasting and Electronic Media 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2000 

Σκοπός της έρευνας: Εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ της πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο και της διαδικτυακής έκθεσης σε πληροφορίες σχετικά με την 

προεδρική προεκλογική εκστρατεία και της πολιτικής αποτελεσματικότητας, 

γνώσης και συμμετοχής.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η μελέτη έγινε με τη βοήθεια τηλεφωνικής έρευνας 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Στους συμμετέχοντες έγιναν 

ερωτήσεις ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο των πολιτικών τους γνώσεων αλλά και 

ο βαθμός συμμετοχής τους στην προεκλογική εκστρατεία. Επίσης 

συγκεντρώθηκαν δημογραφικά στοιχεία, πολιτικές προτιμήσεις και συμπεριφορές, 

και στοιχεία που αφορούσαν στην πρόσβαση που είχαν σε μέσα ενημέρωσης και 

για πόσο τα χρησιμοποιούσαν. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές 

μέθοδοι για να διαπιστωθεί αν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων. 

Παρουσιάζονται συνολικά στατιστικά για το δείγμα, και στη συνέχεια η 

συσχέτιση των δημογραφικών και άλλων στοιχείων με την πολιτική 

αποτελεσματικότητα, γνώση και τη συμμετοχή.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η έκθεση σε 

πληροφορίες σχετικά με την προεδρική προεκλογική εκστρατεία είναι σημαντικά 

συσχετισμένες με την πολιτική αποτελεσματικότητα, το επίπεδο των πολιτικών 

γνώσεων αλλά και τη συμμετοχή. Αρκετές από αυτές τις συσχετίσεις είναι 

εμφανείς και όταν λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, 

πολιτικές πεποιθήσεις και άλλες μεταβλητές σχετικά με την έκθεση στα μέσα. Αν 

και στατιστικά σημαντικές , αυτές οι συσχετίσεις είναι σχετικά μικρές. 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

83



Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

31. Exposure to the Newer Media in a Presidential Primary 

Campaign 

Μεταφρασμένος τίτλος: Έκθεση στο νεότερο μέσο σε μία προεδρική 

προεκλογική εκστρατεία. 

Συγγραφείς: David Tewksbury 

Περιοδικό: Political Communications 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2006 

Σκοπός της έρευνας: Διερεύνηση αν η επιλογή των προγραμμάτων ευρείας 

μετάδοσης, των καλωδιακών καναλιών ειδήσεων, και των διαδικτυακών ειδήσεων 

ακολουθεί το αρχικό σχέδιο προεκλογικής εκστρατείας και τις διακυμάνσεις στο 

ενδιαφέρον των πολιτών για τις εκλογές. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα εξετάζει δύο βασικά ερωτήματα: Κατά 

πόσο οι πολίτες διαβάζουν πολιτικό περιεχόμενο σε ιστοσελίδες τοπικών ειδήσεων 

συχνότερα κατά τις ημέρες των εκλογών από ότι σε άλλες μέρες, και αν το μείγμα 

τοπικών και ξένων αναγνωστών μεταβάλλεται τις ημέρες των εκλογών σε σχέση 

με τις άλλες μέρες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια δύο μηνών κατά τους οποίους στη μία 

περίπτωση υπήρχε εκλογική αναμέτρηση ενώ στην άλλη όχι. Καταγράφηκαν 

κατάλληλα η χρήση ενός συνόλου ιστοσελίδων ειδησεογραφικού περιεχομένου 

και τα ποσοστά τηλεθέασης ενός συνόλου τηλεοπτικών ειδησεογραφικών 

καναλιών και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στατιστικές μέθοδοι στα δεδομένα με 

σκοπό να συσχετιστούν μεταξύ τους και να εξαχθούν συμπεράσματα.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες στρέφονται στην καλωδιακή 

τηλεόραση και στο διαδικτυακό πολιτικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια μεγάλων 

πολιτικών γεγονότων, αλλά λιγότερο όταν η πολιτική σκηνή είναι πιο ήπια. 

Επιπλέον το κοινό δείχνει να είναι έτοιμο να επωφεληθεί από τον αυξανόμενο 

αριθμό επιλογών για πολιτική πληροφόρηση. 
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

32. Dipping their big toe into the blogosphere: The use of weblogs 

by the political parties in the 2005 general election 

Μεταφρασμένος τίτλος: Βουτώντας το μεγάλο τους δάχτυλο στην 

ιστολογιόσφαιρα: Η χρήση των ιστολόγιων από τα πολιτικά κόμματα στις γενικές 

εκλογές του 2005  

Συγγραφείς: Nigel Jackson 

Περιοδικό: Aslib Proceedings: New Information Perspectives 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Γενικές 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2005 

Σκοπός της έρευνας: Εξέταση της χρήσης των Ιστολόγιων από τα πολιτικά 

κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία των γενικών εκλογών του 2005. 

Διερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν ή 

όχι τα Ιστολόγια, αλλά και ο τρόπος που τα χρησιμοποίησαν κατά την 

προεκλογική εκστρατεία. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Γίνεται εξήγηση των Ιστολογίων και ιστορική 

αναδρομή στη χρήση τους. Αναλύεται η πολιτική τους αξία και οι επιδράσεις 

τους, και αναφέρεται η μέχρι τώρα χρήση τους στις διάφορες προεκλογικές 

εκστρατείες. Για να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

απάντηση των ερωτημάτων που αναφέρονται σαν σκοπός της έρευνας, λήφθηκαν 

συνεντεύξεις από οκτώ διευθυντές προεκλογικής εκστρατείας και αναλύθηκαν 

πέντε Ιστολόγια πολιτικών κομμάτων. Παρουσιάζονται τα Ιστολόγια που διέθεταν 

τα πολιτικά κόμματα ενώ επισημαίνεται ο σημαντικότερος λόγος που τα 

περισσότερα πολιτικά κόμματα δεν διέθεταν Ιστολόγιο, η απροθυμία για 

πειραματισμό. Για κάθε Ιστολόγιο δίνονται στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο, 

τη συχνότητα εισαγωγής μηνυμάτων και το αν και κατά πόσο οι συγγραφείς 

ενθάρρυναν την αποστολή απαντήσεων από τους αναγνώστες. Τέλος αναφέρονται 

μερικές από τις θετικές επιδράσεις της χρήσης των Ιστολογίων στην προεκλογική 

εκστρατεία. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δίνει αντίθετα αποτελέσματα από τις αντίστοιχες που 

αφορούν τις προεδρικές εκλογές του 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα 
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

Ιστολόγια φαίνονται να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην προεκλογική 

εκστρατεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ιστολόγια των πολιτικών κομμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σαν μονόδρομα κανάλια επικοινωνίας που έδιναν 

ποικιλία στις ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων. Σαν αποτέλεσμα μπορεί τα 

Ιστολόγια να ενθάρρυναν τους αναγνώστες να επιστρέψουν, αλλά δεν ήταν 

αποτελεσματικά εργαλεία συζήτησης, προεκλογικής εκστρατείας ή προώθησης.   
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Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

33. Blog offensive: An exploratory analysis of attacks published 

on campaign blog posts from a political public relations 

perspective 

Μεταφρασμένος τίτλος: Δυσάρεστο ιστολόγιο: Μια διερευνητική ανάλυση των 

επιθέσεων που δημοσιεύτηκαν σε προεκλογικά μηνύματα σε ιστολόγια από την 

άποψη των πολιτικών δημοσίων σχέσεων 

Συγγραφείς: Kaye D. Trammell 

Περιοδικό: Public Relations Review 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Ανάλυση περιεχομένου των Ιστολογίων, επικεντρώνοντας 

στα επιθετικά μηνύματα που δημοσιεύτηκαν.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αναλύονται συνολικά 1190 μηνύματα από τα 

επίσημα Ιστολόγια των Bush και Kerry. Καταγράφηκαν για κάθε μήνυμα ο 

συγγραφέας, η ημερομηνία, ο τίτλος, το πλήθος των λέξεων και τα μηνύματα 

διαχωρίστηκαν ανάλογα με το αν περιείχαν πολιτικά μηνύματα ή όχι. Όσα 

περιείχαν αναλύθηκαν περισσότερο, για να κατανοηθεί η φύση του πολιτικού 

αυτού περιεχομένου και το αν περιείχε επιθετικό ή αρνητικό μήνυμα. 

Συγκεκριμένα τα μηνύματα διαχωρίστηκαν ανάλογα με το αν αναφέρονταν στον 

αντίπαλο, αν ήταν επιθετικά, ποιόν είχε σαν στόχο η επίθεση και την παρουσία 

συναισθηματικών, λογικών ή ζητημάτων αξιοπιστίας.   Τέλος έγινε ένας επιπλέον 

διαχωρισμός σε σχέση με το αν τα μηνύματα ήταν σχετικά με πολιτικά ζητήματα 

ή με την εικόνα του υποψηφίου. Παρουσιάζονται τα ποσοστά για κάθε μία από τις 

παραπάνω κατηγορίες και γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι βρέθηκαν επιθέσεις σε ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των μηνυμάτων και σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό σε μηνύματα που 

έκαναν πολιτικές δηλώσεις. Οι υποψήφιοι φαίνεται να χρησιμοποιούν αυτό το νέο 

εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας σαν ένα μέσο επίθεσης προς τον αντίπαλό 

τους.  
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34. Online campaign communication and the phenomenon of 

blogging: An analysis of Web logs during the 2005 British 

general election campaign 

Μεταφρασμένος τίτλος: Διαδικτυακή προεκλογική επικοινωνία και το φαινόμενο 

των ιστολογίων: Μία ανάλυση των ιστολογίων κατά την προεκλογική εκστρατεία 

των γενικών εκλογών του 2005 στη Βρετανία 

Συγγραφείς: James Stanyer 

Περιοδικό: Aslib Proceedings: New Information Perspectives 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Γενικές 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2005 

Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση της χρήσης των ιστολογίων κατά την 

προεκλογική εκστρατεία των γενικών εκλογών του 2005 στη Βρετανία. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Στην έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια να 

προσδιοριστεί η διάδοση των ιστολογίων, το πόσο προσκολλημένοι ήταν οι 

Ιστολόγοι στα πολιτικά κόμματα, με ποια ζητήματα ασχολούνταν τα Ιστολόγια, 

ποιος ήταν ο σκοπός των μηνυμάτων που στάλθηκαν και αν τα ιστολόγια είχαν 

επίδραση πέρα από την άμεση ομάδα των αναγνωστών τους. Για να απαντηθούν 

αυτά τα ερωτήματα έγινε ανάλυση περιεχομένου σε πάνω από 300 Ιστολόγια και 

1300 μηνύματα, αναζητήσεις σε εφημερίδες με τη βοήθεια κατάλληλης μηχανής 

αναζήτησης και χρήση δεδομένων από διαδικτυακή δημοσκόπηση για τη χρήση 

των ιστολογίων. Αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

περιεχομένου  μετά από κατάλληλη κατηγοριοποίηση και καταμέτρηση των 

μηνυμάτων στα Ιστολόγια. Επίσης καταγράφηκαν οι διασυνδέσεις που υπήρχαν 

μεταξύ των διαφόρων ιστολογίων με σκοπό να διευκρινιστεί αν οι Ιστολόγοι με 

παρόμοιες απόψεις υποστήριζαν ο ένας τον άλλο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 

τα αποτελέσματα της καταγραφής. Η μέτρηση των επισκέψεων στα Ιστολόγια 

δείχνει ότι τα Ιστολόγια των κομμάτων δεν ήταν μέσα στα δημοφιλέστερα.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι τα ιστολόγια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

ακόμα σε παιδική ηλικία. Υπάρχουν λίγοι ιστολόγοι οι οποίοι στέλνουν μηνύματα 

σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία και ακόμα λιγότεροι που επισκέπτονται 
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συστηματικά τα ιστολόγια. Τα περισσότερα από τα σχόλια που στάλθηκαν 

επικεντρώνονταν σε ζητήματα που αφορούσαν την προεκλογική εκστρατεία και 

ήταν μηνύματα παρατήρησης. Αν και μερικοί από τους ιστολόγους είχαν εμφανή 

και απροκάλυπτη κομματική ταυτότητα, οι περισσότεροι δεν είχαν. Κάποια από 

τα ιστολόγια είχαν υπερσυνδέσεις με άλλα που είχαν παρόμοιες απόψεις, 

δημιουργώντας έτσι ένα κομματικό δίκτυο. Πάντως, αντίθετα από τις προεδρικές 

εκλογές του 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ιστολόγια δεν είχαν καμία 

επίδραση στην προεκλογική ατζέντα των κομμάτων.  
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35. Internet use in Ukraine’s Orange Revolution 

Μεταφρασμένος τίτλος: Η χρήση του Διαδικτύου στην Πορτοκαλί επανάσταση 

της Ουκρανίας  

Συγγραφείς: Myroslaw J. Kyj 

Περιοδικό: Business Horizons 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ουκρανία  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Ανάλυση της χρήσης του Ιστού για την προεκλογική 

εκστρατεία στην Ουκρανία. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Στην έρευνα αυτή εξετάζονται δέκα ιστοσελίδες της 

Ουκρανίας, αξιολογούνται και συγκρίνονται αναλύοντας δεδομένα που αφορούν 

τη χρήση τους. Οι ιστοσελίδες αυτές είναι ιστοσελίδες υποψηφίων, ιστοσελίδες με 

ισχυρή τοπική ή πολιτική τοποθέτηση, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και μία 

ιστοσελίδα τηλεοπτικού σταθμού. Γίνεται συνοπτική συγκριτική παρουσίαση των 

περιεχομένων των ιστοσελίδων με χρήση κατάλληλου πίνακα, ώστε να 

εντοπιστούν οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που είχε η κάθε ιστοσελίδα. Στη 

συνέχεια με κατάλληλα γραφήματα παρουσιάζεται ο αριθμός των «χτυπημάτων» 

(hits) που δέχτηκε κάθε ιστοσελίδα, ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και τα 

χτυπήματα ανά χρήστη. Γίνεται συσχετισμός των επισκέψεων αυτών με τους 

σκοπούς που εξυπηρετούσε κάθε ιστοσελίδα αλλά κυρίως με το πολιτικό κλίμα 

που επικρατούσε στην Ουκρανία.  

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι ξεκάθαρα. Περισσότερο 

γίνεται προσπάθεια να προβληθεί ότι παρόλο που το προηγούμενο καθεστώς είχε 

τον έλεγχο όλων των υπολοίπων μέσων ενημέρωσης ο λαός, αν και χαμηλής 

τεχνογνωσίας, χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο για να ενημερωθεί. 
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36. The Technological Development of Congressional Candidate 

Web Sites How and Why Candidates Use Web Innovations 

Μεταφρασμένος τίτλος: Η τεχνολογική ανάπτυξη των ιστοσελίδων των 

υποψηφίων του Κογκρέσου. Πώς και γιατί οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν 

καινοτομίες του Ιστού. 

Συγγραφείς: James N. Druckman, Martin J. Kifer και Michael Parkin 

Περιοδικό: Social Science Computer Review 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Προεδρικές και κογκρέσου  

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2002 και 2004 

Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση του τρόπου χρήσης των τεχνολογιών Ιστού 

από τους υποψηφίους, σε σχέση με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών 

παρουσίασης (π.χ. οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο) και διαδραστικότητας (π.χ. 

εξατομικευμένη πληροφόρηση και αμφίδρομη επικοινωνία).  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Χρησιμοποιούνται δεδομένα από 444 ιστοσελίδες 

προεκλογικού περιεχομένου, κατά τη διάρκεια δύο εκλογικών διαδικασιών. Μετά 

από μία σύντομη ανασκόπηση της χρήσης του Διαδικτύου για προεκλογικές 

εκστρατείες, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες παρουσίασης και διαδραστικότητας 

που εξετάζονται και εξηγούνται οι τεχνολογικές επιλογές. Γίνεται περιγραφική 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων και ανάλυση των ποσοστών των ιστοσελίδων 

που διέθεταν τεχνολογίες παρουσίασης και διαδραστικότητας. Σαν ανεξάρτητες 

μεταβλητές λαμβάνονται μεγέθη όπως το φύλο του υποψηφίου, πολιτικό κόμμα 

στο οποίο ανήκει, μέσο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο στην περιοχή της 

υποψηφιότητάς του κ.α. Χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους γίνεται 

προσπάθεια συσχέτισης των δεδομένων. 

Αποτελέσματα: Η υιοθέτηση της τεχνολογίας καθορίζεται τόσο από πρακτικούς 

όσο και από πολιτικά στρατηγικούς παράγοντες. Η ανταγωνιστικότητα  ενός 

υποψηφίου οδηγεί στη χρήση πιο εξειδικευμένων τεχνολογιών παρουσίασης αλλά 

σε λιγότερο διαδραστικές καινοτομίες αφού αυτές επηρεάζουν το μήνυμα του 

υποψηφίου. 
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37. A comparison of conventional and internet political 

mobilization 

Μεταφρασμένος τίτλος: Σύγκριση της συμβατικής και της διαδικτυακής 

πολιτικής κινητοποίησης. 

Συγγραφείς: Brian S. Krueger 

Περιοδικό: American Politics Research 

Χρονολογία έκδοσης: 2006 

Είδος εκλογών: Δεν αφορά συγκεκριμένες εκλογές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες 

Έτος: 2003 

Σκοπός της έρευνας: Η έρευνα εξετάζει αν η πολιτική κινητοποίηση μέσω του 

Διαδικτύου έχει σαν αποδέκτες ήδη κινητοποιημένους πολίτες. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Έγινε τηλεφωνική έρευνα σε 1003 κατοίκους των 

Ηνωμένων Πολιτειών, χρήστες και μη του Διαδικτύου. Έγιναν ερωτήσεις για να 

διαπιστωθεί αν έχουν δεχθεί πολιτικά μηνύματα γενικά και μέσω Διαδικτύου. 

Επίσης με κατάλληλες κλίμακες μετρήθηκαν το πολιτικό τους ενδιαφέρον, οι 

πολιτικές τους δραστηριότητες. Επίσης έγιναν ερωτήσεις για να διαπιστωθεί η 

ικανότητά τους στη χρήση του Διαδικτύου, αν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογικές 

διαδικασίες, δημογραφικά στοιχεία, η ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο αλλά 

και η μέση εβδομαδιαία χρήση του. Έγιναν στατιστικές αναλύσεις στα δεδομένα 

για να διαπιστωθεί η συσχέτιση τους με την πολιτική κινητοποίηση, αλλά και με 

τις ικανότητες χρήσης του Διαδικτύου.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν την 

πολιτική κινητοποίηση γενικά συνεχίζουν να παρέχουν πλεονέκτημα και στο νέο 

τεχνολογικό περιβάλλον του Διαδικτύου. Το μόνο που αλλάζει είναι ο μηχανισμός 

που δίνεται αυτό. 
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38. Closing the gap, raising the bar. Candidate web site 

communication in the 2006 campaigns for congress. 

Μεταφρασμένος τίτλος: Κλείνοντας το χάσμα, σηκώνοντας τον πήχη. 

Επικοινωνία μέσω των ιστοσελίδων τον υποψηφίων κατά την προεκλογική 

εκστρατεία του 2006 για το Κογκρέσο. 

Συγγραφείς: Girish J. “Jeff” Gulati, Christine B. Williams 

Περιοδικό: Social Science Computer Review 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Κογκρέσου 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες   

Έτος: 2006  

Σκοπός της έρευνας: Στο άρθρο αυτό εξετάζονται οι ιστοσελίδες των υποψηφίων 

για τις εκλογές του Κογκρέσου του 2007. Αυτό γίνεται με σκοπό να εντοπιστούν 

οι διαφορές στις ιστοσελίδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με τις 

ιστοσελίδες των υποψηφίων για τη Γερουσία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 

υποψηφίων που επηρεάζουν την ποιότητα των ιστοσελίδων και τέλος ποιοι 

εκλογικοί παράγοντες εξηγούν την ποιότητα του περιεχομένου και την 

τεχνολογική υπεροχή των ιστοσελίδων των υποψηφίων. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Αρχικά γίνεται παρουσίαση του συνόλου δεδομένων 

και εξηγείται η προέλευσή τους. Αναλύεται το ποσοστό διαδικτυακής παρουσίας 

σε σχέση με την κομματική ταυτότητα των υποψηφίων και το ποσοστό των 

ιστοσελίδων που διέθεταν συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως βιογραφικά των 

υποψήφιων ή οπτικοακουστικό υλικό. Στη συνέχεια εξετάζεται το ποσοστό των 

ιστοσελίδων που διέθεταν λειτουργίες δέσμευσης, συμμετοχής και κινητοποίησης, 

όπως δυνατότητα δωρεών μέσω πιστωτικών καρτών, δυνατότητα αίτησης 

εθελοντικής συμμετοχής ή υλικό μεταφόρτωσης στον υπολογιστή του χρήστη. Στη 

συνέχεια γίνεται στατιστική ανάλυση πολλών μεταβλητών για τη συσχέτιση των 

δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα: Η ανάλυση περιεχομένου των προεκλογικών ιστοσελίδων κάθε 

υποψηφίου αποκαλύπτει ότι τα βασικό πληροφοριακό περιεχόμενο έχουν παγιωθεί 

αλλά οι ιστοσελίδες είναι περισσότερο εξεζητημένες τεχνολογικά.  Η ανάλυση 
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πολλών μεταβλητών αποκαλύπτει ότι οι οικονομικοί πόροι εξασφαλίζουν πιο 

υψηλό επίπεδο περιεχομένου και αποτελούν εμπόδιο για τους μικρότερους 

υποψηφίους. Οι Δημοκρατικοί, οι Πράσινοι και οι αντίπαλοί τους δείχνουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημιουργία σχέσεων και η ανταγωνιστικότητα της 

αναμέτρησης αυξάνει την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα για να 

κινητοποιήσει τους υποστηρικτές. Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα που 

επιτρέπει στους πολίτες να αναπαράγουν περιεχόμενο και να αλληλεπιδράσουν με 

αμφίδρομη επικοινωνία δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως και ο τρόπος με τον οποίο οι 

υποψήφιοι μπορούν να ενσωματώσουν νέα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης στην 

στρατηγική της προεκλογικής τους εκστρατείας αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα. 
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39. Political Parties, The Internet and the 2005 General Election: 

third time lucky? 

Μεταφρασμένος τίτλος: Τα πολιτικά κόμματα, το Διαδίκτυο και οι Γενικές 

Εκλογές του 2005: για τρίτη φορά τυχεροί? 

Συγγραφείς: Nigel Jackson 

Περιοδικό: Internet Research 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Γενικές  

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: 2005 

Σκοπός: Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι κατά την διάρκεια των 

εκλογών οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων είναι κυρίως ένα εργαλείο 

ανάκτησης πληροφοριών. Σε αυτήν την έρευνα γίνεται μία προσπάθεια να 

προσδιοριστεί η έκταση που τα πολιτικά κόμματα έχουν αναπτύξει έναν διακριτό 

ρόλο για το Internet σαν εργαλείο επικοινωνίας. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Τα ερωτήματα που τίθενται από την έρευνα αυτή 

είναι αν τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποίησαν τη διαδικτυακή τους παρουσία σαν 

τμήμα μιας ολοκληρωμένης και συνεπούς επικοινωνιακής στρατηγικής, πώς 

χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να προσελκύσουν νέα μέλη και δωρεές, πώς το 

χρησιμοποίησαν για να κινητοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα μέλη, αν το 

χρησιμοποίησαν για μονόδρομη ή αμφίδρομη επικοινωνία με τους ψηφοφόρους 

και τέλος αν το μέγεθος του πολιτικού κόμματος επηρέασε τον τρόπο χρήσης του 

Διαδικτύου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα βασίζονται σε 

αναλύσεις περιεχομένου των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

ειδήσεων των πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις Γενικές Εκλογές του 

2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των 

προεκλογικών εκστρατειών. Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο 

θεωρεί ο συγγραφέας ότι αντιπροσωπεύει μία πλήρη επικοινωνιακή στρατηγική 

μέσω Διαδικτύου, και βάσει αυτού του μοντέλου αξιολογείται η παρουσία κάθε 

πολιτικού κόμματος. Στη συνέχεια γίνονται διάφορες στατιστικές αναλύσεις για 

να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

95



Κεφάλαιο 4 – Παρουσίαση άρθρων 

Αποτελέσματα: Το μέγεθος του πολιτικού κόμματος καθορίζει την ύπαρξη ή όχι 

μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας. Το Internet είχε έναν διακριτό 

ρόλο αυτόν του προσηλυτισμού νέων μελών, της ενθάρρυνσης των δωρεών και 

της κινητοποίησης των εθελοντών.  Ενώ οι προηγούμενες έρευνες 

επικεντρώθηκαν στον Ιστό σαν ένα εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας, αυτή η 

έρευνα δείχνει ότι ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και ιδιαίτερα τα 

προστατευμένα με κωδικούς ηλεκτρονικά μηνύματα ειδήσεων προς τα μέλη των 

πολιτικών κομμάτων.  
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40. The disconnection in online politics:  The youth political web 

sphere and US Election web sites: 2002-2004 

Μεταφρασμένος τίτλος: Η αποσύνδεση στη διαδικτυακή πολιτική: Η νεανική 

πολιτική σφαίρα Ιστού και οι εκλογικές ιστοσελίδες των Ηνωμένων Πολιτειών: 

2002-2004 

Συγγραφείς: Michael Xenos & W. Lance Bennett 

Περιοδικό: Information, Communication & Society 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Κογκρέσου και Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2002 και 2004 

Σκοπός της έρευνας: Να εξεταστεί τι μπορούν να βρουν οι νέοι που αναζητούν 

πληροφορίες και ευκαιρίες για πολιτική συμμετοχή στο Διαδίκτυο.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα εξετάζει τρία ερωτήματα: ποια είναι η 

φύση των σελίδων που απευθύνονται στους νέους αλλά δεν ανήκουν σε κάποιο 

πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, κατά πόσο οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων ή 

των υποψηφίων αγγίζουν τα ενδιαφέροντα και τις ευαισθησίες των νέων και τέλος 

κατά πόσο αυτά τα διαφορετικά σύνολα ιστοσελίδων διασυνδέονται μεταξύ τους. 

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά εντοπίζονται τα βασικά πολιτικά ζητήματα 

που  συζητούνται στις ιστοσελίδες, οι διαδραστικές λειτουργίες που διαθέτουν 

ώστε να προσελκύσουν τους νέους σε σχέση με άλλες ομάδες ψηφοφόρων, και 

τέλος τι διαδρομές προσφέρονται στους νέους κατά την αναζήτηση πολιτικών 

πληροφοριών και ευκαιριών για συμμετοχή.  Η έρευνα βασίζεται σε αναλύσεις 

περιεχομένου και αναλύσεις υπερσυνδέσεων κατά τη διάρκεια των εκλογών του 

2002 και του 2004.  Οι ιστοσελίδες που δεν ανήκαν σε πολιτικά κόμματα ή σε 

υποψηφίους αναζητήθηκαν με τη βοήθεια μηχανής αναζήτησης του Διαδικτύου, 

ενώ οι ιστοσελίδες που ανήκαν σε πολιτικά κόμματα και υποψηφίους λήφθηκαν 

από βάση δεδομένων. Στη συνέχεια έγινε κωδικοποίηση του περιεχομένου των 

σελίδων και χαρτογράφηση των συνδέσεων μεταξύ των ιστοσελίδων με 

κατάλληλο εργαλείο λογισμικού. 
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Αποτελέσματα: Παρόλο που η Ιστόσφαιρα που αποσκοπεί στην πολιτική 

δέσμευση των νέων υπέστη δραματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

φαίνεται ότι πολλοί από τους πολιτικούς διστάζουν να απευθυνθούν άμεσα στους 

νέους μέσω του Ιστού, και υπάρχει μία εκπληκτική έλλειψη ανάπτυξης 

υπερσυνδέσεων ανάμεσα στις ιστοσελίδες που απευθύνονται στο νεανικό κοινό 

και στον ευρύτερο ιστό που περιέχει πολιτικές πληροφορίες.  
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41. Trickle-down technology?: The use of computing and network 

technology in state legislative campaigns   

Μεταφρασμένος τίτλος: Μικρύνετε την τεχνολογία; Η χρήση των τεχνολογιών 

υπολογιστών και δικτύων στην προεκλογική εκστρατεία  

Συγγραφείς: Chapman Rackaway 

Περιοδικό: Social Science Computer Review 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Πολιτειακές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες 

Έτος: 2006 

Σκοπός της έρευνας: Η έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι υποψήφιοι για τις 

Πολιτειακές εκλογές χρησιμοποιούν τα εργαλεία που τους προσφέρει η 

τεχνολογία.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Εξετάζεται η χρήση τεχνολογιών και δικτύων από 

τους υποψηφίους δύο Πολιτειών της Αμερικής. Τα εργαλεία χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες και αξιολογείται η χρήση που έκαναν οι υποψήφιοι σε κάθε 

ένα από αυτά. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολόγιων που στάλθηκαν 

στους υποψήφιους, είτε με ηλεκτρονικό είτε με παραδοσιακό ταχυδρομείο. Τα 

ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν αποτελούν και το δείγμα της έρευνας. 

Παρουσιάζεται ο αριθμός των ερωτηματολογίων που προέρχονται από κάθε 

πολιτεία και ο αριθμός από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας για όλες τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν ή όχι με τα αντίστοιχα ποσοστά, ενώ αντίστοιχοι πίνακες 

ποσοστών παρουσιάζονται για τις δύο Πολιτείες, για Δημοκρατικούς και 

Ρεπουμπλικάνους και τέλος για αντιπολίτευση και εξουσία. Εφαρμόζονται 

στατιστικές μέθοδοι για να βρεθούν συσχετισμοί των δεδομένων. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση της τεχνολογίας δε χρησιμοποιείται 

εκτενώς στις Πολιτειακές προεκλογικές εκστρατείες, εκτός από κάποια εργαλεία. 

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους που απάντησαν διαθέτουν ιστοσελίδες και 

χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα διαδραστικά χαρακτηριστικά 

γενικά χρησιμοποιούνται από πολύ μικρό ποσοστό. 
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42. Party profiles on the web: an analysis of the logfiles of non-

partisan interactive political sites in the 2003 and 2004 election 

campaigns in Belgium  

Μεταφρασμένος τίτλος: Προφίλ πολιτικών κομμάτων στον Ιστό: μία ανάλυση 

των αρχείων καταγραφής μη κομματικών διαδραστικών πολιτικών ιστοσελίδων 

στις προεκλογικές εκστρατείες του 2003 και 2004 στο Βέλγιο. 

Συγγραφείς: Marc Hooghe και Wouter Teepe 

Περιοδικό: New Media & Society 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Ομοσπονδιακές και Τοπικές 

Χώρα: Βέλγιο  

Έτος: 2003 και 2004 

Σκοπός της έρευνας: Μελέτη των αρχείων καταγραφής μη κομματικών 

διαδραστικών ιστοσελίδων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους 

χρήστες τους.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της 

διαδραστικής ιστοσελίδας της οποίας τα αρχεία καταγραφής αναλύονται και στη 

συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής των δεδομένων. Τα 

δεδομένα που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής είναι οι απαντήσεις και η 

βαρύτητα που τους έδωσε ο χρήστης, δημογραφικά δεδομένα, το πολιτικό κόμμα 

που αποδόθηκε σαν προτίμηση του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα και η IP 

διεύθυνση του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες στατιστικές αναλύσεις 

πάνω σε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το 

δημογραφικό προφίλ των χρηστών, το πόσο ξεκάθαρες απόψεις είχαν πριν τις 

εκλογές αλλά και το πλήθος προσβάσεων στην ιστοσελίδα όσο πλησίαζαν οι 

εκλογές. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες αυτών των ιστοσελίδων τείνουν 

να είναι υψηλής μόρφωσης νέοι άντρες και οι πολιτικές τους απόψεις δεν είναι πιο 

ξεκάθαρες λίγες μέρες πριν τις εκλογές από ότι ήταν σαράντα μέρες πριν τις 

εκλογές.  
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43. Knowing and Not Knowing: The Internet and Political 

Information 

Μεταφρασμένος τίτλος: Γνωρίζοντας και μη γνωρίζοντας: To Διαδίκτυο και η 

πολιτική πληροφόρηση. 

Συγγραφείς: Kimmo Grönlund 

Περιοδικό: Scandinavian Political Studies 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Εθνικές 

Χώρα: Φιλανδία  

Έτος: 2003 

Σκοπός της έρευνας: Ερευνάται ο ρόλος του Διαδικτύου στην εύρεση 

πληροφοριών για την πολιτική και αν αυτή η πληροφόρηση οδηγεί σε υψηλότερα 

επίπεδα πολιτικής γνώσης ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι πολίτες οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για την πολιτική είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν πολιτικές 

πληροφορίες στο Διαδίκτυο και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, αφού όσο 

περισσότερο ενημερωμένος είναι ο πολίτης τόσο πιθανότερο είναι να αναζητήσει 

επιπλέον πληροφόρηση μέσω του Διαδικτύου. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 2000 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν 

από τους πολίτες. Με κατάλληλο σύνολο ερωτήσεων μετρήθηκαν οι πολιτικές 

τους γνώσεις, το μέσο από όπου λάμβαναν πολιτική πληροφόρηση και 

εφαρμόστηκαν στατιστικές μέθοδοι στα δημογραφικά δεδομένα σε σχέση με τη 

χρήση των μέσων, παραδοσιακών και μη, για πολιτική πληροφόρηση. Τέλος 

γίνονται ερωτήσεις ώστε να διαπιστωθεί η πολιτική πληροφόρηση των χρηστών 

και εξετάζεται η συσχέτιση των δεδομένων μεταξύ τους. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι ο ρόλος του Διαδικτύου για πολιτική 

πληροφόρηση είναι ακόμα περιορισμένος, αν και εντοπίζονται ομάδες ατόμων για 

τους οποίους αποτελεί σημαντικό μέσο πληροφόρησης. Οι νεότεροι και πιο 

μορφωμένοι ψηφοφόροι στρέφονται σε ιστοσελίδες επιλογής υποψηφίων για να 

κάνουν την τελική τους επιλογή. Γενικά οι χρήστες του Διαδικτύου είναι ελαφρώς 

πιο ενημερωμένοι σε σύγκριση με αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν.  
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44. Candidate campaign blogs: Directly reaching out to the youth 

vote 

Μεταφρασμένος τίτλος: Προεκλογικά ιστολόγια υποψηφίων: Προσπαθώντας να 

φτάσουν απευθείας το νεανικό ψήφο 

Συγγραφείς: Kaye D. Sweetser Trammell 

Περιοδικό: American Behavioral Scientist 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Προεδρικές 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Ανάλυση της χρήσης των Ιστολογίων για προσέγγιση των 

νέων ψηφοφόρων. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Γίνεται ανάλυση περιεχομένου στα μηνύματα που 

δημοσιεύτηκαν στα Ιστολόγια των δύο μεγαλύτερων υποψηφίων των προεδρικών 

εκλογών του 2004. Από όλα τα μηνύματα μόνο το 8% απευθυνόταν σε νέους και 

αυτά αναλύθηκαν ως προς τα θέματα που συζητούσαν και τα μηνύματα που 

προσπαθούσαν να μεταδώσουν στους νέους. Συνολικά αναλύθηκαν 106 

μηνύματα. Εκτός από το περιεχόμενο διερευνάται και η χρήση των εικόνων σε 

αυτά. Γίνεται ταξινόμηση και καταμέτρηση των μηνυμάτων ανάλογα με το θέμα 

που συζητήθηκε και τον υποψήφιο, αναλύονται οι στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν για τη μετάδοση του μηνύματος, και γίνεται ανάλυση της 

συχνότητας χρήσης εικόνων και του περιεχομένου τους. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με κατάλληλους πίνακες και υπολογίζεται η στατιστική 

σημαντικότητα τους. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι οι υποψήφιοι δεν κατάφεραν να 

χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα Ιστολόγια σαν μέσο προσέγγισης των νεότερων 

ψηφοφόρων.  
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45. Seeking unmediated political information in a mediated 

environment: The uses and gratifications of political parties’ 

e-newsletters 

Μεταφρασμένος τίτλος: Αναζητώντας πολιτικές πληροφορίες χωρίς μεσολάβηση 

σε ένα περιβάλλον μεσολάβησης: Οι χρήσεις και οι δυνατότητες των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ειδήσεων των πολιτικών κομμάτων 

Συγγραφείς: Nigel A. Jackson και Darren G. Lilleker  

Περιοδικό: Information, Communication & Society 

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Δεν αφορά συγκεκριμένες εκλογές 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο  

Έτος: Δεν αφορά συγκεκριμένες εκλογές 

Σκοπός της έρευνας: Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στον παραλήπτη των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ειδήσεων, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση χρήσης και 

δυνατοτήτων για να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων ειδήσεων για τους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασίλειου.  

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίων στα οποία παραπέμπονταν οι συνδρομητές των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων ειδήσεων δύο μεγάλων κομμάτων του Ηνωμένου Βασίλειου, μέσα από 

τα ίδια τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Συνολικά συμπληρώθηκαν 1016 

ερωτηματολόγια, που ως επί το πλείστον περιείχαν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι 

ερωτήσεις είχαν σαν σκοπό να βρεθεί το δημογραφικό προφίλ του συνδρομητή για 

κάθε πολιτικό κόμμα αλλά και γενικά για ηλεκτρονικά μηνύματα ειδήσεων, να 

διερευνηθεί πόσο σημαντικά θεωρούν οι συνδρομητές τα ηλεκτρονικά μηνύματα 

ειδήσεων σε σχέση με άλλα μέσα επικοινωνίας, να εντοπιστούν οι λόγοι για τους 

οποίους έγιναν συνδρομητές, αν αυτοί οι λόγοι ικανοποιήθηκαν τελικά και τέλος 

αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των λόγων αυτών και των δυνατοτήτων των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ειδήσεων. Παρουσιάζονται σε ποσοστά τα διάφορα 

αποτελέσματα με κατάλληλους πίνακες και κατηγοριοποιήσεις, με ιδιαίτερη 

έμφαση στο πλαίσιο χρήσεων και δυνατοτήτων.  

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των συνδρομητών είναι 

αφοσιωμένα μέλη των πολιτικών κομμάτων, που επιθυμούν να λαμβάνουν 
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πληροφορίες απευθείας από το πολιτικό κόμμα, οι οποίες πιστεύουν ότι θα τους 

είναι χρήσιμες στους ρόλους τους στην προεκλογική εκστρατεία και την 

προπαγάνδα. Υπάρχει όμως και μία μειονότητα όχι και τόσο ενεργών 

συνδρομητών, που ενδιαφέρονται για την πολιτική και χρησιμοποιούν τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα ειδήσεων για να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Από τα 

δεδομένα της έρευνας φαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα ειδήσεων μπορούν 

να ενθαρρύνουν τους συνδρομητές να αναπτύξουν και να χτίσουν δεσμούς με ένα 

πολιτικό κόμμα, πιθανότατα κάνοντάς τους πιο ενεργούς υποστηρικτές.  
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46. Finally informing the electorate? How the Internet got people 

thinking about presidential politics in 2004 

Μεταφρασμένος τίτλος: Ενημερώνοντας επιτέλους τους ψηφοφόρους; Πώς το 

Διαδίκτυο έκανε τους ανθρώπους να σκεφτούν για την προεδρική πολιτική το 

2004 

Συγγραφείς: Kajsa E. Dalrymple and Dietram A. Scheufele 

Περιοδικό: The Harvard International Journal of Press/Politics  

Χρονολογία έκδοσης: 2007 

Είδος εκλογών: Προεδρικές  

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2004 

Σκοπός της έρευνας: Μελέτη της επίδρασης των παραδοσιακών και των 

διαδικτυακών πηγών ειδήσεων στην διαφοροποιημένη και στην ολοκληρωμένη 

πολιτική γνώση των πολιτών.   

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Εξηγούνται οι διάφορες κατηγορίες πολιτικής 

γνώσης, αναλύεται η παραδοσιακή χρήση των μέσων ενημέρωσης και ο τρόπος 

που αυτά συνδέονται με την πολιτική γνώση. Εξηγείται η χρήση του Διαδικτύου 

σαν μέσο πολιτικής πληροφόρησης, Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

προέρχονται από απαντήσεις που δόθηκαν από ψηφοφόρους με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίων. Λήφθηκαν δημογραφικά δεδομένα, όπως η ηλικία, το φύλο και 

το μορφωτικό επίπεδο, δεδομένα που αφορούσαν την πολιτική τοποθέτηση των 

ψηφοφόρων και το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και δεδομένα που 

αφορούσαν τη χρήση έντυπων εφημερίδων, τηλεόρασης και διαδικτυακών 

εφημερίδων για πολιτική πληροφόρηση. Αναλύεται η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των μεγεθών και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μετά από εφαρμογή στατιστικών μεθόδων, ώστε να εντοπιστούν 

τυχόν συσχετισμοί. 

Αποτελέσματα: Οι  χρήστες των διαδικτυακών εφημερίδων έχουν υψηλότερα 

επίπεδα ολοκληρωμένης και διαφοροποιημένης πολιτικής γνώσης. Η χρήση των 

έντυπων εφημερίδων σχετίζεται μόνο με πολιτική γνώση γεγονότων, ενώ οι 

τηλεοπτικές ειδήσεις δεν σχετίζονται με κανένα από τα μεγέθη μέτρησης γνώσης.   
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47. Congressional candidates’ Issue agendas On- and Off-line 

Μεταφρασμένος τίτλος: Ζητήματα στις ατζέντες των υποψηφίων για το 

Κογκρέσο στο διαδίκτυο και έξω από αυτό  

Συγγραφείς: Tracy Sulkin, Cortney M. Moriarty και Veronica Hefner 

Περιοδικό: The Harvard International Journal of Press/Politics 

Χρονολογία έκδοσης:  2007 

Είδος εκλογών: Κογκρέσου 

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες  

Έτος: 2000 

Σκοπός της έρευνας: Εξετάζονται οι διαφορές στις προεκλογικές ατζέντες των 

υποψηφίων ανάμεσα στις Ιστοσελίδες και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, 

συγκρίνοντας το μέγεθος και την γνώμη που προβαλλόταν σαν προτεραιότητά 

τους στις διαδικτυακές και μη δηλώσεις τους. 

Μεθοδολογία/Παρουσίαση: Από το σύνολο των υποψηφίων για το Κογκρέσο 

επιλέχθηκαν για την έρευνα όσοι είχαν ιστοσελίδα. Έγινε ανάλυση περιεχομένου 

στις ιστοσελίδες αυτές και καταγράφηκαν τα ζητήματα που προβάλλονταν στις 

προγραμματικές τους δηλώσεις. Επίσης καταγράφηκαν οι τηλεοπτικές 

διαφημίσεις και τα θέματα στα οποία αναφέρονταν. Γίνεται παρουσίαση σε 

γράφημα των θεμάτων και το ποσοστό που καταλάμβανε κάθε θέμα στην ατζέντα 

των υποψηφίων συγκριτικά στην ιστοσελίδα και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.  

Στη συνέχεια εξετάζεται το ποσοστό των υποψηφίων που δίνουν έμφαση σε κάθε 

ζήτημα τόσο στο Διαδίκτυο όσο και τηλεοπτικά, και γίνεται στατιστική ανάλυση 

για τα ζητήματα σε σχέση με τις αναφορές που δέχτηκαν από Δημοκρατικούς και 

Ρεπουμπλικάνους στα δύο μέσα. 

Αποτελέσματα: Η έρευνα δείχνει ότι ο Ιστός και οι τηλεοπτικές διαφημίσεις 

εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στις ατζέντες που παρουσιάζουν οι 

υποψήφιοι. Εντοπίστηκαν όμως και αρκετές διαφορές οι οποίες σύμφωνα με τους 

συγγραφείς έχουν μεγάλη θεωρητική σημασία για την κατανόηση της 

συμπεριφοράς των υποψηφίων και των αποτελεσμάτων της προεκλογικής 

εκστρατείας αλλά και πρακτικές επιπτώσεις για τους ερευνητές της πολιτικής 

επικοινωνίας.
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Κεφάλαιο 5 – Κατηγοριοποίηση  

Η βασική κατηγοριοποίηση των άρθρων έγινε ανάλογα με το αντικείμενο της 

κάθε έρευνας. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στο τρίτο κεφάλαιο 

ο πρώτος διαχωρισμός έγινε ανάλογα με το αν η έρευνα είναι αντικειμενο-

κεντρική ή σχεσιο-κεντρική. Περαιτέρω διαχωρισμός έγινε ανάλογα με το αν η 

έρευνα αφορούσε, στην πρώτη περίπτωση, κάποιον από τους δράστες, από τα 

εργαλεία ή από τις επιδράσεις, και στη δεύτερη περίπτωση ανάλογα με το αν 

αφορούσε τον τρόπο που κάποιος δράστης χρησιμοποιεί κάποιο εργαλείο ή αν 

αφορούσε τις επιδράσεις ενός εργαλείου. Επιπλέον έγιναν άλλες δύο 

κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και τη 

μεθοδολογία έρευνας που ακολουθείται στο κάθε άρθρο. Παρακάτω 

παρουσιάζεται αναλυτικά η κατηγοριοποίηση που έγινε στα ερευνητικά άρθρα 

βάσει των παραπάνω, αλλά και η σύνθεση της βιβλιογραφίας όπως προτείνεται 

στη μεθοδολογία των Webster και Watson. 

1. Αντικειμενο-κεντρική έρευνα 

i. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται σε κάποιον από τους δράστες ή 

συμμετέχοντες σε διαδικασίες eElectioneering. 

Οι βασικοί δράστες του eElectioneering που εμφανίζονται στα άρθρα που 

μελετήθηκαν  περιλαμβάνουν τους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τους 

ψηφοφόρους/χρήστες του Διαδικτύου. Σε πολλά από τα άρθρα αυτά ερευνάται το 

προφίλ των χρηστών που καταφεύγουν στο Internet για την πολιτική τους 

ενημέρωση, μελετώντας κυρίως δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία, φύλο και 

μορφωτικό επίπεδο. Άλλα ασχολούνται με τον καθορισμό του προφίλ των 

υποψηφίων που έχουν παρουσία στο Internet μελετώντας την πολιτική τους 

προέλευση αλλά και δημογραφικά στοιχεία, όπως οι Krueger (2006) και  Hooghe 

and Teepe (2007) . Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα και να συγκεκριμενοποιηθεί τόσο το στοχευόμενο κοινό που 

μπορεί να επηρεαστεί από την προεκλογική εκστρατεία μέσω του Διαδικτύου, 

όσον αφορά το δημογραφικό τους προφίλ, αλλά και τα κίνητρα τους για τη χρήση 

του Διαδικτύου. Επιπλέον αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων που 
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διαθέτουν ιστοσελίδες γίνονται χρήσιμες παρατηρήσεις σχετικά με το πόσο 

επηρεάζει η κομματική ταυτότητα των υποψηφίων το αν και πως θα 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του Διαδικτύου. Στον πίνακα 5 έχουν καταγραφεί 

τα άρθρα που μελετούν τα χαρακτηριστικά των δραστών του eElectioneering. Οι 

υποψήφιοι και τα πολιτικά κόμματα που χρησιμοποιούν τα εργαλεία του 

eElectioneering έχουν εξεταστεί από διάφορους ερευνητές για να σκιαγραφηθεί το 

προφίλ τους, όπως από τους Druckman, Kifer και Parkin (2007).  

. 

Πίνακας 5 - Δράστες του eElectioneering 

Δράστης Άρθρα 
Υποψήφιοι και Πολιτικά 
Κόμματα 

Gibson, Rommele and Ward (2003)  
Ward and Gibson (2003)  
Norris (2003)  
Druckman, Kifer and Parkin (2007)  
Gulati and Williams (2007)  
Jackson (2007)  
Rackaway (2007)  
Xenos and Bennett (2007)  

Ψηφοφόροι/Χρήστες του 
Διαδικτύου 

Gibson, Ward and Lusoli (2003)  
Johnson and Kaye (2003)  
Norris (2003)  
Tkach-Kawasaki (2003)  
Farnsworth and Owen (2004)  
Kaye and Johnson (2004)  
Hindman (2005)  
Howard (2005)  
Kenski and Stroud (2006)  
Krueger (2006)  
Grönlund (2007)  
Hooghe and Teepe (2007)  
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ii. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται σε κάποιο από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες eElectioneering 

Τα περισσότερα από τα άρθρα που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία 

μελετούν ιστοσελίδες. Η πρώτη έρευνα έγινε από τον D'Alessio (1997) και 

δικαιολογημένα αφορούσε ιστοσελίδες, αφού εκείνη την εποχή ήταν το μοναδικό 

εργαλείο, εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που ήταν διαθέσιμο. Σε αρκετά 

από αυτά γίνεται ανάλυση περιεχομένου στις ιστοσελίδες εντοπίζοντας σε αυτές 

όχι μόνο πληροφοριακά στοιχεία, αλλά και λειτουργίες που ενισχύουν την 

πολιτική κινητοποίηση και δέσμευση καθώς και χαρακτηριστικά συγκέντρωσης 

πόρων, αφού κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό αποτελεί μεγάλο τμήμα της 

προεκλογικής εκστρατείας. Επίσης σε πολλά άρθρα γίνεται μελέτη του 

σχεδιασμού της ιστοσελίδας και της ενσωμάτωσης ή όχι διαδραστικών ή 

πολυμεσικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα φόρμες για ανατροφοδότηση, 

αποστολή σε φίλο, κινούμενα γραφικά, οπτικοακουστικό υλικό και άλλα, όπως 

παρουσιάζουν οι Farmer και Fender (2005). Οι διαδραστικές ιστοσελίδες 

σύγκρισης υποψηφίων (Political Profile Websites) δεν προτιμώνται από τους 

ερευνητές κυρίως επειδή τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν είναι διαθέσιμα 

σε αυτούς από τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων. Αυτό το εμπόδιο το παρέκαμψαν 

οι Hooghe και Teepe (2007), και στο άρθρο τους εξηγούν τον τρόπο.  Τα 

ιστολόγια εμφανίστηκαν σχετικά πιο πρόσφατα και οι σχετικές έρευνες λίγο 

αργότερα από τους Kerbel και Bloom (2005) και ιδιαίτερα από την Trammel 

(2006 και 2007) και αναμένεται να αυξηθούν. Αν και από τα παλαιότερα εργαλεία 

τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα ηλεκτρονικά δελτία τύπου δεν 

έχουν μελετηθεί εκτενώς παρά μόνο από τους Gibson, Rommele και Ward (2003), 

Williams και Trammel (2005), Krueger (2006) και Jackson και Lilleker (2007). 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα εργαλεία που εντοπίστηκαν στα άρθρα μαζί με 

τα άρθρα τα οποία αναφέρονται σε αυτά. Προφανώς το Διαδίκτυο προσφέρει πολύ 

περισσότερα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

ηλεκτρονική προεκλογική εκστρατεία και να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης 

για τους ερευνητές.  
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Πίνακας 6 - Εργαλεία του eElectioneering 

Εργαλεία Άρθρα 
Websites D'Alessio (1997)  

Auty and Cowen (2001)  
Johnson (2001)  
Puopolo (2001)  
Bowers-Brown and Gunter (2002)  
Gibson, Römelle and Ward (2003)  
Gibson, Ward and Lusoli (2003)   
Norris (2003)  
Kluver (2004)  
Farmer and Fender (2005)  
Lusoli and Ward (2005)  
Schweizer (2005)  
Souley and Wicks (2005)  
Xenos and Foot (2005)  
Kyj (2006)  
Gulati and Williams (2007)  
Xenos and Bennett (2007)  
Druckman, Kifer and Parkin (2007)  
Grönlund (2007)  

Profile Websites (PWWs) Grönlund (2007)  
Hooghe and Teepe (2007)  

Weblogs 
 

Kerbel and Bloom (2005)  
Lawson-Borders and Kirk  (2005)  
Jackson (2006)  
Trammel (2006)  
Stanyer (2007)  
Trammell (2007)  

e-mail Gibson, Rommele and Ward (2003)  
Williams and Trammel (2005)  
Krueger (2006)  

e-newsletter Jackson and Lilleker (2007)  
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iii. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται στις επιδράσεις του 

eElectioneering. 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται άρθρα τα οποία τις επιδράσεις που 

μπορεί να έχει το eElectioneering τόσο για τα πολιτικά κόμματα όσο και για τους 

πολίτες και την κοινωνία. Οι επιδράσεις που παρουσιάζονται εδώ είναι ελάχιστες 

μπροστά στο εύρος των επιδράσεων που μπορεί στην πραγματικότητα να έχει 

τόσο για την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος όσο και γενικότερα για την 

πολιτική. Ιδιαίτερα σημαντικές επιδράσεις φαίνεται να έχει και στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι την εκλογική διαδικασία. Η συμμετοχή τους 

ενισχύεται και αποκτά σημασία καθώς αντιλαμβάνονται την άμεση επιρροή που 

μπορούν να ασκήσουν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους παρέχει το νέο 

μέσο. Κινητοποιούνται, προβληματίζονται και συζητούν μεταξύ τους 

σχολιάζοντας τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην διαδικτυακή πολιτική 

σκηνή. Τα ερεθίσματα είναι συνεχή και ο κυνισμός που φαίνεται να ενισχύεται 

από τα άλλα μέσα, στο Διαδίκτυο ελαχιστοποιείται. Στον πίνακα 4 

παρουσιάζονται οι επιδράσεις που μελετήθηκαν από τα διάφορα άρθρα και τα 

άρθρα αυτά. 

Πίνακας 7 - Επιδράσεις του eElectioneering 

Επιδράσεις Άρθρα 
Involvement Kerbel and Bloom (2005)  
Mobilization Krueger (2006)  
Political Knowledge/ 
Information 

Farnsworth and Owen (2004)  
Howard (2005)  
Kenski and Stroud (2006)  
Dalrymple and Scheufele (2007)  
Grönlund (2007)  

Vote increase D'Alessio (1997)  
Decision Making Gibson and Rommele (2005)  
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2.  Σχεσιο-κεντρική έρευνα 

i. Άρθρα τα οποία επικεντρώνονται στον τρόπο χρήσης των εργαλείων από 

συγκεκριμένους δράστες.  

Σε αυτήν την κατηγορία κυριαρχούν άρθρα τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι ή/και τα πολιτικά κόμματα τις διάφορες 

τεχνολογίες και τα εργαλεία που προσφέρονται. Τα περισσότερα άρθρα της 

κατηγορίας εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα πολιτικά 

κόμματα τον Ιστό. Αυτή είναι και η πιο προφανής σχέση που θα μπορούσε να 

μελετηθεί καθώς στις περισσότερες χώρες σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα και οι 

υποψήφιοι διαθέτουν ιστοσελίδες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα υπόλοιπα 

εργαλεία. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τον τρόπο που οι χρήστες 

χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες των υποψηφίων και των πολιτικών κομμάτων. Εδώ 

η έρευνα είναι περιορισμένη και μπορεί κανείς να πει ότι αποτελεί πρόκληση για 

τους ερευνητές η μελέτη αυτής της περίπτωσης. Τα άρθρα που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στον πίνακα 8.  

Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό άρθρων τα οποία εξετάζουν τον τρόπο που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες τις διαδραστικές ιστοσελίδες επιλογής υποψηφίου. 

Όπως υπογραμμίζεται στα άρθρα αυτά, η χρήση των ιστοσελίδων αυτού του 

τύπου δεν έχει εφαρμογή σε χώρες όπου υπάρχουν λίγα κόμματα με ξεκάθαρες 

ιδεολογικές διαφορές. Αντίθετα η χρήση τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν 

υπάρχουν πολλά κόμματα με παρόμοιες ιδεολογίες και πολιτικές, διότι σε αυτήν 

την περίπτωση η επιλογή υποψηφίου ή πολιτικού κόμματος είναι μια ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία, καθώς συχνά οι διαφορές είναι δυσδιάκριτες.  

Αν και γενικά έχει διενεργηθεί έρευνα που αφορά τα Ιστολόγια, αυτή 

περιορίζεται στη χρήση τους σαν εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και 

στα μηνύματα που ανταλλάσσονται και όχι στον ουσιαστικό τρόπο που αυτά 

χρησιμοποιούνται από τους υποψηφίους.   
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Πίνακας 8 - Σχέσεις δραστών με εργαλεία 

Σχέση Άρθρα 
Candidates using Web Klotz (1998)  

Auty and Cowen (2001)  
Gibson, Margolis, Resnick and Ward (2003)  
Gibson, Rommele and Ward (2003) 
Gibson, Ward and Lusoli (2003)  
Norris (2003)  
Tkach-Kawasaki (2003)  
Ward and Gibson (2003)  
March (2004)  
Farmer and Fender (2005)  
Gibson and Rommele (2005)  
Hindman (2005)  
Schweizer (2005)  
Druckman, Kifer and Parkin (2007)  
Jackson (2007)  
Rackaway (2007)  
Sulkin, Moriarty and Hefner (2007)  
Xenos and Bennett (2007)  

Users using PWWs Grönlund (2007)  
Hooghe and Teepe (2007)  

Users using Websites Grönlund (2007)  
Howard (2005)  
Tewksbury  (2006)  

Candidates using Weblogs Jackson (2006)  
Trammell (2007)  

 

ii. Άρθρα τα οποία εξετάζουν τις επιδράσεις συγκεκριμένων εργαλείων. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άρθρα τα οποία επικεντρώνουν την έρευνά 

τους σε συγκεκριμένες επιδράσεις που μπορεί να έχει η χρήση των εργαλείων. 

Κυρίως η έρευνα εδώ επικεντρώνεται στον Ιστό και τις επιδράσεις της χρήσης 

του, κυρίως επειδή τα υπόλοιπα εργαλεία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο όσο ο 

Ιστός, επομένως είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι επιδράσεις τους. Στον 

πίνακα 9 παρουσιάζονται τα άρθρα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 
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Πίνακας 9 - Σχέσεις εργαλείων και επιδράσεων 

Σχέση Άρθρα 
Website tools for involvement Bowers-Brown and Gunter (2002)  

Gulati and Williams (2007)  
Website tools for engagement Bowers-Brown and Gunter (2002)  

Gulati and Williams (2007)  
Website tools for mobilization Gulati and Williams (2007)  
Evaluation of political ads on 
the Internet 

Kaid and Postelnicu (2005)  

 

  
Σχήμα 2 - Κατανομή άρθρων ανάλογα με τον προσανατολισμό της έρευνας 

 
 

Πριν παρουσιαστούν οι υπόλοιπες κατηγορίες θεωρείται χρήσιμο να εξεταστεί 

ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες προσέλκυσε περισσότερο τους ερευνητές. 

Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να απαντηθεί εύκολα αν κάποια άρθρα δεν ανήκαν 

και στις δύο κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται το σχήμα 2, όπου 

φαίνονται, σε σχέση με το σύνολο των άρθρων που εξετάστηκαν, σε πόσα άρθρα 

η έρευνα ήταν αντικειμενο-κεντρική, σε πόσα σχεσιο-κεντρική και η έρευνα ήταν 

και τα δύο. 
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3. Άρθρα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εκλογές 

Η πλειοψηφία των άρθρων εξετάζει μία ή περισσότερες εκλογικές διαδικασίες 

σε κάποια χώρα. Ειδικότερα για αυτήν την κατηγορία τα άρθρα διαχωρίστηκαν 

ανάλογα με την χώρα την οποία αφορά η έρευνα που διενεργήθηκε. Τα 

περισσότερα άρθρα επικεντρώνονται στις εκλογές που διενεργούνται στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που εξηγείται από την 

επίδραση που έχουν οι ηγεσίες των χωρών αυτών στην παγκόσμια πολιτική 

σκηνή. Φυσικά έχει διενεργηθεί έρευνα και για άλλες χώρες, όμως είναι 

περιορισμένη. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν έχουν τύχει προτίμησης από τους ερευνητές παρόλο που η 

επιρροή τους στην παγκόσμια πολιτική σκηνή είναι σημαντική. Σύμφωνα με τα 

άρθρα που μελετήθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά πληθυσμού 

που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο είναι εξαιρετικά μεγάλα, όπως επισημαίνεται 

από την Norris (2003), με τη Φιλανδία να έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά στον 

κόσμο, όπως επισημαίνεται από τον Grönlund (2007). Παρόλα αυτά, εκτός από 

ελάχιστες περιπτώσεις, δεν έχουν βρεθεί έρευνες που να αναφέρονται στις χώρες 

της Ευρώπης. Εκτός από τα άρθρα που παρουσιάζονται στον πίνακα 10 υπάρχουν 

και κάποια τα οποία δεν εστιάζουν μόνο σε κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή αλλά κάνουν σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών(). 

Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ερευνών που 

περιγράφονται στα άρθρα που μελετήθηκαν. Στο γράφημα φαίνεται ότι το 

μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας εστιάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεύτερο 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εστίαση αυτή της έρευνας μπορεί να εξηγηθεί αν 

λάβουμε υπόψη μας την επιρροή που έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των 

χωρών αυτών στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Υπήρχαν και τέσσερα άρθρα τα 

οποία δεν εστίαζαν την έρευνά τους σε μία μόνο χώρα αλλά είτε σύγκριναν δύο 

χώρες, ή πραγματοποίησαν έρευνα που αφορούσε περισσότερες χώρες. 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

115



Κεφάλαιο 5 - Κατηγοριοποίηση 

Πίνακας 10 - Χώρες και εκλογικές διαδικασίες 

Χώρα Έτος και είδος 
εκλογών Άρθρα  

Belgium 2003 and 
2004 

Hooghe and Teepe (2007)  

U.S.A. 1996  D'Alessio (1997)  
Klotz (1998)  

 2000 Gibson, Margolis, Resnick, and Ward (2003)  
Kaid (2003)  
Farnsworth and Owen (2004)  
Kaye and Johnson (2004)  
Farmer and Fender (2005)  
Sulkin, Moriarty and Hefner (2007)  

 2002 Druckman, Kifer and Parkin (2007)  
Xenos and Foot (2005)  

 2004 Hindman (2005)  
Kaid and Postelnicu (2005)  
Kerbel and Bloom (2005)  
Souley and Wicks (2005)  
Williams and Trammel (2005)  
Trammell (2006)  
Dalrymple and Scheufele (2007)  
Druckman, Kifer and Parkin (2007)  
Trammell (2007)  

 2006  Rackaway (2007)  
  Gulati and Williams (2007)  
Finland 2003 Grönlund (2007)  
UK 2001 Γενικές Auty and Cowen (2001)  

Bowers-Brown and Gunter (2002)  
Gibson, Margolis, Resnick, and Ward (2003)  
Ward and Gibson (2003)  

 2004 
Ευρωπαϊκές 

Lusoli and Ward (2005)  

 2005 Γενικές Jackson (2006)  
Jackson (2007)  
Stanyer (2007)  

Germany 2002 Schweizer (2005)  
Gibson, Rommele and Ward (2003)  

Singapore 2001 Kluver (2004)  
Russia 1999 March (2004)  
Ukraine 2004  Kyj (2006)  
Japan 2000 and 

2001 
Tkach-Kawasaki (2003)  
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Σχήμα 3 - Γεωγραφική κατανομή της έρευνας 

 

 

 

Σχήμα 4 - Συγκριτικές μελέτες και μελέτες μίας μόνο εκλογικής διαδικασίας 
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Στο γράφημα του σχήματος 4 φαίνεται το πλήθος των άρθρων που εξέταζαν 

μία μόνο εκλογική διαδικασία, όπως ήταν οι περισσότερες που παρουσιάστηκαν 

σε αυτήν την εργασία, των άρθρων που ήταν συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε 

εκλογικές διαδικασίες της ίδιας χώρας, όπως του Howard (2005), ή των άρθρων 

που ήταν συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε εκλογικές διαδικασίες διαφορετικών 

χωρών, όπως των Gibson και Rommele (2005) και των Gibson, Ward και Lusoli 

(2003). Από ότι φαίνεται οι περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν την έρευνά τους σε 

μία μόνο εκλογική διαδικασία, με τις συγκριτικές μελέτες να αφορούν κατά κύριο 

λόγο εκλογικές διαδικασίες της ίδιας χώρας. Προφανώς η έρευνα που αφορά 

γενικά τη χρήση του Διαδικτύου και των ICTs γενικά κι όχι ως προς μία 

συγκεκριμένη προεκλογική διαδικασία αποτελούν μειονότητα.  

4. Άλλες κατηγοριοποιήσεις 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις οι οποίες έγιναν βάσει του 

περιεχομένου των άρθρων, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα άρθρα ανάλογα 

με τις μεθόδους που ακολούθησαν για την έρευνα τους οι συγγραφείς.  

Ο πρώτος διαχωρισμός βάσει της μεθοδολογίας έρευνας που ακολούθησαν οι 

ερευνητές μπορεί να γίνει ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την 

συγκέντρωση των δεδομένων. Έτσι υπάρχουν έρευνες που συγκέντρωσαν 

δεδομένα με τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, όπως αυτές των Farnsworth και Owen 

(2004),  των Kenski και Stroud (2006) και του Krueger (2006). Άλλοι ερευνητές 

συγκέντρωσαν δεδομένα με δημοσκοπήσεις/ερωτηματολόγια μέσω Διαδικτύου, 

όπως έκαναν οι Johnson και Kaye (2003 και 2004), αν και υπάρχουν προβλήματα 

αντιπροσωπευτικότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις λήφθηκαν συνεντεύξεις κυρίως 

από τους διευθυντές και τα στελέχη των προεκλογικών εκστρατειών, όπως έκαναν 

οι Bowers-Brown και Gunter (2002) και οι Gibson, Margolis, Resnick, και Ward 

(2003). Η δημοφιλέστερη όμως μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι με τη χρήση 

ερωτηματολογίων, και χρησιμοποιήθηκε από τους περισσότερους ερευνητές, όπως 

για παράδειγμα από τους  Gibson, Rommele and Ward (2003), Kaid and 

Postelnicu (2005) και Grönlund (2007). Οι υπόλοιποι ερευνητές που 

χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο συλλογής δεδομένων φαίνονται στον πίνακα 11, 
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που συγκεντρώνει όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για συλλογή 

δεδομένων παράλληλα με τα αντιπροσωπευτικά άρθρα για κάθε μέθοδο. Ο 

διαχωρισμός αυτός είναι χρήσιμος για να κατανοήσουμε τις τάσεις της έρευνας. 

Σίγουρα οι τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, τα ερωτηματολόγια και οι προσωπικές 

συνεντεύξεις είναι δοκιμασμένα και αξιόπιστα εργαλεία, όμως το Διαδίκτυο 

μπορεί να αξιοποιηθεί και για αυτό το σκοπό, αν βρεθεί τρόπος να ενισχυθεί η 

αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία μεθόδων δημοσκοπήσεων μέσω 

Διαδικτύου. 

Πίνακας 11 - Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

Συλλογή δεδομένων Άρθρα 
Τηλεφωνική έρευνα Farnsworth and Owen (2004)  

Kenski and Stroud (2006)  
Krueger (2006)  

Διαδικτυακή έρευνα Johnson and Kaye (2003)  
Kaye and Johnson (2004)  

Συνεντεύξεις Bowers-Brown and Gunter (2002)  
Gibson, Margolis, Resnick, and Ward (2003)  

Ερωτηματολόγια Gibson, Rommele and Ward (2003) 
Kaid and Postelnicu (2005)  
Grönlund (2007) 
Jackson and Lilleker (2007) 
Dalrymple and Scheufele (2007)  
Rackaway (2007)  

  

Μια πολύ κοινή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε πολλά άρθρα ήταν η 

ανάλυση περιεχομένου. Αυτή εφαρμόστηκε σε ιστοσελίδες, όπως από τους Kyj 

(2006), Schweizer (2005),  Jackson (2007) και άλλους, σε μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όπως από τους Williams και Trammel (2005),σε ιστολόγια, όπως 

από τους  Kerbel και Bloom (2005) και Trammel (2006 και 2007) και σε δελτία 

τύπου, όπως από τους Souley και Wicks (2005) και Jackson (2007). Σε πολλές 

περιπτώσεις είχε σαν σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, τα 

οποία για τις ιστοσελίδες παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, για να 

αξιολογηθεί η λειτουργικότητα τους ως προς την παροχή πληροφόρησης και την 

κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, με ουσιαστικό σκοπό  τη διερεύνηση 

του τρόπου χρήσης των ιστοσελίδων από τους υποψηφίους. Σε άλλες περιπτώσεις 

η ανάλυση περιεχομένου εξέταζε το νοηματικό περιεχόμενο, αναζητώντας για 
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παράδειγμα την ποσότητα, τη συχνότητα αλλά και το είδος των επιθέσεων προς 

τους αντιπάλους, οι οποίες εξαπολύονταν μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου. 

Στον πίνακα 12 φαίνονται τα αντιπροσωπευτικότερα άρθρα που χρησιμοποίησαν 

ανάλυση περιεχομένου για τα διάφορα εργαλεία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο 

τρόπο. 

Πίνακας 12 - Αναλύσεις περιεχομένου 

Εργαλέιο Άρθρα 
Ιστοσελίδες Auty and Cowen (2001) 

Gibson, Rommele and Ward (2003) 
Gibson, Margolis, Resnick, and Ward (2003)  
Ward and Gibson (2003)  
Tkach-Kawasaki (2003) 
Norris (2003) 
Farmer and Fender (2005)  
Lusoli and Ward (2005) 
Schweizer (2005)  
Kyj (2006) 
Gulati and Williams (2007) 
Jackson (2007)  
Sulkin, Moriarty and Hefner (2007)  

Μηνύματα Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου 

Williams and Trammel (2005)  
 

Ιστολόγια Kerbel and Bloom (2005) 
Trammell (2006)  
Stanyer (2007) 
Trammell (2007) 

Δελτία τύπου Souley and Wicks (2005) 
Jackson (2007)  

 

 

Οι κατηγοριοποιήσεις που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό είναι ίσως 

οι πιο προφανείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξεταστεί και να κατηγοριοποιηθεί 

η έρευνα, ανάλογα με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που εντοπίζονται μεταξύ των 

άρθρων. Το μικρό πλήθος των άρθρων συνέβαλε στις λίγες κατηγορίες καθώς 

προσανατολισμοί και μεθοδολογίες που εμφανίστηκαν σε ένα μόνο άρθρο, δεν 

αποτέλεσαν ξεχωριστή ομάδα στις κατηγοριοποιήσεις. 
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Κατά τη μελέτη των άρθρων παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν κάποια 

περιοδικά τα οποία προτιμώνται από τους ερευνητές για δημοσίευση ερευνών που 

αφορούν το eElectioneering. Τα πιο δημοφιλή είναι τα: 

• American Behavioral Scientist (6) (IF: 0.466, SJR: 0.048 ) 

• Harvard International Journal of Press/Politics (5) (IF: 0.525, SJR: 0.077) 

• Aslib Proceedings (4) (IF: 0.444, SJR: 0.048) 

• Party Politics (3) (IF: 0.354, SJR: 0.044) 

• Political Communication (3) (IF: 1.118, SJR: 0.050) 

Δίπλα σε κάθε άρθρο υπάρχει το impact factor του (IF) σύμφωνα με το Journal 

Citation Reports του Web of Science αλλά και ένας νέος δείκτης ο SJR που 

παρουσιάστηκε από το Scopus σε συνεργασία με το Google. 
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 

1. Συμπεράσματα 

Η έρευνα σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών από τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους κατά την 

προεκλογική περίοδο είναι αρκετά εκτενής, αλλά σε καμία περίπτωση το 

αντικείμενο δεν έχει καλυφθεί πλήρως. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε ένα 

μεγάλο κομμάτι από την επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά το 

eElectioneering, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Παρουσιάστηκαν τα 

στοιχεία που καταγράφηκαν από τα άρθρα που μελετήθηκαν και επιχειρήθηκε μία 

σειρά από κατηγοριοποιήσεις με σκοπό να εντοπιστούν οι τάσεις αλλά και τα κενά 

που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην έρευνα. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την εργασία αυτή και γίνονται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

Στα άρθρα που παρουσιάστηκαν έχουν μελετηθεί τα προφίλ των υποψηφίων, 

των πολιτικών κομμάτων και των χρηστών και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες 

σχετικά με το πόσο επηρεάζει το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τις 

χρήσεις και τις επιδράσεις των τεχνολογιών κατά την προεκλογική εκστρατεία.  

Σχεδόν στο σύνολο τους οι ερευνητές εφαρμόζουν εμπειρικές μεθόδους για τη 

συλλογή των δεδομένων και στατιστικές μεθόδους για την ανάλυση, συσχέτιση 

και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Όπως είναι εμφανές από τις 

κατηγοριοποιήσεις που έγιναν στο προηγούμενο κεφάλαιο, το μεγαλύτερο 

κομμάτι της έρευνας εξετάζει το προφίλ των δραστών και των συμμετεχόντων 

αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Λιγότερη έρευνα έχει 

γίνει στον προσδιορισμό των επιδράσεων, κυρίως επειδή αυτές δεν είναι ακόμα 

εμφανείς. Μεγάλο τμήμα της έρευνας προσανατολίζεται στην διάδοση πολιτικής 

γνώσης και κατά πόσο αυτή αυξήθηκε με τη χρήση του Διαδικτύου.  

Διεξοδική έρευνα έχει γίνει στον τρόπο που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι και 

τα πολιτικά κόμματα τον Παγκόσμιο Ιστό, ενώ παρόλο που έχει διερευνηθεί και η 

χρήση άλλων εργαλείων, η έρευνα για αυτά είναι περιορισμένη. Επίσης 
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περιορισμένη είναι η έρευνα που εξετάζει τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι 

χρήστες τον Ιστό και τα άλλα εργαλεία και εστιάζεται κυρίως στα κίνητρα τους. 

Αντίστοιχα με την έρευνα για τις επιδράσεις του eElectioneering, περιορισμένη 

είναι και η έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις που προκαλούνται από τη χρήση 

συγκεκριμένων εργαλείων.  

Τέλος, η έρευνα είναι σημαντικά προσανατολισμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν αγνοώντας τις υπόλοιπες χώρες. Το φαινόμενο 

αυτό, όπως εξηγήθηκε και παραπάνω, ενδεχομένως να οφείλεται στην επίδραση 

που έχουν οι χώρες αυτές στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Παρόλα αυτά η μελέτη 

των επιδράσεων και στις άλλες χώρες είναι χρήσιμη και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. 

Οι συγκριτικές έρευνες είναι και αυτές σχετικά λίγες, αν και θα μπορούσαν να 

εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα.  

2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα   

Γενικά η έρευνα γύρω από το eElectioneering θα πρέπει να ενισχυθεί και να 

επεκταθεί, διερευνώντας και καταγράφοντας όλους τους δράστες και 

συμμετέχοντες, όλα τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί ή θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν, αλλά και τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η χρήση της 

τεχνολογίας. Θα πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι επιδράσεις σε σχέση με 

συγκεκριμένα εργαλεία και να αναλυθούν περισσότερο οι τρόποι που 

χρησιμοποιούνται από το κοινό και για ποιους σκοπούς.  Επίσης παρακάτω 

παρατίθενται και κάποιες επιπλέον προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

 Σε μελλοντική, πιο πλήρη και αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση, η 

οποία να περιλαμβάνει περισσότερα άρθρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και οι παρακάτω κατηγοριοποιήσεις: 

• Κατηγοριοποίηση βάσει των σκοπών της έρευνας 

Σε αντίστοιχη βιβλιογραφική επισκόπηση στο συγγενές πεδίο του 

eParticipation οι Sanford και Rose (2007) υιοθέτησαν την ταξινόμηση του 

Deetz για την ταξινόμηση των θεμάτων έρευνας ώστε να σχηματίσουν το 

απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση τους. Αναγνωρίζουν 

τέσσερα διαφορετικά στιλ έρευνας στο πεδίο του eParticipation.  
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

1. Δεοντολογικός (Normative) Η έρευνα εστιάζει στην καθιέρωση των 

υποκείμενων νόμων του αντικείμενου της έρευνας ή στο να κάνουν 

απολογισμό του πως θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο της έρευνας. 

2.  Ερμηνευτικός (Interpretive) Η έρευνα εστιάζει στην εξέταση των 

ρόλων και των προοπτικών των εμπλεκομένων στο αντικείμενο της 

έρευνας και τους αναπτύσσει σε επεξηγηματικά δίκτυα.  

3. Κριτικός (Critical)  Η έρευνα εστιάζει στην εξήγηση των υποκείμενων 

τμημάτων ισχύος του αντικέιμενου της έρευνας. 

4. Διαλογικός (Dialogical) Η έρευνα εστιάζει στη χαρτογράφηση 

δυσλειτουργικών οργανωτικών και κοινωνικών δομών και στον τρόπο 

αντικατάστασής τους. 

Εφαρμόζοντας ένα αντίστοιχο πλαίσιο ταξινόμησης για το eElectioneering 

θα μπορούσε να προκύψει το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο για την 

ανάλυση των θεμάτων της έρευνας για το eElectioneering. 

• Κατηγοριοποίηση βάσει των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται. 

Σε αρκετά από τα άρθρα χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι για την 

ανάλυση και την παρουσίαση των δεδομένων. Μπορεί να γίνει 

κατηγοριοποίηση ανάλογα με το αν οι στατιστικές μέθοδοι 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ή απλά για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάλογα με το αν 

οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ποσοτικές, ποιοτικές ή αναλυτικές. 

 

Επιπλέον νέες κατευθύνσεις στην έρευνα για το eElectioneering θα μπορούσαν 

να είναι οι παρακάτω: 

• Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης εφαρμογών και εργαλείων 

eElectioneering. 

Ακολουθώντας τη λογική που χρησιμοποιούν οι Tambouris, Liotas και 

Tarabanis (2007) για την αξιολόγηση των εφαρμογών και των εργαλείων 

για το eParticipation, ένα αντίστοιχο πλαίσιο αξιολόγησης θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί. Άλλωστε το eElectioneering είναι μία εφαρμογή πρακτικών 

eParticipation.  

• Χρήση του eElectioneering στην Ελληνική πολιτική.  
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μία καταγραφή των πολιτικών προεκλογικών 

και μη ιστοσελίδων για να διαπιστωθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών από 

τους Έλληνες πολιτικούς. Γενικότερα  Για την Ελλάδα βρέθηκαν μόνο δύο 

μελέτες των οποίων όμως το πλήρες κείμενο δεν ήταν διαθέσιμο.  

• Μελέτη της αύξησης της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις εκλογές, σε 

χώρες που η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, από τότε που το Διαδίκτυο 

ξεκίνησε να χρησιμοποιείται κατά την προεκλογική εκστρατεία.   

• Σύγκριση ανάμεσα στη χρήση του eElectioneering ανάμεσα σε Αμερική 

και Ευρωπαϊκές χώρες. 

• Συγκριτική μελέτη όλων των χωρών ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το 

βιοτικό επίπεδο, η διάδοση της τεχνολογίας αλλά και η κουλτούρα του 

κάθε λαού επηρεάζουν την αποδοτικότητα του eElectioneering. 

• Μελέτη σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε διάφορα 

εκλογικά συστήματα. 

• Μελέτη σχετικά με την αποδοτικότερη στρατηγική eElectioneering 

βασισμένη σε αποτελέσματα ερευνών από προηγούμενες προεκλογικές 

εκστρατείες. 

• Μελέτη της άποψης των χρηστών σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου σε 

σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και προεκλογικής 

εκστρατείας. 

• Χρήση νέων εργαλείων eElectioneering στην προεκλογική εκστρατεία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της χρήσης των νεοεμφανιζόμενων 

εργαλείων –ιστοσελίδων YouTube, Facebook και Second Life. Αυτή τη 

στιγμή στην ιστοσελίδα του YouTube υπάρχει ειδική ενότητα η οποία 

περιέχει όλα τα βίντεο που έχουν ανεβάσει οι υποψήφιοι Δημοκρατικών 

και Ρεπουμπλικάνων για τις Προεδρικές Εκλογές των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Κάθε υποψήφιος έχει μερικές εκατοντάδες βίντεο, και μερικές 

χιλιάδες συνδρομητές! Αντίστοιχα στο Facebook οι υποψήφιοι έχουν ο 

καθένας μερικές χιλιάδες υποστηρικτές. Στο Second Life οι υποψήφιοι 

κάνουν μία δεύτερη εικονική προεκλογική εκστρατεία.  

Μερικά από τα ερωτήματα που θα μπορούσε να τεθούν σε μία έρευνα είναι 

σχετικά με το περιεχόμενο των βίντεο στο YouTube (κάτι αντίστοιχο με 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

126



Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 
Δήμητρα Καμπιτάκη – Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

για την ενίσχυση της Δημόσιας Συμμετοχής (eParticipation) 

127

την ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων ή των μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με ποιόν τρόπο προσελκύουν οι υποψήφιοι 

υποστηρικτές στο Facebook, αλλά και γενικά πως επηρεάζουν τα γεγονότα 

στο Second Life την πραγματικότητα στις πολιτικές εκστρατείες των 

υποψηφίων. Το ενδιαφέρον της έρευνας θα μπορούσε να στραφεί εκτός 

από την καθαρή καταγραφή αυτών των δεδομένων για τη χρήση των 

εργαλείων αυτών και στο κατά πόσο αυτοί οι υποστηρικτές αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πρόβλεψη του εκλογικού 

αποτελέσματος. 
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