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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα Πτυχιακή Μελέτη με τίτλο «Πολιτική επικοινωνία και δημόσιες 

σχέσεις στην προεκλογική περίοδο» θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους 

τρόπους μέσω των οποίων πραγματοποιείται η Πολιτική Επικοινωνία στη χώρα 

μας. 

Τι εννοούμε όμως με τον όρο Πολιτική Επικοινωνία; Ο όρος είναι σύνθετος και 

αποτελείται από δύο συνθετικά τον όρο «Πολιτική» και τον όρο «Επικοινωνία», 

όπου το επίθετο Πολιτική, να καθορίζει και να περιορίζει το νόημα του δεύτερου 

συνθετικού, δηλαδή της Επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Μπουραντά (1992), 

Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος, ομάδα) 

μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα και ακόμα ενέργεια, σ΄έναν 

δέκτη Β (άνθρωπος, ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να 

προκαλέσει σ’ αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθημάτων, ενέργειας και 

σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του1. Ο όρος 

Πολιτική προέρχεται από τη λέξη «πολίτης», όπου και οι δύο αυτοί όροι, αποτελούν 

παράγωγα της λέξης «πόλις», μορφή κρατικής οργάνωσης στην ελληνική 

αρχαιότητα. Η πολιτική υποδηλώνει ό,τι ανάγεται στην «φροντίδα των κοινών» 

(Αριστοτέλης) στο πλαίσιο ενός κρατικά οργανωμένου κοινωνικού σχηματισμού, 

ενώ πολίτης είναι κάθε μέλος του οργανωμένου αυτού κοινωνικού σχηματισμού. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι πολίτης και πολιτική είναι αλληλένδετα και είναι 

απαραίτητη σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η «διαλεκτική σχέση» μεταξύ τους. 

Η πολιτική επικοινωνία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ξεκίνησε πριν από 

μισό αιώνα στις Η.Π.Α. Τοποθετείται σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της 

ανθρώπινης και της μαζικής επικοινωνίας και χαρακτηρίζεται από εσωτερική 

πολυμορφία και πολυπαραδειγματικότητα2. Πολλοί θεωρητικοί επιστήμονες, 

                                                           
1 Μπουραντάς Δ. (1992). Μάνατζμεντ: Οργανωτική Θεωρία και Συμπεριφορά, κεφ. 2.7., σελ. 272 
2 Βουλγαράκη Σ-Α (2005). Μεταπτυχιακή Μελέτη με τίτλο  «Η εφαρμοσμένη πολιτική επικοινωνία 

και η συμβολή της στην αλλαγή του πολιτικού λόγου», Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 



κατανέμουν την πολιτική επικοινωνία ως υποπεδίο των σπουδών επικοινωνίας, ενώ 

άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί κλάδο των Πολιτικών Επιστημών.  

Ευρέως παραδεκτός ορισμός για την Πολιτική Επικοινωνία δεν υφίσταται, στη 

συνέχεια όμως παραθέσουμε τους κυρίαρχους  ορισμούς, που γίνονται αποδεκτοί 

από μεγάλη μερίδα μελετητών.  

Έτσι, ο Meadow όρισε την πολιτική επικοινωνία ως «οποιαδήποτε ανταλλαγή 

συμβόλων ή μηνυμάτων που διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από την 

λειτουργία των πολιτικών συστημάτων και ταυτοχρόνως την επηρεάζουν»3. Οι 

αντιλειτουργιστές Αμερικάνοι Denton και Woorward θεωρούν ότι ο κρίσιμος 

παράγοντας που χαρακτηρίζει τη πολιτική επικοινωνία είναι ο σκοπός και το 

περιεχόμενο της και όχι η πηγή του μηνύματος4. Ο Wolton ορίζει την πολιτική 

επικοινωνία «το πεδίο μέσα στο οποίο ανταλλάσσονται αντιφατικοί λόγοι ανάμεσα 

σε τρεις πρωταγωνιστές που νομιμοποιούνται να εκφράζονται δημοσίως γύρω από 

την πολιτική (πολιτικοί, δημοσιογράφοι και κοινή γνώμη)»5. Τέλος, ο Franklin 

περιγράφει πολύ γλαφυρά την πολιτική επικοινωνία «σαν τον ελέφαντα» παρόλο 

που δύσκολα μπορεί να ορισθεί, αμέσως αναγνωρίζεται μόλις εμφανιστεί μπροστά 

μας. Συνεπώς εύκολα κανείς κατατάσσει στην «πολιτική επικοινωνία» τις 

δραστηριότητες (πολιτική διαφήμιση, προπαγάνδα, προεκλογικές εκστρατείες) 

όταν όμως κληθεί να την ορίσει, αντιμετωπίζει δυσκολίες6. 

Στη χώρα μας, από τα μέσα τις δεκαετίας του ’80 και πολύ περισσότερο μετά το 

1990, οι τεχνικές της επικοινωνίας αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της 

προσπάθειας πολιτικών οργανισμών αλλά και προσώπων. 

Η πραγματικότητα αυτή συνοδεύτηκε δυστυχώς από την συνηθισμένη δόση 

ελληνικής υπερβολής, έτσι ώστε τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά για πολιτικό 

μάρκετινγκ, για σκοτεινές μεθόδους που παραπλανούν τον πολίτη και ύποπτες 

τεχνικές που κρύβουν το πραγματικό πρόσωπο κομμάτων και υποψηφίων πίσω από 

τις  επιταγές της διαφήμισης. 

                                                           
3 Meadow R.,  Political Communication Research in the 1980’s, vol.35 (1), 1985 σελ. 157-173 
4 Mc Nair B.., An Introduction to Political Communication,  2011,  σελ. 3 
5 Wolton D., Political Communication: The Construction of a Model, vol. 35, 1990 σελ. 9-28 
6 Franklin B., Packaging Politics Political Communication in Britain’s Media Democracy, 1994 
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Όλα αυτά δημιουργούν σύγχυση για τις σχέσεις πολιτικής και επικοινωνίας, που 

έτσι και αλλιώς, όπως φάνηκε και από τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω, δεν 

κατέστη ποτέ δυνατόν να διευκρινιστεί. 

Εμπειρικά λοιπόν, ως πολιτική επικοινωνία, μπορούμε να ορίσουμε ένα σύνολο 

μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται με συνέπεια και συνέχεια και σκοπό 

έχουν να πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητες κομμάτων και προσώπων να έρθουν 

σε επαφή με τους ψηφοφόρους. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

είναι: Δημοσκοπήσεις, ποιοτικές έρευνες, χάραξη στρατηγικής, επιλογή κύριου και 

δευτερευόντων μηνυμάτων, στόχευση, μέθοδοι υποκατάστασης προσωπικής 

επαφής, διαχείριση μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

Πέρα όμως από τους ορισμούς και τις τεχνικές το ερώτημα που ανακύπτει είναι 

κατά πόσον η πολιτική επικοινωνία είναι χρήσιμη στην πολιτική ζωή. Για το λόγο 

αυτό θα περιγράψουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, θα προσπαθήσουμε να 

προσδιορίσουμε τους κινδύνους που πιθανόν ελλοχεύουν και να αποδείξουμε εάν 

αποτελεί ή όχι εγγύηση του δημοκρατικού πολιτεύματος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1.1 Η Εξέλιξη της Έρευνας για την Πολιτική Επικοινωνία 

 
Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας πρωτοεμφανίστηκε, κατά μία θεώρηση, κατά 

την περίοδο των κλασσικών χρόνων, με τη δράση των Σοφιστών και την Ελληνική 

Ρητορική.7 Πολύ αργότερα, κατά το 16ο έως και το 18ο αιώνα, αρχίζουν να γίνονται 

τα πρώτα βήματα για την πολιτική επικοινωνία, με την ανάπτυξη του δημοσίου 

λόγου, του ελέγχου εξουσίας και τη διαμόρφωση της έννοιας της κοινής γνώμης. 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα, το πεδίο των μέσων επικοινωνίας 

μεταβάλλεται και εμφανίζεται η διαφήμιση και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. 

Τα Μ.Μ.Ε., η πολιτική επικοινωνία και η επικοινωνία, εν γένει, είναι 

δημιουργήματα της Αμερικής.8 Ουσιαστικά, πρόδρομος της πολιτικής 

επικοινωνίας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι οι μελέτες που έγιναν στις 

Η.Π.Α., τη δεκαετία του 1920, αναφορικά με την προπαγάνδα, ζήτημα που ήρθε 

στην επιφάνεια λόγω της μονομερούς υποστήριξης που έδειχνε ο Τύπος στην 

επιλογή του Προέδρου,Wilson, για την ξαφνική εμπλοκή των Η.Π.Α. στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Δέκα χρόνια αργότερα ο Lasswell, δημοσίευσε μελέτη 

σχετικά με τις προπαγανδιστικές τεχνικές του Τύπου, κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Με το πέρας των ετών, όλο και περισσότεροι ερευνητές και περιοδικά 

άρχισαν να ασχολούνται με το ζήτημα, ενώ το 1937 δημιουργήθηκε το Institute of 

Propaganda Analysis, ένα ίδρυμα που σκοπό είχε την αντιμετώπιση της 

προπαγάνδας από το ναζιστικό καθεστώς του Hitler, και εν γένει την επιρροή του 

ναζισμού.9 Από τις αναλύσεις του ιδρύματος, μάλιστα, προέκυψε η «θεωρία της 

υποδόριας βελόνας». 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, ένα 

άλλο ζήτημα που αποτέλεσε πρόδρομο της πολιτικής επικοινωνίας, ήταν αυτό της 

μελέτης της εκλογικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το Lazarsfeld και τα 

αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στα πανεπιστήμια Columbia 

University και Michigan, η ατομική επιλογή της ψήφου είναι συνδεδεμένη με 

διάφορα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως: η ηλικία, η μόρφωση, η κοινωνική θέση 

                                                           
7 Ν. Δεμερτζής, Πολιτική Επικοινωνία: Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Παπαζήση, Αθήνα, 

2002, σελ. 27 
8 Jean Pierre Carrier, Σ. Ασλανίδου, Θεωρητικές Προσεγγίσεις για την Ανάλυση των Μ.Μ.Ε., 

Τυπωθήτω, Αθήνα, 2004, σελ. 17 
9   Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ.. 28 - 30 
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και άλλα.  Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαψεύστηκε η θεωρία της υποδόριας 

βελόνας, καθώς τα Μ.Μ.Ε. δεν διαστρέβλωσαν, αλλά αντίθετα ενίσχυσαν τις 

εκλογικές προθέσεις του κοινού. Η έρευνα ήταν καινοτόμα, καθώς - μεταξύ άλλων 

- διερεύνησε για πρώτη φορά το ρόλο της πολιτικής επικοινωνίας στην 

προεκλογική εκστρατεία.10 Από τα αποτελέσματά της δημιουργήθηκε η θεωρία των 

«περιορισμένων επιδράσεων» των Μέσων. 

Ο συμπεριφορισμός, θεωρία που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1920, 

συνέβαλλε στην κατανόηση της πολιτικής επικοινωνίας. Η πολιτική επικοινωνία 

εμφανίστηκε ως ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος, στις Η.Π.Α., τη δεκαετία του 

1950, και θεωρείτο ως μια ενδιάμεση διαδικασία επηρεασμού των πολιτών από την 

κυβέρνηση. Αντίθετα, στην εξάπλωση της πολιτικής επικοινωνίας συνέβαλλε η 

γνωστική ψυχολογία, η οποία εμφανίστηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950, με 

αρχές της δεκαετίας του 1960. Η συμβολή της γνωστικής ψυχολογίας έγκειται στο 

ότι, μέσω των πορισμάτων της μετατόπισε το κέντρο ενδιαφέροντος των 

μελετητών της πολιτικής επιστήμης, από τις πολιτικές στάσεις, στις διεργασίες 

μέσω των οποίων συγκροτείται η πολιτική γνώση.11 Επομένως, η πολιτική 

επικοινωνία έπαψε να ταυτίζεται αποκλειστικά με την κάλυψη των προεκλογικών 

εκστρατειών και κατέστη ειδικό επιστημονικό πεδίο, με πολλαπλά αντικείμενα στα 

πλαίσια της δημόσιας ζωής. 

Παρ’ ότι η πολιτική επικοινωνία αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α., από το 1970 και έπειτα 

άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά και στην Ευρώπη. Σε αυτό συνέβαλλε κατά 

πολύ η μεταβαλλόμενη, τότε, ταξική δομή της Γηραιάς Ηπείρου. Παράλληλα στην 

Ευρώπη, σε αντίθεση με τις Η.Π.Α., η πολιτική επικοινωνία δεν αναπτύχθηκε και 

μελετήθηκε ως ξεχωριστός κλάδος, αλλά ως επιμερής σε διάφορα τμήματα 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Μεγάλη έμφαση για την πολιτική 

επικοινωνία στην Ευρώπη δόθηκε στη Γερμανία, με μερικά κυρίαρχα ονόματα να 

είναι αυτά των: Habermas και Luhmann, με τη μελέτη τους περί δημοσιότητας, 

κοινής γνώμης, πολιτικού συστήματος και δημοκρατίας και της Neumann, με τη 

θεωρία της για τη «σπειροειδή γραμμή της σιωπής»,12 καθώς σημαντική ήταν και η 

συμβολή της Σχολής του Mannheim, για την εκλογική κοινωνιολογία και την 

έρευνα κοινής γνώμης.13 

Παράλληλα, σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της πολιτικής επικοινωνίας παρείχε 

η Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Δημοκρατίας, συγκεκριμένα τα έτη 1939 – 

                                                           
10 Στο ίδιο, σελ. 35 - 37 
11 Στο ίδιο, σελ. 44 - 45 
12 D. Scheufle, P. Moy, «Twenty - five years of the spiral of silence: a conceptual review and 

empirical outlook», στο περιοδικό International Journal of Public Opinion Research, τεύχος 12, 18 

Νοεμβρίου 1994, σελ. 3 - 28 
13 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 52 - 53 

 



1940, δημιουργήθηκε η Γενική Υπηρεσία Πληροφόρησης, της οποίας η 

νομιμότητα των πρακτικών αμφισβητείτο από το Υπουργείο που σχετιζόταν με την 

Ενημέρωση. Βέβαια, το 1981 και για τα επόμενα πέντε έτη, εμφανίζεται στη 

Γαλλία το Υπουργείο Επικοινωνίας.14 Στη Γαλλία τρεις διανοητές άσκησαν διεθνή 

επιρροή στην έρευνα της πολιτικής επικοινωνίας: ο Ellul, ο οποίος ανέλυσε τους 

δύο τύπους προπαγάνδας, ο Cazeneuve, που σχολίασε τη σχέση του τηλεοπτικού 

θεάματος με την άσκηση της πολιτικής εξουσίας και ο Bourdieu, με τις σημαντικές 

αναλύσεις του περί κοινής γνώμης.15 

Επίσης, από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε και στη Μεγάλη Βρετανία η 

συστηματική μελέτη των Μ.Μ.Ε., με αφετηρία τη μελέτη των Blumler και 

McQuail για την επίδραση της τηλεόρασης στην εκλογική συμπεριφορά. 

Σημαντική, επίσης, είναι η επιστημονική συνεισφορά των: Hoggard και Williams, 

της Σχολής του Birmingham, η οποία συνέβαλε στην προώθηση της κριτικής 

έρευνας στην πολιτική επικοινωνία και του Glaskow Media Group του 

Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.16 

Ξεκινώντας από τη μεταπολεμική εποχή, οι Blumler και Kavanagh διακρίνουν 

τρεις χρονικές περιόδους για την ανάλυση της πολιτικής επικοινωνίας. Κατά την 

πρώτη περίοδο, η οποία αφορά τις μετέπειτα δύο δεκαετίες μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την οποία ονομάζουν «Ο “Χρυσός Αιώνας” των 

Κομμάτων», το σύστημα της πολιτικής επικοινωνίας κυριαρχείτο από τα πολιτικά 

κόμματα και η μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοσίους θεσμούς έδινε 

τη δυνατότητα στα κόμματα να διαμορφώνουν μια ισχυρή πολιτική ταυτότητα 

στους πολίτες. Από το 1960 και έπειτα, εγκαινιάστηκε η περίοδος στην οποία 

έκανε την εμφάνισή της η Κρατική Τηλεόραση. Η εμφάνιση αυτού του νέου, για 

την εποχή, Μέσου προσέφερε στον πολίτη τη διεύρυνση της δυνατότητας της 

πληροφόρησής του. Τα κόμματα δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα της άσκησης 

προπαγάνδας και όφειλαν να ανταποκρίνονται στη γραμματική της τηλεόρασης. 

Τέλος, η τρίτη περίοδος της πολιτικής επικοινωνίας εμφανίζεται περί τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και τη διανύουμε μέχρι σήμερα. Είναι η περίοδος στην οποία 

τα λιγοστά κρατικά κανάλια, έχουν αντικατασταθεί από πολυάριθμους 

τηλεοπτικούς σταθμούς, κρατικούς και μη και από το διαδίκτυο, με 

εικοσιτετράωρη τηλεοπτική κάλυψη των ειδησεογραφικών γεγονότων, πράγμα το 

οποίο «επιτάσσει» τους πολιτικούς να λογοδοτούν συνεχώς στους πολίτες.17 

                                                           
14 J. Gerstle, Η Πολιτική Επικοινωνία, Τυπωθήτω, Αθήνα 2014, σελ. 24 – 25 
15 Στο ίδιο, σελ. 57 
16 Στο ίδιο, σελ. 53 - 56 
17 J. Blumler, D. Kavanagh, «The Third Age of Political Communication: 

Influences and Features», στο περιοδικό Political Communication, τεύχος 16, 1999, σελ. 111 - 113 
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1.2 Θεωρίες, Προσεγγίσεις και Μοντέλα Επικοινωνίας 

 
Η βασική θεωρία, βάσει της οποίας αναπτύχθηκαν οι σπουδές επικοινωνίας, είναι η 

μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας των Shannon και Weaver (transmission 

model), η οποία αναφέρεται στην επικοινωνία ως τη μετάδοση μηνυμάτων και έχει 

τη μορφή μιας απλής γραμμικής διαδικασίας. Με βάση το μοντέλο των Shannon 

και Weaver, το οποίο απεικονίζεται παρακάτω [βλ. Σχήμα 1], η πηγή του 

μηνύματος είναι αυτή η οποία  αποφασίζει ποιο μήνυμα (ή μηνύματα) θα 

επικοινωνήσει. Έπειτα, αυτό το επιλεγμένο μήνυμα μετατρέπεται από το μεταδότη 

σε σήμα και αποστέλλεται στο δέκτη, μέσω του καναλιού. Ο «θόρυβος» (noise) 

είναι οτιδήποτε προστίθεται στο σήμα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και λήψης 

του, ο οποίος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η κακή ποιότητα εικόνας, όταν το 

μήνυμα επικοινωνείται μέσω της τηλεόρασης.18 Ο δέκτης, σε αυτή την 

επικοινωνιακή διαδικασία παρουσιάζεται ως παθητικός συντελεστής, καθώς 

επηρεάζεται από το μήνυμα, αλλά δεν επηρεάζει άμεσα την επικοινωνιακή 

διαδικασία. 

Οι προβληματικές τις θεωρίας των Shannon και Weaver εντοπίζονται στα εξής τρία 

ερωτήματα: Με πόση ακρίβεια μπορούν να μεταδοθούν τα σύμβολα επικοινωνίας; 

Με πόση ακρίβεια τα μεταδιδόμενα σύμβολα μεταβιβάζουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα; Τέλος, πόσο αποτελεσματικά το προσλαμβανόμενο νόημα επηρεάζει 

τη συμπεριφορά του δέκτη με επιθυμητό τρόπο; Το πρώτο ερώτημα αφορά τεχνικά 

ζητήματα. Το δεύτερο ερώτημα απαντάται από τους Shannon και Weaver, ως προς 

το ότι «το νόημα εμπεριέχεται στο μήνυμα, […] όμως εξαρτάται εξίσου από την 

κουλτούρα (πολιτισμικοί παράγοντες) [του δέκτη] όσο και από το ίδιο το μήνυμα». 

Το τρίτο ερώτημα τίθεται από τους Shannon και Weaver, καθώς οι ίδιοι 

προσλαμβάνουν την επικοινωνιακή διαδικασία ως μια διαδικασία χειραγώγησης 

και προπαγάνδας.19 

 

 

                                                           
18 J. Fiske, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Αιγόκερως, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 13 - 14 
19 Στο ίδιο, σελ. 14 - 15 



Σχήμα 1 

(Πηγή: John Fiske, ο.π., σ. 14) 

 

Ένα άλλο μοντέλο επικοινωνίας είναι αυτό του Gerbner. Το γραμμικό μοντέλο του 

Gerbner βασίζεται σε αυτό των Shannon και Weaver, όμως είναι πιο περίπλοκο.20 

Ο Gerbner προσθέτει τη διαδικασία της πρόσβασης στα Μ.Μ.Ε. και θεωρεί αυτή 

τη δυνατότητα ως ένα μέσο άσκησης εξουσίας και επιρροής της κοινής γνώμης.21 

Το γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας, κατά τον πολιτικό επιστήμονα Lasswell, 

διαδεδομένο ως “Lasswell formula”, βασίζεται, επίσης, στο μοντέλο των Shannon 

και Weaver22 και θεωρεί την επικοινωνία ως τη μετάδοση μηνυμάτων. Με βάση 

αυτό το μοντέλο επικοινωνίας, η επικοινωνιακή διαδικασία γίνεται αντιληπτή μέσα 

από  πέντε στάδια: ποιος, τι λέει, μέσω ποιου καναλιού, σε ποιόν και ποια είναι η 

επιρροή. Η επιρροή εμφανίζεται ως αισθητή και μεταβλητή, καθώς εάν, για 

παράδειγμα αλλάξει ο πομπός, θα μεταβληθεί και το εύρος της επιρροής του 

δέκτη.23 

Από την άλλη το μοντέλο του Newcomb δεν είναι γραμμικό και αποτελεί το πρώτο 

που εισάγει το ρόλο της επικοινωνίας σε μία κοινωνία. Βασίζεται σε μία τριγωνική 

απεικόνιση της επικοινωνίας, κατά την οποία ο πομπός και ο δέκτης 

αλληλεπιδρούν και παράγουν το μήνυμα, όπως απεικονίζεται σχηματικά παρακάτω 

[βλ. Σχήμα 2]. Με βάση αυτό το μοντέλο, αν μεταβληθεί, για παράδειγμα, ο 

πομπός θα μεταβληθεί επίσης, όχι μόνο το μήνυμα, αλλά και ο δέκτης.24 

 

                                                           
20 Στο ίδιο, σελ. 24 
21 Στο ίδιο, σελ. 27 
22 A. Berger, Essentials of Mass Communication Theory, SAGE Publications, 1995, σελ. 13 
23 J. Fiske, ο.π., σελ. 31 
24 Στο ίδιο, σελ. 31 - 32 

Πηγή Μεταδότης Κανάλι μήνυμα Δέκτης
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(Πηγή: John Fiske, ο.π.) 

Το μοντέλο επικοινωνίας των Westley και MacLean, έχει ως βάση το μοντέλο του 

Newcomb και εισάγει ένα καινούριο στοιχείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον 

τρόπο της επικοινωνίας. Θεωρούν ότι ο δέκτης είναι βασικός για την 

επικοινωνιακή διαδικασία, και μαζί με τον πομπό διαμορφώνει το μήνυμα.25 

Το μοντέλο επικοινωνίας του γλωσσολόγου Jakobson, έχει ομοιότητες τόσο με τα 

γραμμικά μοντέλα, όσο και με το μοντέλο του Newcomb. Συγκεκριμένα, τον 

απασχολούν οι συστατικοί παράγοντες της επικοινωνιακής διαδικασίας, την οποία 

προσεγγίζει γλωσσικά.26 

Επιπροσθέτως, ένα πιο σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας είναι αυτό της αμφίδρομης 

επικοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαδικτυακή δημοσιογραφία. Η 

διαδικτυακή δημοσιογραφία είναι βασισμένη σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που 

διαθέτει το διαδίκτυο κατ’ εξαίρεση των άλλων Μ.Μ.Ε., στην αμφίδρομη 

επικοινωνία. Η έννοια της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι πολυδιάστατη και ο 

ορισμός της διαφέρει από μελετητή σε μελετητή, με περιεκτικότερο ορισμό αυτόν 

του Williams: «[Αμφίδρομη επικοινωνία είναι] ο βαθμός στον οποίο οι 

συμμετέχοντες σε μία επικοινωνιακή διαδικασία μπορούν να ανταλλάξουν τους 

ρόλους τους και να έχουν τον έλεγχο της αμοιβαίας συνεργασίας τους». Ο ορισμός 

του Rafaeli, ενός εκ των πρώτων μελετητών της αμφίδρομης επικοινωνίας, 

αναφέρεται σε αυτήν ως «το σημείο όπου διαδοχικά μηνύματα σχετίζονται μεταξύ 

τους, και ειδικότερα ως το σημείο όπου πρόσφατα μηνύματα είναι συναφή με 

προηγούμενα». Ο Steur ορίζει την αμφίδρομη επικοινωνία ως «το βαθμό κατά τον 

οποίο οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στην τροποποίηση της μορφής και του 

περιεχομένου ενός διαμεσολαβημένου περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο».27 

Σύμφωνα με τον Jensen, η αμφίδρομη επικοινωνία χωρίζεται σε τέσσερις 

                                                           
25 Στο ίδιο, σελ. 32 - 34 
26 Στο ίδιο, σελ. 35  
27 Π. Σπυρίδου, «Η Επίδραση της Αμφίδρομης Επικοινωνίας στη Δημοσιογραφία», στο επιμ. 

Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Μ.Μ.Ε. Κοινωνία και Πολιτική: Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη 

Ελλάδα, Σιδέρης, Αθήνα, 2005, σελ. 713 

 

 

 

 

        Πομπός                                        Δέκτης 

 

Μήνυμα 

Σχήμα 2 



κατηγορίες: transmitional interactivity, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του 

μέσου να επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει από μία συνεχόμενη ροή πληροφοριών, 

χωρίς όμως να υπάρχει δίαυλος αντίδρασης· consultational interactivity, η οποία 

αναφέρεται στην ικανότητα του μέσου να δίνει τη δυνατότητα επιλογής από ένα 

σύνολο πληροφοριών στο χρήστη, στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής διαδικασίας 

διπλής κατεύθυνσης· conversational interactivity, η κατηγορία αυτή αναφέρεται 

στην ικανότητα του μέσου να επιτρέπει στο χρήστη να παράγει και να εισάγει στο 

διπλής κατεύθυνσης σύστημα, δικές του πληροφορίες και registrational 

interactivity, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του μέσου να επιτρέπει στο 

χρήστη να καταχωρεί πληροφορίες και να προσαρμόζεται στις δεδομένες ανάγκες 

και δράσεις του χρήστη.28 Βασικά χαρακτηριστικά, της αμφίδρομης επικοινωνίας 

είναι: Η πρόκληση ανάδρασης του χρήστη, η συμμετοχική επικοινωνία και 

αμοιβαία επιρροή πομπού και δέκτη.29  

Στη βιβλιογραφία, υπάρχει μια πληθώρα θεωριών σχετικά με το αμφιλεγόμενο 

ζήτημα «πολιτική επικοινωνία». Οι Swanson και Nimmo αναφέρονται σε δύο 

θεωρητικές προσεγγίσεις της πολιτικής επικοινωνίας, οι οποίες βασίζονται στην 

κριτική και πλουραλιστική θεωρία της πολιτικής. Ο Perloff διακρίνει τέσσερις 

προσεγγίσεις της πολιτικής επικοινωνίας: Αρχικά, την ατομοκεντρική προσέγγιση 

και τις τεχνολογικές  προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν στην τηλεόραση και 

παραγωγή γεγονότων, επίσης, τις μακροσκοπικές - συστημικές προσεγγίσεις, οι 

οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση των Μ.Μ.Ε. με τους πολιτικούς, οικονομικούς 

και πολιτιστικούς θεσμούς και τέλος τις κριτικές προσεγγίσεις που εμπεριέχουν 

μαρξιστικές και νέο – μαρξιστικές αναλύσεις της λειτουργίας των Μ.Μ.Ε..30 

Επιπροσθέτως, η Kaid διακρίνει, τέσσερις βασικές θεωρίες για την πολιτική 

επικοινωνία. Πρώτον, τις ρητορικές, κριτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις 

(rhetorical, critical and interpretive approaches), οι οποίες επικεντρώνονται στην 

πηγή και το μήνυμα της διαδικασίας της πολιτικής επικοινωνίας. Τη θεωρία των 

επιδράσεων (effects research), η οποία επικεντρώνεται στην επίδραση του 

μηνύματος. Τρίτη είναι η θεωρία της ημερήσιας θεματολογίας των Μ.Μ.Ε. (agenda 

– setting) η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως υπο-πεδίο της θεωρίας των επιδράσεων. 

Με βάση τη θεωρία της ημερήσιας θεματολογίας, τα Μ.Μ.Ε. δεν λένε στο κοινό τι 

να σκεφτεί, αλλά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο κείμενο της Kaid «the media do not tell us 

what to think, but what to think about». Η τέταρτη θεωρία είναι η θεωρία της 

πλαισίωσης (framing), η οποία μελετά τη μέθοδο που τα Μ.Μ.Ε. προβάλουν 

πληροφορίες και γεγονότα σε ένα κοινό και κατά πόσο η επιλογή αυτής της 

                                                           
28 Στο ίδιο, σελ. 714 
29 Στο ίδιο, σελ. 713 
30 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 90 
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μεθόδου επηρεάζει τον τρόπο που το κοινό προσλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες 

και γεγονότα.31 

Παράλληλα, ο Gerstle διακρίνει και εκείνος τέσσερις προσεγγίσεις για την πολιτική 

επικοινωνία: την εργαλειακή και περιοριστική, την οικουμενική, ην ανταγωνιστική 

και την διαλογική. Σύμφωνα με την εργαλειακή και περιοριστική προσέγγιση, η 

πολιτική επικοινωνία αποτελείται από το σύνολο των τεχνικών που διαθέτουν οι 

πολιτικοί δρώντες, ώστε να κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Η παραπάνω 

προσέγγιση διαχωρίζει την πολιτική από την επικοινωνία, καθώς προβάλλει μια 

χειραγωγική αντίληψη της πολιτικής στην επικοινωνία. Η δεύτερη, η οικουμενική 

προέεγγιση αντιπαρατίθεται με την πρώτη, καθώς, σύμφωνα με αυτήν, η πολιτική 

επικοινωνία ορίζεται ως μία «διαδικασία διάδρασης που αφορά τη μετάδοση της 

πληροφορίας μεταξύ των πολιτικών, των Μ.Μ.Ε. και του κοινού». Επεξηγηματικά, 

στην οικουμενική προσέγγιση υπάρχει η αντίληψη ότι οι επικοινωνιακές 

συναλλαγές διέπονται από ισότητα. Η ανταγωνιστική προσέγγιση της πολιτικής 

επικοινωνίας, αφορά τον ανταγωνισμό, μέσω των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε. και δημοσίων 

αντιλήψεων, με στόχο την επιρροή και τον έλεγχο του κοινού. Τέλος, με βάση τη 

διαλογική προσέγγιση, ο διάλογος και η συλλογική συζήτηση θέτουν τη βάση για 

τη διευρυμένη δημοκρατία, στην οποία, οι πολίτες, μέσω του δημόσιου 

συλλογισμού, διαμορφώνουν έναν αυθεντικό δημόσιο χώρο.32 

Αναφορικά με τις διάφορες θεωρίες περί επιδράσεων των Μέσων, οι ακόλουθες 

αφορούν τις επιδράσεις της μαζικής επικοινωνίας είτε στην ατομική πολιτική 

συμπεριφορά, είτε στη διαμόρφωση πολιτικών απόψεων. Πρώτον, η θεωρία περί 

ελάχιστων επιδράσεων, η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 

1940, αναφέρει ότι τα Μ.Μ.Ε. δεν μεταβάλλουν αλλά και δεν καθορίζουν τις 

στάσεις του κοινού αναφορικά με την πολιτική. Αντιθέτως, με την παράλληλη 

συμβολή των καθοδηγητών γνώμης μπορούν να ενισχύουν τις υπάρχουσες απόψεις 

προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Δεύτερον, με βάση τη θεωρία της γνωστικής 

και πολιτικής κινητοποίησης, τα Μ.Μ.Ε. έχουν θετική επίδραση στο κοινό, 

συμβάλλουν στη διάχυση πληροφοριών σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, που 

ειδάλλως θα έμεναν απληροφόρητα, αυξάνουν την πολιτική συμμετοχή και το 

ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή και πιστεύεται ότι ενισχύουν τη λαϊκή κυριαρχία. 

Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία της τηλεοπτικής δυσανεξίας η τηλεόραση έχει 

αρνητικές συνέπειες στον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται την πολιτική, καθώς 

παρουσιάζεται ως ένας «αγώνας δρόμου» μεταξύ των πολιτικών. Στην έμφαση των 

δημοσιογράφων σε αρνητικά περιστατικά και στην ενημερωδιασκέδαση που 

προβάλουν τα δελτία ειδήσεων, θεωρείται ότι οφείλονται η θεωρία της τηλεοπτικής 

                                                           
31 L. Kaid, «Political Communication», στο Don Stacks, Michael Salwen, An Integrated Approach 

to Communication Theory and Research, Routledge, New York, 2009, σελ. 492 - 497 
32 J. Gerstle, ο.π., σελ. 31 - 34  



δυσανεξίας ο πολιτικός κυνισμός και η πολιτική αποξένωση.33 Παράλληλα, o 

Patterson αναφέρει πως τα Μ.Μ.Ε. έχουν γίνει περισσότερο κυνικά και αρνητικά, 

τροφοδοτώντας την ολοένα και αυξανόμενη δυσπιστία του κοινού προς την 

πολιτική και την κυβέρνηση, ενώ ο Norris υποστηρίζει ότι η θεωρία αυτή είναι 

περιορισμένη στις μέρες μας.34  

Με βάση το κοινωνιολογικό ρεύμα που ονομάζεται λειτουργισμός αναπτύσσεται 

μία σειρά θεωριών για τα Μ.Μ.Ε. και την επικοινωνία. Τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν 

θεσμό της κοινωνίας και πρέπει να αναλύονται ως μέρη του κοινωνικού 

συστήματος και όχι ως απομονωμένες μονάδες. Σύμφωνα με τη λειτουργιστική 

θεωρία, λοιπόν, τα Μέσα Ενημέρωσης είναι απαραίτητα για την κοινωνία, καθώς 

την ολοκληρώνουν, ελέγχουν την τάξη και τη σταθερότητά της, την κινητοποιούν, 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εντάσεών της και στη συνέχεια του 

πολιτισμού και των αξιών της. Σύμφωνα με τους κύριους εκπροσώπους της 

λειτουργιστικής θεωρίας, Merton και Parsons, τα Μ.Μ.Ε. λειτουργούν ως 

μηχανισμός συντήρησης της κοινωνίας, ενώ είναι υποστηρικτικά απέναντι στις 

αξίες. Την έρευνα εξέλιξε ο Lasswell ο οποίος αναφέρεται στις τρεις λειτουργίες 

της επικοινωνίας στην κοινωνία, οι οποίες είναι: πρώτον, η επιτήρηση της 

κοινωνίας από οτιδήποτε απειλεί τις αξίες της, δεύτερον, η συσχέτιση των 

παραμέτρων που τη συγκροτούν και τρίτον, η μετάδοση της κοινωνικής 

κληρονομιάς. Στις τρεις αυτές λειτουργίες οι Lazarsfeld και Merton προσθέτουν 

αργότερα τη λειτουργία της διασκέδασης. Επίσης, ο McQuail θεωρεί ότι τα 

Μ.Μ.Ε. επιτελούν τέσσερις λειτουργίες: Την ενημέρωση, δηλαδή την εξασφάλιση 

πληροφοριών και καταστάσεων για εθνικά ή διεθνή γεγονότα, την συσχέτιση, την 

ερμηνεία, με άλλα λόγια, των γεγονότων, καθώς και τον συντονισμό 

δραστηριοτήτων και καλλιέργεια ενός συναινετικού κλίματος. Επίσης, την 

συνέχεια, δηλαδή την έκφραση του πολιτισμού και αναγνώριση της 

υποκουλτούρας και της νέας μορφής πολιτισμικών εξελίξεων και τέλος, την 

ψυχαγωγία, την εξασφάλιση, δηλαδή, τέρψης και τρόπων χαλάρωσης.35  

Τέλος, η Κριτική σχολή της Φρανκφούρτης έχει μια ιδιαίτερη θεώρηση σχετικά με 

τα Μ.Μ.Ε. και την επικοινωνία. Ο Adorno, εκπρόσωπος της Σχολής, θεωρεί ότι τα 

Μ.Μ.Ε. είναι επικίνδυνα, καθώς δίνουν μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. Επιπλέον, οι 

ερευνητές της Κριτικής Σχολής θεωρούν ότι το κοινό δεν είναι αυτόνομο απέναντι 

στα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς οι οικονομικές δομές είναι αυτές που καθορίζουν 

τη λειτουργία τους. Ενώ, αντιλαμβάνονται τα Μ.Μ.Ε. ως «ένα νέο βήμα της 

                                                           
33 Ν. Δεμερτζής, Βασιλική Παπλιάκου, «Πολιτικός Κυνισμός, Πολιτική Συμμετοχή και Μ.Μ.Ε.: 

Μια Συγκριτική Ανάλυση», στο Παναγιώτης Καφετζής, Θωμάς Μαλούτας, Ιωάννα Τσίγκανου, 

Πολιτική – Κοινωνία – Πολίτες: Αναλύσεις Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας – ESS, 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 2007, σελ. 164 – 166 
34 T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 31 
35 Στο ίδιο, σελ. 25 - 28 
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ανάπτυξης του καπιταλισμού που γενικεύει την εμπορευματοποίηση της 

κουλτούρας». Η θεωρία της Κριτικής Σχολής της Φρανκφούρτης είναι 

επηρεασμένη από τη μαρξιστική θεωρία περί Μ.Μ.Ε., σύμφωνα με την οποία, τα 

Μ.Μ.Ε. εξυπηρετούν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, ενώ παράλληλα 

δημιουργούν μια ψευδή συνείδηση στην εργατική τάξη και τη χειραγωγούν, ώστε 

να της είναι αδύνατο να κάνει μια ενεργή αντιπολίτευση.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Στο ίδιο, σελ. 36 - 37 

 



1.3 Ο Πολιτικός Επικοινωνιακός Λόγος 

 
Ο λόγος αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στην άσκηση της επικοινωνιακής πολιτικής. 

Μάλιστα, ο πολιτικός λόγος ακόμα και αν δεν αποτελεί τηλεοπτικό προϊόν, είναι εν 

δυνάμει τηλεοπτικό προϊόν, καθώς κατά την παραγωγή και εκφορά του, λαμβάνει 

υπόψη του την επικοινωνιακή συνιστώσα, με την ενδεχόμενη «τηλεοπτικοποίησή» 

του.37 Ο σύγχρονος πολιτικός λόγος, μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί 

επικοινωνιακός, καθώς η σύγχρονη επικοινωνία  μπορεί να επηρεάσει τόσο το 

περιεχόμενο όσο και τη μορφή του πολιτικού λόγου. 

Αρχικά, αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στο λόγο. Η γλώσσα δεν είναι απλώς 

ένας δίαυλος που μεταφέρει πληροφορίες, αλλά το νόημα που δίνεται στη γλώσσα 

και στο λόγο, κατά τον Saussure, είναι «προϊόν κοινωνικών συμβάσεων». 

Επομένως, ο λόγος, ουσιαστικά συγκροτεί, αλλά και παράγει την κοινωνική 

πραγματικότητα.38 

Ο Edelman, ως πολιτικό λόγο χαρακτηρίζει «[τ]η γλώσσα που χρησιμοποιείται [...] 

για την πολιτική και υποδηλώνει την άποψη του ομιλητή για την πραγματικότητα, 

όπως ακριβώς και η ερμηνεία της ίδιας αυτής γλώσσας εκ μέρους του κοινού 

αποτελεί πρόκριμα μιας πιθανώς διαφορετικής αντίληψης της πραγματικότητας. Αν 

δεν υπάρχει διαμάχη για το νόημα, το θέμα εξ’ ορισμού δεν είναι πολιτικό».39 Με 

άλλα λόγια, ο Edelman, θεωρεί ότι ο πολιτικός λόγος είναι υπαίτιος για αντιθέσεις, 

καθώς οι προσεγγίσεις και οι απόψεις για την πολιτική, συχνά, είναι 

αντικρουόμενες. Από την άλλη, οι Fairclough και Van Dijk, θεωρούν ένα λόγο 

πολιτικό εάν «αναφέρεται σε πολιτικές ενέργειες ή ενέργειες πολιτικά δρώντων 

υποκειμένων».40 Ο πολιτικός λόγος, επίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί ιδεολογικός, 

θεσμικός, προπαγανδιστικός, ρητορικός, ή θεματικός. 

Ο επικοινωνιακός πολιτικός λόγος, αρχικά ήταν υποκατηγορία του πολιτικού 

λόγου, ενώ σήμερα αποτελεί σημαντική κατηγορία του λόγου.41 Μερικά 

χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού πολιτικού λόγου, ώστε να γίνει περισσότερο 

κατανοητός, είναι τα ακόλουθα. Αρχικά, ο επικοινωνιακός πολιτικός λόγος 

βασίζεται στα λεκτικά (και μη) σύμβολα, ενώ, κατά την εκφορά του 

χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί κώδικες. Επίσης, είναι 

αισθητικός, δηλαδή προσαρμόζεται στα πρότυπα αισθητικής του μέσου που 

                                                           
37 Α. Δεληγκιαούρη, Πολιτικός Λόγος και Τηλεόραση. Πολιτική, Ιδεολογία και Μ.Μ.Ε., Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη,  2012, σελ. 264 
38 L. Phillips, M. Jorgensen, Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και Μέθοδος, Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 

33 
39 Στο ίδιο, σελ. 72 
40 Στο ίδιο, σελ. 73 
41 Στο ίδιο, σελ. 195 
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χρησιμοποιεί ως δίαυλο επικοινωνίας, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι η 

τηλεόραση, γι’ αυτό χαρακτηρίζεται παράλληλα και οπτικός. Επιπλέον, ο 

επικοινωνιακός πολιτικός λόγος αναπαριστά κοινωνικές καταστάσεις και πρότυπα 

αντίληψης, χωρίς, βέβαια, πάντα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και 

τέλος, συμπυκνώνει εμπειρίες και ιδεολογίες.42 

Όπως προαναφέρθηκε, ο επικοινωνιακός πολιτικός λόγος βασίζεται σε σύμβολα. Η 

διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο στην αναπαραστατική διαδικασία του πολιτικού 

λόγου, αλλά είναι διαδικασία νοηματοδότησης.43 Εδώ και αρκετές δεκαετίες, που η 

τηλεόραση κυριάρχησε τη μαζική επικοινωνία, η πολιτική διαδικασία επικοινωνίας 

επαναπροσδιορίστηκε και συγκροτείται με εικόνες, που λειτουργούν ως 

«συμπυκνωτικά σύμβολα».44 Η προβληματική με τη διαδικασία της 

«συμβολοποίησης της πραγματικότητας» είναι ότι τα σύμβολα αποτελούν 

ελλειπτικό λόγο.45 Παρά ταύτα, τα σύμβολα, εξυπηρετούν τη συλλογική δράση και 

καθίστανται σημαντικά για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.46 

Στην Ελλάδα, ο πολιτικός λόγος έχει πάρει τη μορφή του «κομματικού λόγου». 

Δηλαδή, ενός λόγου με χαμηλή πληροφόρηση και εξίσου χαμηλού ενδιαφέροντος, 

όπου το κοινό θεωρεί ότι ο εκάστοτε πολιτικός δεν έχει δικό του λόγο, ούτε 

αναφέρεται στις προσωπικές του απόψεις, αλλά ανακυκλώνει τον 

προκατασκευασμένο λόγο του κόμματός του, βασισμένο στην «ξύλινη γλώσσα», 

πράγμα που οδηγεί τους πολίτες σε δυσαρέσκεια προς την πολιτική και το πολιτικό 

προσωπικό.47 Συγκεκριμένα, η ξύλινη γλώσσα στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί 

τυποποιημένα σχήματα, ευμεγέθεις λέξεις και μεγάλες προτάσεις. Παράλληλα, οι 

ευφημισμοί (χαρακτηριστικό παράδειγμα «εκδημώ» έναντι του «πεθαίνω»), οι 

τεχνικοί ή επιστημονικοί όροι (παραδείγματος χάριν «μισθωτής» έναντι της λέξης 

«ενοικιαστής») και ο βερμπαλισμός (για παράδειγμα η φράση «μέλος της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας» αντί για τη λέξη «νοσοκόμος») αποτελούν στοιχεία τόσο 

του πολιτικού, όσο και του δημοσιογραφικού επικοινωνιακού λόγου.48 

Τις προηγούμενες δεκαετίες η ιδεολογία ήταν ο βασικότερος παράγοντας της 

διαμόρφωσης της πολιτικής ταυτότητας. Σήμερα, που η κρίση των πολιτικών 

ταυτοτήτων είναι εμφανής, παρατηρούμε τους πολιτικούς λόγους να εμφανίζονται 

γλωσσολογικά ομογενοποιημένοι και τους πολίτες να αδιαφορούν για την 

                                                           
42 Στο ίδιο, σελ. 195 - 196 
43 Στο ίδιο, σελ. 204 
44 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 212 - 213 
45 Α. Δεληγκιαούρη, ο.π., σελ. 205 
46 Στο ίδιο, σελ. 206 
47 Α. Δεληγκιαούρη, ο.π., σελ. 70 
48 Γ. Ξυδόπουλος, «Η “Διπλή Γλώσσα της Επικοινωνίας”, στο επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, 

ο.π., σελ. 776 - 782 



πολιτική.49 Ο σύγχρονος επικοινωνιακός πολιτικός λόγος βασίζεται σε μία γλώσσα 

συμβατική, η οποία συνδυάζει την πληροφόρηση με την απόλαυση.50 Μάλιστα, 

ακόμη και στις αμιγώς πολιτικές εκπομπές παρέχεται ελάχιστη πληροφόρηση και η 

πολιτική προβάλλεται με τρόπο που πιθανότερο είναι να μπερδέψει το κοινό.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
49 Α. Δεληγκιαούρη, ο.π., σελ. 174 - 175 
50 Στο ίδιο, σελ. 192  
51 T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 196 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΥΜΒΙΩΣΗ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ή ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ; 

 

2.1 Ο Αποικισμός (;) της Πολιτικής από την Επικοινωνία 

 
Προτού αναφερθούν τα μοντέλα της θεωρίας του αποικισμού της πολιτικής από 

την επικοινωνία, αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στη θεωρία του αποικισμού, εν 

γένει, κατά τον θεμελιωτή αυτής της ιδέας, τον Habermas. O Habermas, στα 

πλαίσια της θεωρίας του για το επικοινωνιακό πράττειν, προσπάθησε να εισάγει 

μία ορολογία που να περιγράφει την «τάση διεύρυνσης της κυριαρχίας των 

κανόνων του οικονομικού, πολιτικού και διοικητικού συστήματος στο βιόκοσμο 

της νεωτερικής κοινωνίας».52 Εντός της κοινωνικής σφαίρας του βιοκόσμου τα 

χρήματα ή η εξουσία, δεν παίζουν ρόλο στη διαδικασία επίτευξης της συναίνεσης. 

Αντίθετα, η συμπεριφορά όσων δε μετέχουν στο  πολιτικό - διοικητικό 

υποσύστημα διαμορφώνεται από τη σχέση τους με τα «Μέσα Γενικευμένης 

Επικοινωνίας», ενώ στο οικονομικό υποσύστημα, πρωταρχικό μέσο είναι τα 

χρήματα. Όμως, εφόσον στο βιόκοσμό μας, τα θέματα που πρέπει να επιτευχθούν 

με τη συναίνεση διαμορφώνονται από την εξουσία και τα χρήματα, διαφαίνεται ο 

αποικισμός του βιοκόσμου μας από την πολιτικό - διοικητική και οικονομική, 

αντίστοιχα, σφαίρα.53 Εν προκειμένω λοιπόν, κάνοντας μία αντιστοίχηση του 

βιοκόσμου με την πολιτική και της πολιτικό - διοικητικής και οικονομικής σφαίρας 

με την Επικοινωνία, μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο τα Μ.Μ.Ε. 

έχουν εισχωρήσει στις αρμοδιότητες της πολιτικής. 

Τα μοντέλα της θεωρίας του αποικισμού είναι δύο: το κονστρουκτιβιστικό και το 

συνδυαστικό μοντέλο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το κονστρουκτιβιστικό 

μοντέλο «οι απόψεις των Μέσων για τον κόσμο, κατασκευάζονται αναγκαστικά 

από τους πρωταγωνιστές των Μέσων, με τους κανόνες των Μέσων». 

Επεξηγηματικά και αναφορικά με την πολιτική, τίθεται το ερώτημα αν οι 

κατασκευές των Μ.Μ.Ε. για την πολιτική αποδίδουν επαρκώς τα χαρακτηριστικά 

της. Με βάση το συνδυαστικό μοντέλο, από την άλλη, η πολιτική οφείλει να 

εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις και τη λογική των Μ.Μ.Ε. Μία άλλη προσέγγιση 

του δεύτερου αυτού μοντέλου, αναφέρει ότι τα Μέσα επηρεάζουν τους πολιτικούς 

ως προς το ποιες αποφάσεις να λάβουν, αντί απλώς να τις προβάλλουν. Ενώ, μία 

                                                           
52 T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 107 
53 Στο ίδιο, σελ. 108  



τρίτη προσέγγιση περιγράφει την ανάγκη των πολιτικών για την επιθυμητή έκθεση 

στα Μέσα.54 

Αν θεωρηθεί ότι, όντως, υφίσταται αποικισμός της πολιτικής από την επικοινωνία, 

η πολιτική εξαρτάται από τους κανόνες των Μ.Μ.Ε., χωρίς βέβαια αυτό να 

σημαίνει ότι έχει απολέσει την πλήρη ταυτότητά της. Η ένσταση που διατυπώνεται 

στην παραπάνω θεώρηση είναι ότι ορισμένες πολιτικές ελίτ έχουν «υποταχθεί» 

αυτοβούλως στους κανόνες των Μ.Μ.Ε., στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τον 

τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η πολιτική.55 Οι Meyer και Hinchman θεωρούν 

ότι ο αποικισμός της πολιτικής από την επικοινωνία, υπάρχει και το αιτιολογούν με 

τα ακόλουθα επιχειρήματα. Αρχικά, ασκείται πίεση στο πολιτικό σύστημα από τα 

Μ.Μ.Ε., σχετικά με τη σκηνοθεσία της εικόνας του, πράγμα το οποίο έχει γίνει 

αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνιακής καθημερινότητας της πολιτικής. Επίσης, 

οι κανόνες της πολιτικής επικοινωνίας έχουν καθοριστεί από το σύστημα των 

Μ.Μ.Ε., πράγμα που σημαίνει ότι η πολιτική οφείλει να υπάγεται στους κανόνες 

και τη γραμματική των Μέσων. Ενώ, τέλος, τα πολιτικά στελέχη προσδοκούν στο 

ότι θα συνδράμουν στον τρόπο με τον οποίο τους παρουσιάζουν τα Μέσα, χωρίς 

βέβαια ποτέ να αποκτούν τον πλήρη έλεγχο.56 

Η «αντίδραση» του πολιτικού συστήματος στον αποικισμό της πολιτικής από τα 

Μ.Μ.Ε. είναι η ενίσχυση και επέκταση των γραφείων δημοσίων σχέσεών τους.57 

Στην Ελλάδα του σήμερα, τα πολιτικά γραφεία αρκετών πολιτικών προσώπων, της 

πλειοψηφίας των κομμάτων και της εκάστοτε κυβέρνησης, αποτελούνται από 

εξειδικευμένα στελέχη, εποικοινωνιακούς συμβούλους, πολιτικούς αναλυτές και 

δημοσκόπους,58 οι οποίοι εργάζονται, ιδίως μόνο κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου. Το παραπάνω φαινόμενο αποτελεί ένδειξη της 

«επαγγελματοποίησης» της πολιτικής, με κάποια από τα παράγωγά του να 

αποτελούν η προσκόλληση στην επικοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι των 

προεκλογικών εκστρατειών, η παραγωγή δημόσιας πολιτικής και η καλλιέργεια της 

κοινής γνώμης.59 Επίσης, η Κουντούρη σημειώνει το φαινόμενο να αξιοποιούνται 

δημοσιογράφοι σε σημαντικές θέσεις της πολιτικής, με εξέχον παράδειγμα την 

αξιοποίηση του δημοσιογράφου καναλιού της ιδιωτικής τηλεόρασης, Θεόδωρο 

Ρουσόπουλο, στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου, του κόμματος της Νέας 

                                                           
54 Στ ίδιο, σελ. 99 - 100 
55 Στο ίδιο, σελ. 114 
56 Στο ίδιο, σελ. 109 
57 Στο ίδιο, σελ. 110 
58 Π. Γιαννάς, «Ο Ρόλος των Συμβούλων Πολιτικής Επικοινωνίας στην Ελλάδα», στο επιμ. 

Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σελ. 154 
59 Φ. Κουντούρη, «Η Επικοινωνιακή Διάσταση της Πολιτικής: Η Διαμόρφωση του Κομματικού 

Σκηνικού υπό την Κυριαρχία των Μ.Μ.Ε. στο Δημόσιο Χώρο», στο περιοδικό Ελληνική 

Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 35, Ιούλιος 2010, σελ. 62 
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Δημοκρατίας, το 2000. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία που παίζει η 

επικοινωνία στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ στρατηγικά, ο εκπρόσωπος Τύπου, 

που εν προκειμένω είναι και δημοσιογράφος, αποτελεί σημαντική ενίσχυση στο 

κόμμα, καθώς συμμετέχει στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, που σχετίζονται με 

την καθημερινότητα.60 

Επομένως, σήμερα, η δομή του πολιτικού συστήματος έχει μεταβληθεί τόσο, ώστε 

να είναι σε σύμπλευση με τους κανόνες που ορίζουν τα Μ.Μ.Ε. για την κατασκευή 

της πολιτικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Στο ίδιο, σελ. 79 - 80 



2.2 Η Προσωποποίηση της Πολιτικής  

 
Η προσωποποίηση της πολιτικής είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των Μ.Μ.Ε., και 

συγκεκριμένα της τηλεόρασης, στη δημόσια σφαίρα. Προτού αναλυθεί, όμως, το 

φαινόμενο της προσωποποίησης της πολιτικής θα γίνει μια γενικότερη αναφορά 

στο ζήτημα περί οπτικοποίησης της πολιτικής και του δημοσίου λόγου. 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πολιτική 

εξαρτάται από τους κανόνες των Μέσων. Επομένως, πρέπει και να υπακούει στους 

κανόνες των Μέσων και δε, στους κανόνες της τηλεόρασης, η οποία επιβάλλει την 

οπτικοποίηση της πολιτικής και του δημοσίου λόγου. Σήμερα, το μέγιστο μέρος 

της γνώσης που έχουν οι πολίτες για τη δημόσια σφαίρα και την πολιτική 

προέρχεται από τη «μεσοποιημένη εμπειρία» τους.61 Σύμφωνα με τους Funkhouser 

και Shaw, οι τεχνικές που χρησιμοποιεί η τηλεόραση για την επικοινωνία ενός 

γεγονότος («συνθετική εμπειρία»), διαφέρουν κατά πολύ από την εμπειρία κάποιου 

αν αντιμετώπιζε ο ίδιος αυτό το γεγονός. Το αποτέλεσμα της (τηλε)οπτικοποίησης, 

λοιπόν, είναι διπολικό: Από τη μία ο πολίτης έρχεται (σε άμεση, πολλές φορές) 

επαφή με τα γεγονότα και τις πολιτικές εξελίξεις και από την άλλη, η τηλεοπτική 

εξ’ αποστάσεως μετάδοση δε δύναται να αντικαταστήσει τη συμμετοχή του πολίτη 

στο γεγονός.62  

Επιπλέον, στη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, παρατηρείται ένας γενικός 

«εξαμερικανισμός» της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, μεγάλο μέρος των πολιτών 

βασίζεται στα Μ.Μ.Ε. και ιδίως στην τηλεόραση για τη διαμόρφωση της πολιτικής 

του γνώμης.63 Μία έκφανση της παραπάνω αντίληψης αποτελεί το φαινόμενο της 

προσωποποίησης της πολιτικής διαδικασίας, στην οποία παρατηρείται το να 

δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στους  πολιτικούς - πρωταγωνιστές ενός πολιτικού 

θέματος, παρά στο ίδιο το θέμα. Αυτό, σε ένα βαθμό, οφείλεται στο γεγονός ότι 

στις δυτικές κοινωνίες, η πολιτική ως έννοια μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μέσω 

των πρωταγωνιστών της και της συνολικής εικόνας τους.64  

Το καθιερωμένο πλέον φαινόμενο της προσωποποίησης της πολιτικής, οφείλεται 

μεν στη γραμματική της τηλεόρασης, αλλά οφείλεται και στον πολιτικό - 

κομματικό ανταγωνισμό για τη διεκδίκηση της εξουσίας.65 Η εξουσία, σε αυτή την 

περίπτωση, προσωποποιείται, με κυρίαρχη τη θέση του ηγέτη να εκπροσωπεί 

                                                           
61  Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 211 
62 Στο ίδιο, σελ. 215 
63 Ν. Δεμερτζής, «Μ.Μ.Ε. και Πολιτικοί(ή)», στο ηλεκτρονικό περιοδικό, Greek Politics Journal, 

27 Μαρτίου 2000 
64 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 230  
65 Στο ίδιο, σελ. 231  
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φαντασιακά ολόκληρο το κοινωνικό σώμα66 και να λειτουργεί ως σύμβολο του 

καλού ή του κακού. Μάλιστα, όταν το μήνυμα απευθύνεται σε ένα αδρανές 

πολιτικά κοινό, τότε το «φαίνεσθαι» έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τα 

συζητούμενα πολιτικά θέματα.67 Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι, στο 

πλαίσιο της προσωποποίησης της πολιτικής, οι πολιτικοί, ‘‘χρησιμοποιούν’’ την 

ιδιωτική τους ζωή, ώστε να δείξουν το ‘‘καλό’’ τους πρόσωπο, το πρόσωπο του 

ευτυχισμένου οικογενειάρχη, του σωστού πατέρα και ούτω καθ’ εξής, σύμφωνα με 

τα κοινωνικά πρότυπα.68 

Μέσα από το πλαίσιο της «διαμεσολαβημένης οιωνεί αλληλόδρασης» η τηλεόραση 

δημιουργεί μία «εξ’ αποστάσεως οικειότητα» μεταξύ του πολίτη - τηλεθεατή και 

του πολιτικού προσώπου. Δηλαδή, ουσιαστικά η τηλεόραση, μέσω του ρεαλισμού 

του οπτικοακουστικού της προϊόντος, καθιστά τους πολιτικούς οικεία πρόσωπα 

στον πολίτη - τηλεθεατή, ο οποίος τείνει να ταυτιστεί φαντασιακά μαζί τους. 

Δημιουργείται, κατά αυτό τον τρόπο, μια απτή μεν, αλλά πλαστή οικειότητα.69 Από 

την πλευρά των πολιτικών προσώπων, με το να ακολουθούν πιστά τις τεχνικές της 

βιομηχανίας του θεάματος, απεκδύονται κατά ένα τρόπο τα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά και καλλιεργούν μονομερώς το χαρακτηριστικό τους εκείνο το 

οποίο είναι ελκυστικό στο χώρο του θεάματος, προωθώντας, παράλληλα, την 

πολιτική και κομματική τους ιδεολογία.70 

Όπως προαναφέρθηκε, όταν αναφέρεται το ζήτημα περί προσωποποίησης της 

πολιτικής, γίνεται απευθείας αντιληπτό ότι το ζήτημα αυτό παρατηρείται στην 

τηλεόραση, η οποία, ως Μέσο βασίζεται, πρωταρχικά, στην εικόνα, στην 

ψυχαγωγία, στη δραματοποίηση και στην «ενημερω - διασκέδαση» (η οποία 

μάλιστα θεωρείται αίτιο και αποτέλεσμα της προσωποποίησης της πολιτικής). Σε 

αυτό το πλαίσιο, η πολιτική υπόκειται στους αισθητικούς κώδικες της τηλεόρασης, 

οι οποίοι λίγο έως πολύ είναι γνωστοί: συναισθηματισμός, σκηνοθεσία, εναλλαγή 

πλάνων, τηλεγένεια, χρωματισμός, fast - thinking και άλλοι.71 Στο σημερινό 

‘‘πολιτισμό της εικόνας’’, λοιπόν, η πολιτική επαναπροσδιορίζεται ως στοιχείο 

αισθητικής, αντί πολιτικής ανάλυσης και λογικής επιχειρηματολογίας. Ο λόγος των 

πολιτικών πρωταγωνιστών στην τηλεόραση, αποτελεί απομίμηση της δημόσιας 

συζήτησης και δεν λαμβάνεται στα σοβαρά, καθώς αυτό που παρατηρείται είναι 

                                                           
66 Ν. Κάπλαντζης, «Το Εξουσιαστικό (Πολιτικό) Πορτραίτο και η Νομιμοποίηση του 

Δημοκρατικού Κανόνα: Μια Εικονολογική Προσέγγιση της σύγχρονης Πολιτικής Επικοινωνίας», 

στο Χριστιάννα Κωνσταντοπούλου, ο.π., σελ. 86 
67 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 232  
68 Π. Μανδραβέλης, «Δημοσιογραφία, Πολιτική και Δεοντολογία: Τέσσερις και ένας Μύθοι για τα 

Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα», στο επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σελ. 87 - 88.  
69 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 233 - 236 
70 Στο ίδιο, σελ. 235 
71 Στο ίδιο, σελ. 243  

 



περισσότερο το ‘‘φαίνεσθαι’’, αν δηλαδή ο πολιτικός αποπνέει την αίσθηση της 

εξουσίας και της αποφασιστικότητας.72 Εξ’ ου και παρατηρείται πολύ συχνά το 

φαινόμενο να αναδεικνύονται ως υποψήφιοι κομμάτων, διάφορα πρόσωπα της 

βιομηχανίας του θεάματος, μεταφέροντας το λειτούργημά τους από την ψυχαγωγία 

στην πολιτική, φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από την Αμερική, από τα μέσα του 

20ου αιώνα και εντεύθεν.73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Π. Μανδραβέλης, «Η αβάσταχτη Ελαφρότητα των Ντιμπέιτ», στην εφημερίδα Καθημερινή, 11 

Σεπτεμβρίου 2015  
73 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 237 - 238 και T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 134 
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2.3 Μ.Μ.Ε., Πολιτική και Δημοκρατία 

 

Σύμφωνα με μία αντίληψη, τα Μ.Μ.Ε. κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως 

«βιομηχανία[ς] παραγωγής ιδεών» και κατασκευής τόσο της πολιτικής, όσο και της 

κοινωνικής και πολιτισμικής ιδεολογίας.74 Ενώ, ο Dahlgren τονίζει ότι «η δυναμική 

της δημοκρατίας στον 20ο αιώνα συνδέεται στενά με τις εφαρμογές της 

επικοινωνίας».75 Παρακάτω, θα αναλυθεί κατά πόσο τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. 

συμβάλλουν στην πολιτική και ιδεολογική διαδικασία της «δημοκρατικής 

νομιμοποίησης». 

Αρχικά, ως «δημοκρατική νομιμοποίηση», κατά τον Γκίκα, ορίζεται «η γενική 

συναίνεση του λαού έναντι των θεσμών του κράτους και του πολιτικού 

συστήματος».76 Η «δημοκρατική νομιμοποίηση», εν γένει, προϋποθέτει τη διάφανη 

λειτουργία της δημόσιας σφαίρας και την εγγυημένη λειτουργία της ιδιωτικής 

σφαίρας. Δηλαδή, προϋποθέτει την ελευθέρια του ατόμου και ως πολίτη, αλλά και 

ως ανθρώπου.77 Σύμφωνα με το Dahlgren, οι περισσότεροι πολίτες συμφωνούν στο 

ότι η σημασία των Μ.Μ.Ε. στη διάπλαση του δημοκρατικού χαρακτήρα μιας 

κοινωνίας είναι μέγιστη. Ο ρόλος των Μέσων είναι να εκθέτουν την πολιτική (και 

κοινωνική) πραγματικότητα στους πολίτες, μέσα από την παροχή πληροφοριών, 

την ανάλυση και άλλες τεχνικές. Xωρίς αυτές τις τεχνικές των Μέσων, λοιπόν, 

ολόκληρη η δημόσια σφαίρα και κατ’ επέκταση η δημοκρατία θα αποτελούσε ένα 

πεδίο άγνωστο για την πλειοψηφία των πολιτών.78 Επομένως, καθίσταται σαφές ότι 

η ενημέρωση συνδέεται με την ποιότητα της δημοκρατίας μιας χώρας.79 

Σύμφωνα με το Neidhard, η πολιτική επικοινωνία πρέπει να εκπληρώνει τρεις 

βασικές ελάχιστες προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατική δημόσια 

σφαίρα: διαφάνεια, επικύρωση, προσανατολισμός. Αναλυτικότερα, η επικοινωνία 

πρέπει να διαθέτει διαφάνεια, να είναι, σε θέση να δίνει σε κάθε πολίτη να 

κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που του παρέχει, μέσα από μία διαδικασία 

                                                           
74 Α. Μακρυδημήτρης, «Η Ραδιοτηλεόραση και η ποιότητα της Δημοκρατίας», στην εφημερίδα Το 

Βήμα, 5 Μαρτίου 2000 
75 Π. Ταμπακάκη, «Ο Αντίκτυπος της Πληθώρας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη 

Δημοκρατία: Είναι το Τέλος της Ανεπάρκειας των Μέσων Ενημέρωσης Συμφυρματική Ευλογία για 

τη Δημοκρατία;», στο επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π., σελ. 217 
76 Β. Γκίκας, «Δημοκρατική Νομιμοποίηση και Μ.Μ.Ε. στο Θεσμικό Όριο της Διάκρισης μεταξύ 

Δημοσίου και Ιδιωτικού», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, 

Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., σελ. 137  
77 Στο ίδιο, σελ. 138  
78 Peter Dahlgren «The Transformation of Democracy?», στο Barrie Axford, Richard Huggings, 

New Media and Politics, Sage Publications, London, 2001, σελ. 64 - 65 

 
79 Μ. Ρήγου, «Έλλειμμα Ενημέρωσης, Έλλειμμα Δημοκρατίας», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα 

Πναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., σελ. 229 



πλήρους, ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης, ώστε να είναι εφικτή η 

κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών.  Η λειτουργία της 

επικύρωσης, δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στον αναποφάσιστο πολίτη να 

αξιολογεί την ορθότητα της άποψής του στο πλαίσιο των ίδιων ή και διαφορετικών 

αποθεμάτων πληροφόρησης. Επιπλέον, η επικοινωνία οφείλει να διαθέτει τη 

δυνατότητα του προσανατολισμού. Δηλαδή, να διαθέτει διάφορες και διαφορετικές 

πηγές πληροφόρησης και επιχειρηματολογίας, ώστε να διαμορφώνει ορθότερα και 

αποτελεσματικότερα την κοινή γνώμη.80 

Οι ‘‘απαιτήσεις’’ των πολιτών μίας δημοκρατικής κοινωνίας από τα Μ.Μ.Ε. είναι 

πολλές. Η «δημοκρατία των Μέσων»81, προωθεί την ισότητα στην ενημέρωση. 

Επεξηγηματικά, το δημοκρατικό σύστημα επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα στους 

πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες, ούτως ώστε να λαμβάνουν 

τις πολιτικές τους [και μη] αποφάσεις, μέσω ενός συστήματος που εξυπηρετεί την 

«αλήθεια [την] πληρότητα [και τη] δημοσιοποίηση».82 Το ενιαίο, λοιπόν, αυτό 

επικοινωνιακό σύστημα ευνοεί τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και καθιστά προσβάσιμο τον εθνικό ή διεθνή πολιτικό βίο σε ένα 

μεγάλο αριθμό πολιτών, που σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να ήταν αδρανής.83 

Επιπροσθέτως, η ελευθερία στην ενημέρωση, η πολυφωνία, η ανεξαρτησία και η 

δεοντολογία προβάλλονται ως τις τέσσερις προϋποθέσεις για την ενημέρωση, η 

οποία υφίσταται σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.84 Επιπλέον, κατά το McNair μια 

υγιής δημοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της να γνωρίζει ποιοι τον 

κυβερνούν, να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, 

μέσα από διαφανείς διαδικασίες και να του δίνει την εφικτότητα λόγου και 

άσκησης κριτικής.85 

Από την άλλη, ‘‘υποχρέωση’’ των ίδιων των πολιτών μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας, ώστε να διασφαλίσουν ότι η «δημοκρατία των Μέσων» θα παραμείνει 

δημοκρατική, είναι ο έλεγχος του συστήματος των Μέσων και η κατανόηση των 

μεθόδων που χρησιμοποιεί για την πολιτική ενημέρωση. Με άλλα λόγια, καθότι η 

σκηνοθεσία είναι βασική για την οποιαδήποτε μορφής επικοινωνία, οι χρήστες του 

εκάστοτε Μέσου θα πρέπει να επιδιώκουν τη στοιχειώδη κατανόηση των 

                                                           
80 T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 50 - 53 
81 Ο όρος χρησιμοποιείται από τους T. Meyer, L. Hinchman, στο βιβλίο τους Από τη Δημοκρατία 

των Κομμάτων στη Δημοκρατία των Μ.Μ.Ε. 
82 Noam Chomsky, ο.π., σελ. 9 
83 T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 211 
84 Μ. Ρήγου, ο.π., σελ. 228 
85 B. McNair, Matthew Hibberd, «Mediated Access. Political Broadcasting, the Internet and 

Democratic Participation» στο επιμ. Gregory Ferrel Lowe, Taisto Hujanen, Broadcasting and 

Convergence: New Articulations of the Public Service Remit, Nordicom, Goteborg, 2003, σελ. 270 - 

272 
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«κωδικών» και της «γλώσσας» του.86 Επίσης, παρά τις πεποιθήσεις που 

κυριαρχούν σχετικά με το ότι τα Μ.Μ.Ε. προκαθορίζουν (μέσω τεχνικών όπως η 

δραματοποίηση των γεγονότων ή η παροχή των ειδήσεων ως ψυχαγωγία, η 

‘‘εμμονή’’ με την τηλεθέαση/ακροαματικότητα/αναγνωσιμότητα και άλλες) τις 

ειδήσεις και πληροφορίες που λαμβάνει ο πολίτης, με αποτέλεσμα να 

‘‘χειραγωγείται’’ από τα Μέσα, υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος έγκειται στο ότι το 

κοινό δεν έχει μια «ενιαία ατομικότητα», αλλά εξαρτάται μεμονωμένα από το κάθε 

άτομο πως θα ερμηνεύσει την κάθε είδους πληροφορία που λαμβάνει.87 Η γνώση, 

εν γένει, θεωρείται εξουσία και η άγνοια απειλή τη δημοκρατία, καθώς υπάρχει η 

πεποίθηση ότι οι απληροφόρητοι πολίτες αποδυναμώνονται εύκολα. Μάλιστα, 

κατά τον Webster η πληροφόρηση θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την 

κατανόηση και συμμετοχή στη δημόσια ζωή.88 

Για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. σε μια μεταβαλλόμενη δημοκρατία, 

πρέπει να καθίστανται σαφείς οι έξι συνθήκες που είτε έχουν ήδη μεταβάλλει, είτε 

μεταβάλλουν το επικοινωνιακό πεδίο: η εμπορευματοποίηση, η συγκέντρωση, η 

απορρύθμιση, η παγκοσμιοποίηση, ο πολλαπλασιασμός και η ψηφιοποίηση.89 

Αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό, σήμερα παρέχονται περισσότερες επιλογές 

ενημέρωσης, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Μετά το 1980 ολοένα και 

περισσότερα κανάλια έκαναν την εμφάνιση τους στις τηλεοπτικές οθόνες, ο 

αριθμός των περιοδικών έχει αυξηθεί θεαματικά σε σχέση με τις προηγούμενες 

δεκαετίες και το διαδίκτυο παρέχει έναν αναρίθμητο αριθμό πληροφοριών στους 

χρήστες του. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αφθονία των παρεχόμενων ειδήσεων και 

πληροφοριών στους πολίτες.90 Πως όμως αυτή η αφθονία σχετίζεται με τη 

δημοκρατία; Αρχικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πληθώρα των Μ.Μ.Ε. και κατ’ 

επέκταση των πληροφοριών, οφείλεται για τη διάκριση ανάμεσα σε 

«επικοινωνιακά πλούσιους» και «επικοινωνιακά φτωχούς», η οποία έχει 

αντιδημοκρατικές επιπτώσεις91, καθώς κατά αυτόν τον τρόπο δεν προωθείται η 

προαναφερθείσα «ισότητα στην ενημέρωση». Μπορεί το ζήτημα της 

πληροφόρησης να αποτελεί βασικό ‘‘συστατικό’’ μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 

όμως στην «εποχή της πληθώρας των Μ.Μ.Ε.» η μέγιστη ποσότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών δεν σημαίνει ότι παράγει τη βέλτιστη πληροφόρηση, 

καθώς τεράστιες ποσότητες εκ των διαθεσίμων πληροφοριών είναι ασήμαντης 

                                                           
86 Στο ίδιο, σελ. 212 - 213 
87 Π. Ταμπακάκη, ο.π., σελ. 223 - 224 
88 F. Webster, «Δικτυακές Προκλήσεις: Η Δημοκρατία στην Εποχή της Πληροφορίας», στο επιμ. 

Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π., σελ. 153 
89 P. Dahlgren, ο.π., σελ. 69 
90 Στο ίδιο, σελ. 72 - 73 
91 Π. Ταμπακάκη, ο.π., σελ. 225 



αξίας.92 Βέβαια, αυτό αποτελεί ζήτημα το οποίο εναπόκειται στην  κρίση κάθε 

μεμονωμένου πολίτη και στη δυνατότητα επιλογής του μεταξύ των παρεχόμενων 

ειδήσεων και πληροφοριών.93 

Στο πεδίο της αλληλεπίδρασης της δημοκρατίας με την ενημέρωση, η διαμόρφωση 

της κοινής γνώμης, αποτελεί σημαντικό στοιχείο εξέτασης, καθώς η κοινή γνώμη, 

δηλαδή οι «άτυπες εκδοχές του λαού», μπορούν να λειτουργήσουν ως έρεισμα για 

την πολιτική συμμετοχή.94 Η κοινή γνώμη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς 

εκφράζεται, πρωτίστως, από τη διαδικασία των εκλογών και των δημοψηφισμάτων, 

επιπλέον από τις απεργίες και τις διαδηλώσεις και τέλος, από τις δημοσκοπήσεις.95 

Οι δημοσκοπήσεις, τα τελευταία χρόνια, ανάγονται ως ένα από τα βασικότερα 

εργαλεία πληροφόρησης, τόσο για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς 

οργανισμούς, όσο και για τους ίδιους τους πολίτες. Από τις δημοσκοπήσεις 

αντλούνται στοιχεία, σχετικά με τις επιλογές, τις αντιλήψεις και τις διακυμάνσεις 

των απόψεων των πολιτών,96 τα οποία αποτυπώνονται στατιστικά  και συνήθως 

προβάλλονται από τα Μέσα Ενημέρωσης.97  

 

 

2.3.1 Η Δημοκρατία στην Εποχή του Διαδικτύου 

 
Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. σε μια 

μεταβαλλόμενη δημοκρατία, πρέπει να καθίσταται σαφής, μεταξύ άλλων η 

συνθήκη της ψηφιοποίησης. Σε μια δημοκρατική κοινωνία που μεταβάλλεται, η 

αλληλεπίδραση του διαδικτύου με τη δημοκρατία εμφανίζεται ως ένα 

αμφιλεγόμενο μεν, αλλά μεγίστης σημασίας ζήτημα, το οποίο θα αναλυθεί 

ακολούθως.   

Ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στη σύγχρονη εποχή, είναι ο όρος της 

«ηλεκτρονικής δημοκρατίας». Σε μία εποχή που το ενδιαφέρον των πολιτών για 

την πολιτική και τις διαδικασίες της μειώνεται, η «ηλεκτρονική δημοκρατία» 

                                                           
92  F. Webster, ο.π., σελ. 155 
93 Π. Ταμπακάκη, ο.π., σελ. 226 
94 Κ. Κεντερελίδου, «Δημοσκοπήσεις: Γοητεία, Κριτική και Προσδοκίες», στο επιμ. Χρήστος 

Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σελ. 159 
95 P. Champagne, Η Κατασκευή της Κοινής Γνώμησελ. Το Νέο Πολιτικό Παιχνίδι, Πατάκης, 2004, 

σελ. 132 
96 Κ. Κεντερελίδου, ο.π., σελ. 162 
97 Κ. Μπάσιος, «Η Πολιτική Δημοσκόπηση ως ένα ακόμα Σύμπτωμα (Ιδιαίτερης) Ελληνικής 

Πολιτικής Παθογένειας», στο ηλεκτρονικό περιοδικό Greek Politics Journal, Φεβρουάριος 2004 
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έρχεται να ‘‘θεραπεύσει’’ αυτό το ζήτημα,98 καθώς πιστεύεται ότι με τη συμβολή 

της τεχνολογίας και, εν προκειμένω, του διαδικτύου θα επιτευχθεί μια λειτουργική 

διεύρυνση της δημόσιας σφαίρας.99 Η Ρήγου αναφέρει χαρακτηριστικά «η 

τεχνολογική δομή του διαδικτύου δίνει, για πρώτη φορά μετά την εξαφάνιση της 

πόλης - κράτους, τη δυνατότητα λειτουργίας μιας άμεσης δημοκρατίας».100 Από 

την άλλη, υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος συνοψίζεται στο ότι η πεμπτουσία ενός 

δημοκρατικού πολιτεύματος, δηλαδή η διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν μπορεί - 

σε καμία περίπτωση - να αντικατασταθεί από το διαδίκτυο.101 

Αναλυτικότερα, το διαδίκτυο έχει το χαρακτηριστικό να παρέχει άμεση ενημέρωση 

από τοπικά έως διεθνή ζητήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα της 

διάδοσης της ‘‘κουλτούρας’’ του δημοκρατικού διαλόγου από κοινωνία σε 

κοινωνία και τη διαμόρφωση πολιτικής άποψης για ζητήματα που ενδέχεται να 

υπάρχουν πέρα από τα γεωγραφικά όρια ενός κράτους. Κατά αυτό τον τρόπο, ο 

χρήστης του διαδικτύου ενεργοποιείται πολιτικά, μέσα από το πλαίσιο της 

αλληλοενημέρωσης, χωρίς να έχει, βέβαια, πάντα τη δυνατότητα πολιτικής 

δράσης,102 αλλά έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες ελεύθερης και ευέλικτης 

διάδρασης, χωρίς κοινωνικούς ή τοπικούς περιορισμούς. Έτσι, το διαδίκτυο 

εμφανίζεται ως το Μέσο εκείνο που θα καταφέρει να ξεπεράσει το δημοκρατικό 

έλλειμμα της «Δημοκρατίας των Μέσων» και θα δημιουργήσει ένα καθεστώς «ημι-

άμεσης» δημοκρατίας, μέσα από την πρόσβαση κάθε πολίτη στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων.103 Παράλληλα, σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε., τα 

οποία έχουν κοινό τόπο τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, άρα και την ελεγχόμενη 

δημοσιότητα, το διαδίκτυο αποτελεί μια «εναλλακτική δημόσια σφαίρα». Στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης δημοσιότητας του διαδικτύου, λοιπόν, η δημόσια 

σφαίρα ενισχύεται, καθώς το διαδίκτυο δεν αναπαράγει απλά το λόγο των 

υπολοίπων Μ.Μ.Ε., αλλά μέσω της δομής του, παρέχεται η ευκαιρία της 

πολύπλευρης ενημέρωσης και διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, ως βασική 

διαδικασία επικοινωνίας,104 ενώ είναι πολλά τα παραδείγματα όπου το διαδίκτυο 

προσφέρεται ως εργαλείο των πολιτών για την οργάνωση των κινητοποιήσεών 

τους.105  

                                                           
98 Σ. Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σελ. 171 
99 Ν. Δεμερτζής, ο.π., σελ. 432 
100 Μ. Ρήγου, «Η Δημοκρατία στην Εποχή του Διαδικτύου», στο επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π., 

σελ. 247 
101 Σ. Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σελ. 172 
102 Γ. Μανιάτης, «Από την Άμεση στην Ψηφιακή Δημοκρατία», στο επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, 

ο.π., σελ. 204 - 206 
103 T. Meyer, L. Hinchman, ο.π., σελ. 183 - 184 
104 Μ. Ρήγου, ο.π., σελ. 243 - 244  
105 Μ. Ρήγου, «Ανοικτή διακυβέρνηση: Η εφαρμογή του opengov.gr», στο περιοδικό Επιστήμη και 

Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τεύχος 24, Άνοιξη 2010, σελ. 104 



Αντίθετα, υπάρχουν θεωρήσεις που υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ικανό 

να αποτελέσει κύριο πεδίο οργάνωσης της δημοκρατίας. Αρχικά, το διαδίκτυο 

αποτελεί σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα, ένα είδος ‘‘πολυτέλειας’’, 

καθώς αποτελεί ένα ιδιωτικό Μέσο, το οποίο, μάλιστα, βασίζεται σε οικονομικά 

κριτήρια. Επομένως, κατά αυτή την αντίληψη, το διαδίκτυο, ως Μέσο, δεν 

βασίζεται στη δημοκρατική αρχή της ισότητας106 και παρατηρείται ένα «ψηφιακό 

χάσμα», το οποίο αντανακλά, όχι μόνο τις εθνικές και διεθνείς ανισότητες,107 αλλά 

και τις γνωσιακές ικανότητες του μεμονωμένου ατόμου.108 Επίσης, εμφανίζεται το 

ζήτημα της παραβίασης της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι πολύ εύκολο, στη σύγχρονη εποχή, να συλλέγονται 

πληροφορίες κάθε είδους από τους χρήστες διαδικτυακών ιστοτόπων, οι οποίες 

μάλιστα ενδέχεται και να εμπορευματοποιούνται,109 ενώ παράλληλα να 

παραβιάζεται η ιδιωτικότητα μηνυμάτων.110 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.4, 

το διαδίκτυο αποτελεί το μόνο Μέσο στο οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου. 

Έτσι, η απρόσωπη ανωνυμία στα πλαίσια του διαδικτύου και η γενική άγνοια της 

ταυτότητας των χρηστών, δεν προσδίδουν τον απαιτούμενο δημοκρατικό 

κοινωνικό έλεγχο.111 Επιπλέον, υπάρχουν πολλές θεωρήσεις που αναφέρουν ότι η 

ανάπτυξη της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας» θα σημάνει το τέλος της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, καθώς θα 

αποδυναμωθούν οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής και κομματικής δημοκρατίας. 112 

Στο πλαίσιο του λόγου που υποστηρίζει το ζήτημα της «ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας», έγκειται σε ζήτημα μεγάλης σημασίας να αναφερθούν οι εικονικές - 

ψηφιακές κοινότητες. Με την έλευση του διαδικτύου, η συλλογική ταυτότητα και η 

κοινωνική αλληλόδραση, αποτελούν έννοιες οι οποίες, τα τελευταία τριάντα 

χρόνια, έχουν επαναπροσδιοριστεί από τη δημιουργία των ψηφιακών κοινοτήτων, 

οι οποίες αποτελούν ένα νέο χώρο δημόσιας συζήτησης και δράσης.113 Στην εποχή 

που οι πραγματικές κοινότητες γίνονται περισσότερο μεσοποιημένες και λιγότερο 

άμεσες, οι πλουραλιστικές ψηφιακές κοινότητες δομούνται στη βάση κοινών 

ενδιαφερόντων, ιδεολογίας και συναισθημάτων, ενός «νοηματοδοτημένου 

εμείς».114 Στις εικονικές κοινότητες, ο χρήστης αποκτά την αίσθηση του 

«ανήκειν».115 Στο πεδίο της πολιτικής συμμετοχής, παρατηρείται η απευθείας 

                                                           
106 Σ. Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σελ. 174 - 176 
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συμμετοχή του πολίτη καθώς και η συλλογική δράση, στον εκάστοτε τομέα που 

τον ενδιαφέρει, μέσω των κοινωνικών δικτύων.116 Εν πράξει, ο Δεμερτζής 

αναφέρεται σε έρευνα, στην οποία παρατηρήθηκε ότι οι ψηφιακές πολιτικές 

κοινότητες και οι ‘‘πραγματικές’’ πολιτικές ομάδες λειτουργούν με άμεση, ενδο-

ομαδική επικοινωνία και εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων 

είναι: Η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την πολιτική, οι ‘‘στρατηγικές’’ 

που αναπτύσσουν σχετικά με την εισαγωγή νέων μελών και άλλα.117 Βέβαια, η 

αντίθετη άποψη σχετικά με τις ψηφιακές κοινότητες, συμπυκνώνεται στο εξής 

ερώτημα: Τι συμβαίνει όταν οι πραγματικές κοινότητες υποκαθιστώνται από τις 

ψηφιακές, στο πεδίο της πολιτικής;118 Επιπροσθέτως, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι 

ψηφιακές κοινότητες δεν αναδεικνύουν τη δημόσια σφαίρα, αλλά αντίθετα την 

υπονομεύουν, καθώς δε δύναται να υπάρξει διαδικασία που να αντιπροσωπεύει τη 

θέληση της πλειοψηφίας, εντός των ψηφιακών κοινοτήτων, λόγω του ιδιαίτερου 

καθεστώτος τους περί ανωνυμίας.119 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

 

3.1. Η προεκλογική εκστρατεία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και 

τυπολογίες 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, οι εφαρμογές των νέων επικοινωνιακών 

τεχνολογιών έχουν επιφέρει, πρωτοφανείς αλλαγές στη δημοσιογραφία και στη 

σχέση των πολιτικών με τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν οδηγήσει σε μια νέα εντελώς 

εποχή, όπου η τηλεόραση κυριαρχεί ως μέσο της σύγχρονης πολιτικής 

επικοινωνίας, γεγονός που πυροδοτεί μια σειρά γενικότερων εξελίξεων στο 

πολιτικό φαινόμενο.120  «Καθώς τα καφενεία αδειάζουν και τα πολιτικά 

κονταροκτυπήματα αφυδατώνονται σε διαξιφισμούς μια ομολογημένης 

πελατειακής εθελοδουλίας»121 , η τηλεόραση προσφέρει το υποκατάστατο των 

ιδεολογικών συζητήσεων, μιας άλλης εποχής, και την ψευδαίσθηση της 

συμμετοχής.  

Παρόλο που στις σύγχρονες δημοκρατίες έχει καθιερωθεί ο όρος «δημοκρατία του 

καναπέ» ή «εκλογές του καναπέ»122  οι κομματικοί οργανισμοί και οι πολιτικοί 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για την προβολή των μηνυμάτων τους σε 

προεκλογικές περιόδους. Αυτό συμβαίνει διότι η επικοινωνία αποτελεί το 

σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση και την επιβολή της δημόσιας πολιτικής, 

καθώς και της κοινωνικής μάθησης και επιμόρφωσης.  

Οι προεκλογικές εκστρατείες αποτελούν σκόπιμες προσπάθειες των κομμάτων και 

των πολιτικών, να πληροφορήσουν, να πείσουν ή να δώσουν κίνητρα για αλλαγή 

της συμπεριφοράς σε ένα σχετικά καλά προσδιορισμένο και μεγάλο ακροατήριο. 

Αναπτύσσονται μέσα σε μία δεδομένη χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας τα μέσα 

των οργανωμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που εμπλέκουν τα ΜΜΕ και 
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συχνά συμπληρώνονται και υποστηρίζονται από τη διαπροσωπική επαφή και 

επικοινωνία.123  

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται θα αναλυθούν στις ενότητες που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Σ. Παπαθανασόπουλος , «Τηλεόραση και Εκλογές στην Ελλάδα της δεκαετία 1990-2000»,  

«Επικοινωνία και Κοινωνία από τον εικοστό πρώτο αιώνα», 2000 



3.2. Η πολιτικη διαφημιση 

 

3.2.1. Προεκλογικές Περιοδίες 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε μια προεκλογική εκστρατεία αποτελούν οι 

περιοδείες. Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση σύσσωμα τα επιτελεία των ΝΔ, 

ΠΑΣΟΚ  και ΣΥΡΙΖΑ δαπάνησαν  αρκετό χρόνο στις περιοδείες σε όλη την 

Ελλάδα. Στόχος ήταν η έντονη παρουσία του κάθε κόμματος με την ισχυρή 

ενδυνάμωση του προφίλ κάθε πολιτικού αρχηγού, κυρίως στους πολίτες που 

κατοικούν μόνιμα στη Περιφέρεια. 

Η διοργάνωση ενός τέτοιου γεγονότος προϋποθέτει ανάλωση  χρόνου καθώς και 

πολύ λεπτομερή σχεδιασμό. Μέλημα των τμημάτων επικοινωνίας των κομμάτων 

είναι να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους σχετικά με τις περιοδείες που θα 

πραγματοποιηθούν. Στόχος των πολιτικών και ουσιαστική επιθυμία τους είναι η 

κάλυψη του γεγονότος, από τα περισσότερα ΜΜΕ. Πρώτα, περίπου πέντε μέρες 

νωρίτερα από τις προγραμματισμένες συναντήσεις αποστέλλονται δελτία τύπου 

στους πολιτικούς συντάκτες. Τα δελτία τύπου περιέχουν τις ημερομηνίες, το 

προορισμό και όλο το πρόγραμμα των  επισκέψεων. Έτσι οι δημοσιογράφοι είναι 

ενήμεροι και προετοιμασμένοι για αυτό το γεγονός. Όσοι από τους 

δημοσιογράφους ενδιαφέρονται, δηλώνουν συμμετοχή τις επόμενες δύο μέρες. Τα 

έξοδα μεταφοράς και διαμονής των δημοσιογράφων αποτελούν μέρος του 

προϋπολογισμού της προεκλογικής καμπάνιας. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί, πως από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ή 

σημαντικά τους σημεία, διαβιβάζονται  στους δημοσιογράφους πριν την έναρξη της 

εκστρατείας. Σκοπός αυτού είναι οι δημοσιογράφοι να κατέχουν αρκετό υλικό για 

να δημιουργήσουν άρθρα καθώς και να καλύψουν το πολιτικό ρεπορτάζ. 

Το σύνηθες πρόγραμμα που ακολουθείτα   κατά τις περιοδείες των κομμάτων 

περιλαμβάνει τα εξής:  

 Η πρώτη μέρα αφιερώνεται κυρίως σε ομιλίες του Προέδρου του κόμματος με 

κατοίκους του εκάστοτε Νομού. Οι προεκλογικές ομιλίες λαμβάνουν χώρα τις 

περισσότερες φορές σε κάποιο κλειστό γυμναστήριο στην πρωτεύουσα του 

Νομού. Σύμφωνα με το πρότυπο της αμερικανικής πολιτικής, και στην Ελλάδα, 

ζητούμενο των ομιλιών είναι η απλή γλώσσα των πολιτικών που έχει 

αντίκτυποπ στο θυμικό των ψηφοφόρων για τα καθημερινά προβλήματα. Το 

πρώτο μέρος της ομιλίας περιλαμβάνει το κυβερνητικό πρόγραμμα του 

κόμματος σχετικά με το τόπο επίσκεψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

πως στις επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, οι ομιλίες 
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περιέχουν σε μεγάλο μέρος υποσχέσεις για τη βελτίωση της αγροτικής 

πολιτικής. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από γενικά στοιχεία που αφορούν την 

πολιτική επικαιρότητα και τα σχέδια για το μέλλον από το εκάστοτε κόμμα 

 Η επόμενη μέρα της περιοδείας περιλαμβάνει συναντήσεις των πολιτικών 

αρχηγών με τοπικούς παράγοντες όπως δημάρχους και περιφερειάρχες. 

Επιδίωξη είναι η ενδυνάμωση των εσωκομματικών σχέσεων καθώς και η 

συζήτηση των προβλημάτων-ζητημάτων που αφορούν την εκάστοτε περιοχή 

και κατοίκους. Οι πολιτικοί αρχηγοί, τις περισσότερες φορές, επισκέπτονται 

εργοστάσια και βιομηχανίες του Νομού καθώς και τοπικούς συνεταιρισμούς. 

Η επικοινωνιακή τακτική που ακολουθούν τα κόμματα αναφορικά με τις ομιλίες 

των περιοδειών τους είναι ο χρονικός τους προσδιορισμός. Κανόνα αποτελεί ότι η 

ώρα έναρξης της ομιλίας συμπίπτει με τα κεντρικά δελτία ειδήσεων ώστε να 

μεταδοθούν σε ζωντανή σύνδεση. Για μια ακόμη φορά, γίνεται αντιληπτός, ο 

εξαμερικανισμός της πολιτικής ο οποίος προστάζει, η πολιτική να διαμεσολαβείτε  

μέσω της τηλεόρασης. Κατά συνέπεια οι πολιτικοί  αρχηγοί δεν επιτρέπουν ένα 

τέτοιο χρονοβόρο και δαπανηρό γεγονός να μην τους προσδώσει την προβολή που 

επιθυμούν. Οι ώρες συνάντησης ιδιαίτερα με τους τοπικούς παράγοντες 

προσδιορίζονται, όπως και οι ομιλίες, βάση των τηλεοπτικών ειδησεογραφικών 

προγραμμάτων καθώς και των εφημερίδων, έτσι ώστε η προβολή των ΜΜΕ να 

καθίσταται δυνατή. Τα κόμματα προσπαθούν να κινήσουν περισσότερο το 

ενδιαφέρον της τηλεόρασης μέσω της ζωντανής μετάδοσης που αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι των τηλεοπτικών ειδήσεων. 

Αυτό που παρατηρείται επίσης είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί παραχωρούν αρκετές 

συνεντεύξεις σε τοπικές εφημερίδες και σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, 

κυρίως σε αυτούς που υποστηρίζουν την πολιτική τους γραμμή, έτσι ώστε να 

μεγιστοποιήσουν τη δημοτικότητα τους στην εκάστοτε περιοχή. Αλλά και οι ίδιες 

οι εφημερίδες επωφελούνται από αυτές τις συνεντεύξεις. Το να προσφέρει μια 

εφημερίδα αποκλειστική συνέντευξη ενός πολιτικού αρχηγού  κατά τη 

προεκλογική περίοδο, δεν αποτελεί απλά πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα 

έντυπα μέσα αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα ΜΜΕ 

γενικότερα. Στόχος του Τύπου είναι η επέκταση και η εμβάθυνση των ειδήσεων τις 

οποίες ο αναγνώστης, ως επί το πλείστον, ήδη ξέρει από τα ηλεκτρονικά μέσα. Για 

αυτό το λόγο ο Τύπος αναζητά ατμοσφαιρικά-εντυπωσιακά άρθρα στα οποία 

πρέπει να προσαρμόζει ο εκάστοτε πολιτικός το λόγο και το ύφος του.124 

Οι περιοδείες αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την προεκλογική εκστρατεία 

αφού επιβεβαιώνουν την αλληλεξάρτηση Μέσων  και πολιτικής. Για τους 

δημοσιογράφους που καλύπτουν τις επισκέψεις και τα γεγονότα, τους παρέχεται 

                                                           
124 P. Mancini, Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 3, Καστανιώτη, Αθήνα, 2005, σελ. 26 



πολύ καλό ειδησεογραφικό υλικό, αν όχι και  αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά 

με το πρόγραμμα των κομμάτων. Η ανάγκη τους για υλικό προς μετάδοση 

ικανοποιείται όπως επίσης ικανοποιείται και η φιλοδοξία των πολιτικών για 

δημοσιότητα. 

 

 

3.2.2. Πολιτικές Συγκεντρώσεις 

 Ένα από τα ισχυρότερα όπλα σε μια προεκλογική εκστρατεία αποτελούν οι 

πολιτικές συγκεντρώσεις. Αυτό καθιερώθηκε κυρίως  μετά την επικράτηση της 

τηλεόρασης για τη προώθηση των πολιτικών μηνυμάτων. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι πρώτο το ΠΑΣΟΚ συνέλαβε την τηλεοπτική διάσταση των 

συγκεντρώσεων από το 1977, χρησιμοποιώντας τους δικούς του τηλεσκηνοθέτες. 

Το παράδειγμα αυτό ακολούθησε τα επόμενα χρόνια και η Νέα Δημοκρατία .125  Η 

κυριαρχία αυτή της τηλεόρασης έχει ως αποτέλεσμα οι πολιτικοί να διαμορφώνουν 

τις προεκλογικές συγκεντρώσεις σε ένα είδος τηλεοπτικού show  από μια απλή 

συνάθροιση οπαδών. Τα κόμματα διοργανώνουν τις πολιτικές συγκεντρώσεις σε 

μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. 

Αυτό που κυριαρχεί είναι η προσαρμογή των πολιτικών στη λογική της 

τηλεόρασης. Δηλαδή, για να γίνει επιτυχημένη μια πολιτική συγκέντρωση 

επιτάσσει και τον κατάλληλο σχεδιασμό. Τα πανό τοποθετούνται περιφερειακά της 

συγκέντρωσης σε κατάλληλη διάταξη ώστε να δίνουν βάθος στη συγκέντρωση για 

την καλύτερη τηλεοπτική κάλυψη. Στην περίπτωση που τα πανό τοποθετηθούν στο 

κέντρο έχει ως αποτέλεσμα να κρύβουν το πλήθος της συγκέντρωσης. Οι 

τηλεοπτικοί φακοί εστιάζουν επιλεκτικά, έχοντας ως στόχο την καλύτερη 

αισθητικά εικόνα της συγκέντρωσης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή 

του ομιλούντος. 

Κάθε συγκέντρωση ξεκινάει με μια θριαμβευτική έναρξη. Ο εκάστοτε πολιτικός 

αφού εισέλθει στο χώρο που πραγματοποιείται η συγκέντρωση, διεισδύει ανάμεσα 

από τους οπαδούς του οι οποίοι τον αποθεώνουν. Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, 

σε αυτό το σημείο η παρουσία της κάμερας θεωρείται ότι προωθεί μια θεατρική 

συμπεριφορά στους πολιτικούς, η οποία σκοπεύει στη σκηνοθετημένη διαχείριση 

                                                           
125 Σ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Νότιας Ευρώπης, Καστανιώτη, 

Αθήνα, 2004, σελ. 165 
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των εντυπώσεων και στην άσκηση μιας συμβολικής πολιτικής με κύριο σκοπό την 

προσποίηση.126  

Η μεγαλύτερη προσοχή στη κάλυψη των συγκεντρώσεων δίνεται στην εικόνα των 

κομμάτων, περιλαμβάνοντας ακόμα και τι κοστούμι θα φορέσει ο ομιλητής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαρτυρία ενός στελέχους του 

επικοινωνιακού τμήματος του ΠΑΣΟΚ , όπου αναφέρεται ότι κατά τις 

προεκλογικές συγκεντρώσεις του κόμματος, δίνεται τεράστια προσοχή ακόμη και 

στο αν το φόντο της ομιλίας συμβαδίζει χρωματικά με τη γραβάτα του Προέδρου. 

Αυτό βέβαια συμβαίνει διότι η τηλεόραση υπακούει στους γνωστούς κανόνες της 

αισθητικής τους οποίους κάθε κόμμα πρέπει να αναγνωρίζει, σε περίπτωση που 

φιλοδοξεί να κατακτήσει την εξουσία. Η αισθητική όμως δεν αποτελεί τη μόνη 

απαίτηση της τηλεόρασης. Ένα γεγονός που προσφέρει την ευκαιρία προβολής 

εικόνων και ήχων θα θεωρηθεί περισσότερο ελκυστικό από κάποιο άλλο το οποίο 

δεν προσφέρει τέτοιου είδους δυνατότητες. Θέματα ταξινομημένα με σταθερή 

σειρά και παρουσιασμένα με σχετικά απλές, δραματικές εκφράσεις, θα τύχουν 

ιδιαίτερης προβολής από τα τηλεοπτικά μέσα.127 

 

 

3.2.3. Τηλεοπτική Πολιτική Διαφήμιση 

Ο ρόλος της πολιτικής διαφήμισης, στην κατασκευή της εικόνας των κομμάτων και 

των θέσεών τους είναι αδιαμφισβήτητος. Αυτό που τελικά πραγματοποιείται είναι 

η προσωποποίηση της πολιτικής σκηνής, καθώς η εικόνα εστιάζει περισσότερο στα 

πρόσωπα παρά στις θέσεις και στις πολιτικές επιλογές. Η τάση της αμερικανικής 

πολιτικής διαφήμισης που δίνει έμφαση στην κατασκευή της εικόνας του 

υποψηφίου, οδηγεί τους πολιτικούς αρχηγούς σε παραγωγή διαφημίσεων, όπου η 

αποφυγή ενός θέματος ή μιας πολιτικής γίνονται αισθητά. Το έντονο και κυρίαρχο 

αρνητικό στοιχείο στις καμπάνιες, υποδηλώνει το γεγονός ότι οι πολιτικοί 

αντιλαμβάνονται τους πολίτες περισσότερο ως καταναλωτές παρά ως ψηφοφόρους. 

Σύμφωνα με τους Leiss  et al., (2008)128 , τα τελευταία χρόνια, σε εγχώριο και 

διεθνές επίπεδο, παρατηρείται όλο και περισσότερο μια σύζευξη πολιτικής 

επικοι¬νωνίας και μάρκετινγκ, ενδεικτική της «διαπήδησης» και της εκλεκτικής 

χρησιμο¬ποίησης των αρχών και των κανόνων του μάρκετινγκ στην πολιτική. 
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2005, σελ. 40 
127 B. McNair, Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία, Κατάρτι, Αθήνα, 1998, σελ. 209 
128 . Leiss W, et al.. Διαφήμιση και Επικοινωνία: Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας, μτφρ. Κ. Μεταξά, 2008 



Αυτό, έχει ως συνέπεια την αντιμετώπιση του πολίτη ως πελάτη, με αποτέλεσμα η 

πολιτική διαφήμιση να προβαίνει όλο και πιο συχνά σε χρήση συγκινησιακών, 

πληροφοριακών και παραινετικών στοιχείων στο περιεχόμενο της, στοιχείων που 

σκοπό έχουν τη διέγερση του συναισθήματος, την ενημέρωση και την 

κινητοποί¬ηση του ακροατηρίου αντίστοιχα. 

Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση που κάνει ο Mc Nair σχετικά με την 

τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση, όπου ο κατασκευαστής της, χρησιμοποιώντας τους 

κανόνες προώθησης καταναλωτικών προϊόντων, προσπαθεί να διαφοροποιήσει τα 

κόμματα και τους υποψηφίους, στη συνείδηση των ψηφοφόρων. Έτσι λοιπόν 

αναφέρει «ο κατασκευαστής της τηλεοπτικής πολιτικής διαφήμισης δρα, όπως ο 

κατασκευαστής σαπουνιού που επιζητεί να διαχωρίσει μια λειτουργικά όμοια 

μάρκα σκόνης πλυσίματος από μια άλλη σε μια κορεσμένη αγορά». Άλλωστε δεν 

είναι τυχαίο, αποτελεί δε τη συνήθη πρακτική τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

τηλεοπτικές πολιτικές διαφημίσεις να ανατίθενται σε μεγάλες διαφημιστικές 

εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασίας τους, την προώθηση 

καταναλωτικών προϊόντων. 

Το μήνυμα που προβάλλεται συνήθως μέσα από μια τηλεοπτική πολιτική 

διαφήμιση έχει τρία χαρακτηριστικά: Λόγο, Πάθος, Ήθος. Ανάλογα με το κοινό-

στόχο που αποβλέπει ο κάθε πολιτικός υποψήφιος αυξάνει ή μειώνει, στο μίγμα 

του μηνύματος, το ποσοστό αυτών των χαρακτηριστικών. Έτσι, οι υποψήφιοι που 

στοχεύουν στην συναισθηματική αφύπνιση του ψηφοφόρου χρησιμοποιούν 

περισσότερο το Πάθος, ενώ οι ορθολογιστές το Λόγο. Τέλος το Ήθος 

χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση αφού οι ψηφοφόροι μπορεί να αρέσκονται στα 

μεγάλα λόγια, επιθυμούν όμως ταυτόχρονα ο υποψήφιος που θα υποστηρίξουν να 

έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει όσα υπόσχεται.  

Η τομή και η καίρια συμβολή του διαφημιστικού τρόπου στην επικοινωνία είναι η 

σύνοψη θέσεων, απόψεων, χρήσεων και ιδιοτήτων προσώπων και καταστάσεων σε 

μια φράση, σε ένα μήνυμα σαφές και κυρίως συνοπτικό: το διαφημιστικό μήνυμα, 

το πολιτικό σλόγκαν. Οι διαφημιστές, έχοντας κατανοήσει την αξία της 

επιγραμματικής αναφοράς, χρησιμοποιούν λέξεις και εικόνες με τέτοιο τρόπο ώστε 

να απλοποιούν τα πράγματα και να επιτρέπουν μία κατά το δοκούν θέαση 

(ανάγνωση) των προβαλλόμενων. Η επιγραμματικότητα, η συνοπτικότητα του 

συμβολισμού και ο αναδεικτικός οίστρος είναι τρόποι που συμβάλλουν στο 

εύληπτο της διαφημιστικής κατασκευής του, ως επί το πλείστον, ασαφούς 

πολιτικού μηνύματος (Leiss  et al., 2008). 
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3.2.3.1. Αρνητικη τηλεοπτικη διαφημιση 

Η αρνητική διαφήμιση έχει παίξει το δικό της ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες, 

μέσα στα πλαίσια της ελληνικής τηλεόρασης. Χρησιμοποιώντας τον όρο αρνητική 

διαφήμιση, γίνεται αντιληπτό ότι είναι οι διαφημίσεις που εστιάζουν στις 

πραγματικές και μη αδυναμίες του αντιπάλου, παρά στα θετικά χαρακτηριστικά 

του υποψήφιου που προβάλλεται.129 Στις προεκλογικές εκστρατείες, τα αρνητικά 

διαφημιστικά μηνύματα θεωρούνται πιο σημαντικά από τα θετικά. Ο λόγος που 

γίνεται αυτό είναι ότι τα αρνητικά μηνύματα είναι πιο αποτελεσματικά επειδή 

αποτυπώνονται καλύτερα στη μνήμη και μπορούν να περάσουν το μήνυμα με 

λιγότερες επαναλήψεις. Από την άλλη υπάρχει και η περίπτωση να έχουν 

ανάστροφη επίδραση (boomerang effect) προκαλώντας έτσι για όποιον 

χρησιμοποιεί τον αρνητισμό. 

Σύμφωνα με τον…..«Η ανάστροφη επίδραση, μεγιστοποιείται όταν οι επιθέσεις 

αφορούν προσωπικά ζητήματα, ενώ ελαχιστοποιούνται, όταν αφορούν θέσεις 

πολιτικής του αντιπάλου. Κι εδώ πρέπει να ειπωθεί ότι η αρνητική διαφήμιση όταν 

είναι ενυπόγραφη δεν είναι ποτέ μαύρη, όσο αρνητή κι αν είναι. Γιατί ξέρουμε 

ποιος την έκανε, και αυτή η ευθύνη συνεπάγεται με κόστος».130 

 

 

3.2.4. Ραδιοφωνική Πολιτική Διαφήμιση 

 Το ραδιόφωνο ως μέσο διαφήμισης, σε κάθε περίπτωση έχει χαμηλότερο κόστος 

σχετικά με την αγορά χρόνου του διαφημιστικού μηνύματος και τη παραγωγή του 

από το αντίστοιχο της τηλεόρασης, το κόστος όμως εξαρτάται από τη χρονική ζώνη 

που θα ακουστεί καθώς επίσης και από τη διάρκειά του.  Εμφανίζει μεγάλη 

ευελιξία ως προς τις προθεσμίες και την επιλογή χρόνου, αλλά και χρονική 

ακρίβεια της παρουσίασης του μυνήματος.131  

Το ραδιόφωνο κυρίως χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς, ως μέσο για 

συμπληρωματική χρήση και για την επίτευξη της επαναληπτικότητας. Κοινό-

στόχος των ραδιοφωνικών διαφημίσεων αποτελούν βασικά οι νέοι, που ακούν 

περισσότερο ραδιόφωνο, και οι ψηφοφόροι που περνούν αρκετό χρόνο εκτός 

σπιτιού. Αν και στηρίζεται μόνον στον ήχο, αυτό μερικές φορές αποτελεί και το 

ατού του συγκεκριμένου μέσου: καθώς δηλαδή ο ακροατής μπορεί μόνον να 

ακούσει και όχι να δει ή να διαβάσει τις ραδιοφωνικές πληροφορίες (καθώς ακούει 
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131 Γ. Ζώτος, Η Διαφήμιση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ.255 



μια εκπομπή), λειτουργεί απολύτως ακουστικά και οι άλλες αισθήσεις ατονούν. 

Έτσι όσες πληροφορίες παίρνει σε μια διακοπή διαφημίσεων, καταγράφονται πιο 

έντονα. Γίνεται αντιληπτό ότι τα μηνύματα των ραδιοφώνων δημιουργούνται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μέσου. 

Η ραδιοφωνική διαφήμιση στηρίζεται περισσότερο στη μουσική και στο κείμενο, 

επειδή ακριβώς δεν μπορεί να πείσει με την εικόνα, οπότε παίζει σημαντικότερο 

ρόλο η επιλογή της μουσικής υπόκρουσης και η φωνή του ατόμου που μιλά καθώς 

βεβαίως και όσα λέει για αυτό. Όσον αφορά τις προτάσεις, είναι σύντομες ώστε να 

μην κουράζουν το ακροατήριο. Ανάλογα με το μήνυμα που θέλει το κάθε κόμμα να 

δώσει κατασκευάζει τις διαφημίσεις του πιο ανάλαφρες, χρησιμοποιώντας ήχους 

που προκαλούν τη χαλάρωση του ακροατή, ή εάν θέλει να προσδώσει αγωνία, 

χρησιμοποιώντας την ανάλογη μουσική υπόκρουση ή/και τα αντίστοιχα κείμενα.  

 

 

3.2.5. Πολιτική Διαφήμιση σε Εξωτερικούς Χώρους-Outdoor 

Τα πολιτικά κόμματα πέρα από τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, δημιουργούν 

διαφημίσεις και για εξωτερικούς χώρους. Για τις συγκεκριμένες διαφημίσεις 

επιλέγονται σημεία που έχουν μεγάλη κίνηση, όπως για παράδειγμα, κεντρικοί 

δρόμοι των πόλεων, στάσεις λεωφορείων, πολυσύχναστοι δρόμοι αλλά και μεγάλοι 

αυτοκινητόδρομοι. Αξιοσημείωτο είναι που παρατηρείται η συνύπαρξη 

γιγαντοαφισών από όλα τα κόμματα στο κέντρο της Αθήνας.132  

Στη χώρα μας, η εξέλιξη της πολιτικής αφίσας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

τόσο από πολιτικής όσο και από αισθητικής άποψης.  

Μια από τις πρώτες μεγάλες «μάχες της αφίσας» δόθηκε στις εκλογές του 1950, 

όταν οι δρόμοι γέμισαν από αφίσες που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

περιλάμβαναν τη φωτογραφία των υποψήφιων, ενώ στις εκλογές του Οκτωβρίου 

του 1961 είναι η πρώτη φορά που τα κόμματα επενδύουν υψηλά χρηματικά ποσά 

στη διαφήμιση, άρα και στην αφίσα. Μετά τη δικτατορία, οι εκλογές του 1974, 

θεωρούνται η εποχή της άνθισης της πολιτικής αφίσας, που πάντως παραμένει 

εστιασμένη στα πρόσωπα των ηγετών κάθε παράταξης. Στις αρχές του '80, ξένες 

διαφημιστικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να φέρουν μαζί τους κι έναν 

καινούριο αέρα στην προεκλογική διαφήμιση, μέσα από νέες τεχνικές, αισθητική 

και ιδέες.  
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Η αφίσα, με τα γνωστά χαρακτηριστικά της, αρχίζει να σβήνει από τις εκλογές του 

1996, μια περίοδο κατά την οποία η τηλεόραση κυριαρχεί στον προεκλογικό 

αγώνα. Μια νέα εποχή για την προεκλογική αφίσα ξεκινά το 1999, όταν το photo 

shop έγινε ο νέος καλός της σύμμαχος, με ενίοτε εντυπωσιακά αποτελέσματα.  

Το 2000, το τέλος της ανεξέλεγκτης παραδοσιακής αφίσας, συναντάται με την 

αρχή της εξελιγμένης εξωτερικής ψηφιακής αφίσας. Η αφίσα πια έχει μπει για τα 

καλά σε επαγγελματικά επίπεδα διεθνών προδιαγραφών, κάτι που φαίνεται καθαρά 

κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών του 2002, αλλά και στις 

βουλευτικές του 2004. Σταθερή κι αγαπημένη συνήθεια των ηγετών παραμένει το 

να ποζάρουν με ύφος που εμπνέει εμπιστοσύνη και το βλέμμα να ατενίζει το 

μέλλον. 

Μια νέα τάση των καιρών εμφανίστηκε στις εκλογές του 2012, όταν πάσης φύσεως 

ηλεκτρονικές «αφίσες» άρχισαν να κάνουν το γύρο του Ιντερνετ και των social 

media, σε μια προεκλογική εκστρατεία νέας μορφής με πολλαπλούς στόχους.133 

Μεγάλο μειονέκτημα των λεγόμενων outdoor διαφημίσεων, αποτελεί η μικρή 

δυνατότητα για συγκέντρωση της προσοχής αφού οι ψηφοφόροι περνούν από τα 

προαναφερθέντα σημεία, συνήθως βιαστικά.134 Για το λόγο αυτό, οι πολιτικοί 

αρχηγοί  προσπαθούν να πετύχουν, μέσω των αφισών τους, το περιεχόμενο τους να 

είναι περιορισμένο, σύντομο και να βασίζεται στην αναγνώριση του εκάστοτε 

πολιτικού. Οι πολύ κοντινές φωτογραφίες είναι κοινό χαρακτηριστικό των μεγάλων 

κομμάτων. Επίσης κύριο μέλημα αποτελεί το μήνυμα να έχει την έκταση μιας 

επικεφαλίδας και η οπτική απεικόνιση να είναι έντονη.135 

 

 

3.2.6. Τηλεοπτική Αναμέτρηση - Debate 

Μία από τις σύγχρονες τεχνικές πολιτικής επικοινωνίας είναι η τηλεοπτική 

αναμέτρηση, γνωστότερη ως debate.  

Οι ρίζες του debate, ανάγονται στα πανεπιστημιακά πρότυπα όπου το συναντάμε 

παγκοσμίως, ως πνευματικό αγώνισμα, έναν αγώνα, δηλαδή, επιχειρημάτων και 

πειθούς γύρω από ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια 

ολιγόλεπτη προετοιμασία, 2 ή 4 ομάδων ομιλητών που αναπτύσσουν την 
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http://www.amna.gr/


επιχειρηματολογία τους για το ζήτημα του αγώνα, αντικρούοντας τα επιχειρήματα 

των αντιπάλων σε ολιγόλεπτους λόγους. Οι παίκτες αναπτύσσουν την 

επιχειρηματολογία τους ανεξαρτήτως των προσωπικών τους απόψεων, ενώ τον 

νικητή αναδεικνύει μία ομάδα κριτών που αξιολογεί την τεκμηρίωση και 

παρουσίαση των επιχειρημάτων κάθε ομάδας.136 

Την πρώτη εφαρμογή του debate τη συναντάμε στις αμερικανικές Προεδρικές 

εκλογές τη δεκαετία του ’70. 

Η πρώτη φορά που καταγράφηκε στην Ελλάδα τηλεοπτική αναμέτρηση, ήταν στις 

εκλογές του 1996, μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, του Κ. 

Σημίτη και του Μ. Έβερτ. Υπήρξαν αντιθέσεις όσον αφορά τον ορισμό των 

δημοσιογράφων που θα υπέβαλλαν τις ερωτήσεις πριν από τη πραγματοποίηση της 

τηλεοπτικής μονομαχίας. Το μοντέλο αυτό, επαναλήφθηκε στις εκλογές του 2000, 

στην τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των Κ. Σημίτη και του Κ. Καραμανλή. Στις 

εκλογές του 2004 εκτός από τους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων έλαβαν 

μέρος στο τηλεοπτικό debate και οι αρχηγοί των αμέσως μικρότερων κομμάτων. ( 

Κ.Κ.Ε. , Συνασπισμός, ΔΗ.Κ.ΚΙ ).137 

Το ίδιο το debate, εγγυάται λόγω της φύσεως του, την εκτεταμένη ζωντανή 

προβολή των πολιτικών, εφόσον όλοι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, είναι 

υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο, ενώ παράλληλα θέτει και την ημερήσια 

θεματολογία μιας σύγχρονης προεκλογικής εκστρατείας.138 Οι πολιτικοί αρχηγοί 

επιτυγχάνουν μέσω του debate, έναν χώρο άμεσης επικοινωνίας με τους 

ψηφοφόρους, χωρίς τη μεσολάβηση της  επί πληρωμή διαφήμισης. 

Η εμπειρία από τις αμερικανικές Προεδρικές εκλογές διδάσκει ότι το debate είναι 

ένα show για την τηλεόραση. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν απαντούν επί της ουσίας 

αλλά προσπαθούν με τις απαντήσεις τους να εντυπωσιάσουν τους τηλεθεατές- 

ψηφοφόρους. Για το λόγο αυτό το ντύσιμο, οι κινήσεις, η συμπεριφορά, η 

ψυχραιμία και τα χαμόγελά τους είναι επιμελώς προσχεδιασμένα από τα κομματικά 

επιτελεία, καθώς επίσης και οι αξιομνημόνευτες ατάκες, που εντυπώνονται στο 

μυαλό του τηλεθεατή.  

Τα κόμματα ετοιμάζουν καιρό τους αρχηγούς τους για αυτές τις τηλεοπτικές μάχες, 

και μάλιστα από το 2004, και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, προσλαμβάνουν 

επικοινωνιολόγους και ενδυματολόγους, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια 

αξιοπρόσεκτη παρουσία με την οποία θα συγκινούν τους ψηφοφόρους τους.   
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Η τηλεοπτική αναμέτρηση, αποτελεί μεγάλο δίλλημα για τους πολιτικούς 

αρχηγούς,  δεδομένου ότι εμπεριέχει και την πιθανότητα μιας καταστροφικής 

αποτυχίας. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής και άμεσης εκπομπής, τα λάθη είναι 

πιο δύσκολο να καλυφθούν, και η λεπτομερής έξυπνη έκθεση των πολιτικών 

θέσεων από έναν υποψήφιο, μπορεί πολύ εύκολα να υπονομευτεί από ένα λεκτικό 

λάθος.139 Είναι πολύ σημαντική η εντύπωση που θα δώσει η παρουσία ενός 

πολιτικού αρχηγού σε αυτήν την αναμέτρηση, όχι μόνο αναφορικά με το ίδιο το 

debate, αλλά και για τη κάλυψη που θα έχει αυτό τις επόμενες μέρες στον Τύπο. 

 

 

3.2.7. Συνεντεύξεις Τύπου 

Η μεσοποίηση της πολιτικής και η «δημοκρατία των μέσων» που υποστηρίζουν την 

υπαγωγή του πολιτικού πεδίου στους επικοινωνιακούς κανόνες, αποτελούν τη 

σύγχρονη πραγματικότητα της κάθε προεκλογικής εκστρατείας, παγκοσμίως. Έτσι, 

ένα σημαντικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται ευρέως από τα πολιτικά κόμματα, 

είναι η συνέντευξη Τύπου, είτε των πολιτικών αρχηγών, είτε των υποψηφίων 

βουλευτών. 

Με τη συνέντευξη Τύπου, επιτυγχάνεται η προβολή τους από τα μέσα ενημέρωσης, 

μέσω δημοσίων δηλώσεων, οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω των 

έντυπων και των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης στο ευρύτερο κοινό.140 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι ακόμα και όταν οι πρόεδροι των κομμάτων 

κάνουν εμφανίσεις σε συνεντεύξεις Τύπου, οι ομιλίες τους δεν είναι συνήθως δικές 

τους, αλλά του τμήματος επικοινωνιακού σχεδιασμού, έχουν, δε, συνταχθεί κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάσουν το επιθυμητό μήνυμα.141 

Οι συνεντεύξεις Τύπου δίνουν στους πολιτικούς αρχηγούς την ευκαιρία να θέσουν 

τις ημερήσιες θεματολογίες και επιπλέον να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση. Οι 

τηλεθεατές φαίνονται ανήμποροι να αφομοιώσουν την ολότητα των γεγονότων και 

έτσι βασίζονται στα μέσα ενημέρωσης για να διερευνήσουν τη πραγματικότητα. 

Για αυτό το λόγο είναι καταλυτικό για τους πολιτικούς να βρίσκουν τρόπους 

προσέγγισης των μέσων και κατά επέκταση των ψηφοφόρων τους. 

Γενικά όπως σε κάθε περίοδο έτσι και στην προεκλογική, οι συνεντεύξεις 

σχεδιάζονται με την προοπτική της μεγιστοποιημένης κάλυψης. Ως εκ τούτου, οι 
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συνεντεύξεις πραγματοποιούνται την ώρα μετάδοσης των δελτίων ειδήσεων 

υψηλής ακροαματικότητας και σε χώρους όπου μπορούν να προσέλθουν οι 

δημοσιογράφοι. Ένα δημοσιογραφικό γεγονός προορισμένο να ανταποκριθεί στις 

προθεσμίες για την πρώτη έκδοση μιας εφημερίδας ή στα προγραμματισμένα 

δελτία ειδήσεων, έχει περισσότερες πιθανότητες να προβληθεί από ένα άλλο 

γεγονός που δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το τρόπο.142 Αυτός είναι ο λόγος που οι 

συνεντεύξεις Τύπου καθορίζονται έτσι χρονικά, ώστε να συμβαδίζουν με το 

τηλεοπτικό πρόγραμμα και τα χρονικά όρια των εφημερίδων. 

Επίσης οι πολιτικοί πρέπει να είναι ευέλικτοι και να προσαρμόσουν την 

συνέντευξη στην εκάστοτε γραμματική του μέσου. Στον Τύπο, όταν ο πολιτικός 

κάνει κάποιο λεκτικό ολίσθημα, ο δημοσιογράφος επιστρατεύει το ρόλο του 

επιμελητή για να αποδώσει το νόημα όσων λέχθηκαν. Στην τηλεόραση, όμως τα 

πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν ένας πολιτικός εκστομίσει κάτι που δεν είναι 

πρέπον και μάλιστα σε απευθείας σύνδεση αυτό δεν αλλάζει. Η αμηχανία ενός 

πολιτικού μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, αποτελεί ότι χειρότερο για την εικόνα 

του. 

 

 

3.2.8. Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών – Briefing 

 Όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δηλαδή, το briefing, 

αποτελεί μια διαδικασία η οποία ενεργοποιείται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας. Η διαφορά της με την συνέντευξη Τύπου είναι ότι στην 

τελευταία συμμετέχει μόνο ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ενώ στη πρώτη 

συμμετέχουν επίσης υποψήφιοι βουλευτές αλλά και ο αρχηγός του κόμματος. 

Συνήθως το κυβερνών κόμμα κάνει πρώτο την ενημέρωση και το κόμμα της 

Αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί δίνοντας απαντήσεις. 

Το briefing περιλαμβάνει ενημέρωση για τη τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και 

συμβάλει στο να συμμετέχουν τα κόμματα στην ημερήσια θεματολογία των μέσων. 

Για αυτό το λόγο η ώρα διεξαγωγής του καθορίζεται όπως και στη συνέντευξη από 

τα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες έτσι ώστε τα αποσπάσματα του briefing να 

λάβουν χώρο στα μέσα ενημέρωσης. Για την ενημέρωση των δημοσιογράφων 

αποστέλλονται δελτία Τύπου τα οποία απαντούν στα εξής : Πότε, Που, Ποιος και 

Γιατί διοργανώνει την εκάστοτε ενημέρωση. Όταν αυτή ολοκληρώνεται, τα 

στελέχη του τμήματος επικοινωνίας των κομμάτων, απομαγνητοφωνούν και 

                                                           
142 B. McNair, Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία, Κατάρτι, Αθήνα, 1998, σελ.121 

 



49 
 

αποστέλλουν το κείμενο στους δημοσιογράφους ώστε να έχουν το απαραίτητο για 

δημοσίευση υλικό. 

Τα πολιτικά κόμματα τις τελευταίες δεκαετίες, αντιλαμβανόμενα την καθοριστική 

και ταυτόχρονα καταλυτική λειτουργία του Τύπου και των δημοσιογράφων στην 

κατάληψη και διαχείριση της εξουσίας, αξιοποίησαν τους εκπροσώπους του Τύπου 

σε καίριες πολιτικές θέσεις, όπου η επικοινωνιακή τεχνογνωσία συντείνει στην 

ενίσχυση του πολιτικού και κομματικού κεφαλαίου.  

Προεξάρχουσα περίπτωση αποτελεί ο τέως κυβερνητικός εκπρόσωπος και 

υπουργός επικρατείας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ένας από τους στενούς συνεργάτες 

του Κώστα Καραμανλή. Η επιλογή αξιοποίησης του Θ. Ρουσόπουλου στη θέση 

αυτή έγινε με τεχνοκρατικά κριτήρια, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν 

ενταγμένος στον κομματικό και ιδεολογικό χώρο της Ν.Δ. Επρόκειτο για έναν 

δημοσιογράφο, αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στο ιδιωτικό κανάλι Mega 

Channel, και παλαιότερα, συντάκτη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Το 2000, ο 

αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κ. Καραμανλής προτείνει στον Θ. 

Ρουσόπουλο τη θέση του εκπροσώπου τύπου και εκείνος την αποδέχεται παρά τις 

αντιδράσεις που εξέφρασαν τα κομματικά μέλη απέναντι σε ένα πρόσωπο που, όχι 

μόνο δεν ήταν ποτέ μέλος του κόμματος αλλά ούτε είχε έστω εκφράσει την 

υποστήριξή του στο κόμμα. Για την «ευαίσθητη» αυτή θέση χρησιμοποιείται ένας 

δημοσιογράφος του οποίου η πορεία δεν προσιδιάζει σε εκείνη των υπόλοιπων 

υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος. Αντίστοιχη περίπτωση θα μπορούσε να 

σημειωθεί ο Πέτρος Ευθυμίου, ο οποίος ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου και 

γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2006-2007. Ωστόσο η 

περίπτωση αυτή διαφέρει από εκείνη του Θ. Ρουσόπουλου ως προς τη θέση που ο 

βουλευτής κατείχε στην κομματική ιεραρχία και το κομματικό του κεφάλαιο: ο Π. 

Ευθυμίου αποτέλεσε μέλος του ΠΑΣΟΚ ήδη από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του 

κόμματος, ενώ πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως εκπρόσωπος τύπου είχε 

διατελέσει υπουργός Παιδείας. Παραμένει, βέβαια, στοιχείο σημαντικό η 

μακρόχρονη δημοσιογραφική του θητεία σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα όπως 

και το πέρασμά του από την τηλεόραση. Πρόκειται για δεξιότητες που θεωρούνται 

ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά για τη θέση του εκπροσώπου τύπου και γραμματέα 

επικοινωνίας. Μια ακόμα αξιοσημείωτη περίπτωση είναι η βουλευτική εκλογή της 

Λιάνας Κανέλλη με το ΚΚΕ ήδη από τις εκλογές του 2000 στην Α΄ Περιφέρεια 

Αθηνών. Η Λ. Κανέλλη, γνωστή δημοσιογράφος τόσο στην τηλεόραση όσο και 

στον τύπο και από το 1997 εκδότρια περιοδικού, δεν αποτελούσε στέλεχος 

ενταγμένο στον κομματικό και ιδεολογικό πυρήνα του ΚΚΕ. Η επιλογή της και το 

γεγονός ότι αναλαμβάνει, άτυπα, να εκπροσωπεί το κόμμα κυρίως στις τηλεοπτικές 

αντιπαραθέσεις, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα αξιοποίησης μιας 

επικοινωνιακής δεξιότητας στο πολιτικό πεδίο της αντιπαράθεσης. Μπορούμε 



επίσης να σημειώσουμε την περίπτωση του αρχηγού του ΛΑΟΣ Γιώργου 

Καρατζαφέρη, ο οποίος ως δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού 

προώθησε μέσω των μέσων ενημέρωσης που του ανήκουν τόσο την 

αντιπολιτευτική τακτική του κόμματός του όσο και την προσωπική του εικόνα. Η 

χρήση επικοινωνιακών τεχνικών είναι εμφανής στις πολιτικές τοποθετήσεις του Γ. 

Καρατζαφέρη: λόγος εκλαϊκευμένος, σύντομος και συνθηματικός και χρήση 

στοιχείων τεχνητής αντιπαράθεσης αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν να 

«περνάει» η παρουσία του και η κομματική γραμμή στα μέσα ενημέρωσης.143 

 

 

3.2.9. Συμμετοχή σε Τηλεοπτικές Εκπομπές και Τηλεοπτικά 

«Παράθυρα» 

Η μεσοποίηση της πολιτικής δημόσιας σφαίρας προσδιορίζει ουσιαστικά τη 

διαδικασία της πολιτικής ενημέρωσης, ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που η 

απελευθέρωση της ραδιοτηλεόρασης ενίσχυσε την κηδεμονία του δημόσιου χώρου. 

Η αναμφισβήτητη κυριαρχία των μέσων στον τομέα της ενημέρωσης προκύπτει 

από τα ποσοστά καθημερινής χρήσης τους, με την τηλεόραση να κρατά τα σκήπτρα 

των προτιμήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές, και κυρίως τα δελτία ειδήσεων, 

να συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Ο κρίσιμος ρόλος της 

τηλεόρασης αφορά στη δυνατότητα απεύθυνσής της σε ένα διευρυμένο, διαταξικό 

κοινό πολιτών. Η σύνθεση του κοινού της τηλεόρασης και, πιο ειδικά των δελτίων 

ειδήσεων, έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Β΄ Πανελλαδικής έρευνας 

αναγνωστικής συμπεριφοράς του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, είναι γυναίκες και 

άνδρες που ανήκουν σε όλες τις επαγγελματικές και οικονομικές κατηγορίες, 

εκφράζονται σε όλη την κλίμακα των πολιτικών τοποθετήσεων και διαπερνούν τη 

μορφωτική κλίμακα. Είναι προφανές ότι η χρήση της τηλεόρασης με στόχο τη 

μεγαλύτερη δυνατή απεύθυνση αποτελεί πρόκληση για τα πολιτικά κόμματα. Η 

δυνατότητα μαζικής και διαταξικής απεύθυνσης στο κοινό των τηλεθεατών άλλαξε 

σε σημαντικό βαθμό τους όρους διεξαγωγής της πολιτικής επικοινωνίας των 

πολιτικών κομμάτων.144  

Οι τηλεοπτικές εκπομπές συζητήσεων, αποτελούν προνομιακό πεδίο για την 

διερεύνηση των αναπαραστάσεων της πολιτικής. Στη διαμόρφωση αυτών των 

αναπαραστάσεων, συμπράττουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι, με το μεγαλύτερο 

                                                           
143 Κουντούρη Φ., Η επικοινωνιακή διάσταση της πολιτικήσελ. Η διαμόρφωση του κομματικού 

σκηνικού υπό την κυριαρχία των ΜΜΕ στο δημόσιο χώρο. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 

Επιστήμης, 2010, τ.χ. 35, σελ. 57-88. 
144 Γ. Ζώτος, Η Διαφήμηση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ.256 
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μέρος των δηλώσεων να εκφέρεται από τους υποψήφιους βουλευτές. Βασικός 

στόχος των πολιτικών είναι να επιδείξουν ικανά επίπεδα προσαρμογής στις 

συμβάσεις του προγράμματος που συμμετέχουν, για να εξασφαλίσουν τη συνεχή 

παρουσία τους. Οι πολιτικοί, έχουν εσωτερικεύσει το βασικό κομματικό μήνυμα, 

και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που αυτό ενσωματώνει, ενώ γνωρίζουν, από 

εμπειρία με ποιο τρόπο μπορούν να είναι πιο αποδοτικοί στις τηλεοπτικές 

εκπομπές.145 Σε αντίθεση με τις διαφημίσεις και τις ομιλίες, όπου το κόμμα έχει 

άπλετο χρόνο για να διαμορφώσει τις στρατηγικές του, στις τηλεοπτικές 

συζητήσεις, το κόμμα εξαρτάται για την προβολή του μηνύματος, από τους 

υποψήφιους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη που εμφανίζονται στα μέσα.146 

Για αυτό λόγο δίνεται πολύ μεγαλύτερη βάση από τους πολιτικούς αρχηγούς, στο 

ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στην εκάστοτε τηλεοπτική εκπομπή. 

Κατά τη διάρκεια των εκλογών και όχι μόνο, παρατηρείται πως τα κόμματα δίνουν 

περισσότερο βάση στα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν παρά στις θέσεις 

τους, με αποτέλεσμα να μην είναι τυχαία η συνεχής παρουσία κάποιων 

συγκεκριμένων προσώπων σε συζητήσεις τηλεοπτικών καναλιών. Τα κόμματα 

προβάλλουν στην τηλεοπτική σκηνή, τους τηλεγενείς πολιτικούς τους, που 

θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί για τις ανάγκες των ΜΜΕ και την εικόνα της 

τηλεόρασης. Τα τηλεοπτικά κανάλια κατά τη διάρκεια των προεκλογικών 

εκστρατειών, δείχνουν μια προτίμηση στην εικόνα των υποψηφίων και στα 

σύντομα θέματα. Έτσι οι σύμβουλοι επικοινωνίας χρειάζεται να προσαρμοστούν 

στις απαιτήσεις αυτές. Σε ευνοϊκή λοιπόν θέση βρίσκονται εκ των προτέρων τα 

στελέχη της λεγόμενης πρώτης γραμμής του κάθε κόμματος. Στελέχη τα οποία 

μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο των ιδιωτικών καναλιών και επιδιώκουν την 

όσο μεγαλύτερη παρουσία τους στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές 

εκπομπές. Ο Χ. Τζιομπάνογλου είχε δηλώσει : Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές 

που παρακολουθήσαμε σε διαφορετικούς σταθμούς να συγκρούεται το ίδιο δίδυμο 

πολιτικών. Πολιτικοί με τεράστια προβολή στις εκλογές κατέλαβαν τις πρώτες 

θέσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες. 

Οι προεκλογικές εκστρατείες δίνουν την ευκαιρία στα κόμματα να προβάλλουν στα 

τηλεοπτικά παράθυρα, αστέρια του θεάτρου, της τηλεόρασης και του αθλητισμού 

που τους υποστηρίζουν ως υποψήφιοι βουλευτές. Οι προαναφερθέντες υποψήφιοι, 

θεωρούνται άκρως δημοφιλείς και αγαπητοί στο τηλεοπτικό κοινό. Έτσι ήταν από 

τους καταλληλότερους για να εκπροσωπήσουν το εκάστοτε κόμμα στην 

τηλεόραση. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πλατό της τηλεόρασης βρέθηκαν στα 

                                                           
145 Σ. Παπαθανασόπουλος, Α. Σαμαράς, Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 3, Καστανιώτη, Αθήνα, 

2005, σελ.60 
146 Σ. Παπαθανασόπουλος, Α. Σαμαράς, Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 3, Καστανιώτη, Αθήνα, 

2005, σελ.60 



έδρανα της Βουλής πολλοί ηθοποιοί. Κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι οι 

παραπάνω προτιμήθηκαν από τους ψηφοφόρους για τον μεστό πολιτικό τους λόγο 

ή την ουσιώδη πολιτική τους παρέμβαση. Η προβολή τους από τα ΜΜΕ και η 

καθημερινή σχεδόν είσοδός τους στα σπίτια των πολιτών μέσα από την τηλεοπτική 

οθόνη, στάθηκε για άλλη μια φορά παρεμβατική. Μια άλλη ξεχωριστή κατηγορία 

υποψηφίων στην οποία τα μέσα έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση, ήταν εκείνη των 

υποψηφίων που υιοθέτησαν ακραίες θέσεις και συμπεριφορές.  

Η δίψα των πολιτικών για προβολή, είναι τόσο μεγάλη, που τα ΜΜΕ δεν 

αρνούνται να την εκμεταλλευτούν. Όσον αφορά τους πολιτικούς υποψήφιους που 

βρίσκονται στην λεγόμενη δεύτερη γραμμή του κόμματος και οι οποίοι δεν 

χρήζουν της επιλογής του πολιτικού αρχηγού για εκπροσώπηση στα μέσα, αυτοί 

καταφεύγουν στην πληρωμένη δημοσιότητα μέσω των τοπικών μέσων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι τηλεοπτικοί τοπικοί σταθμοί, δημιουργούν ειδικό 

τιμοκατάλογο για την περίοδο των εκλογών και προσφέρουν τον τηλεοπτικό τους 

χρόνο, έναντι αμοιβής, στους βουλευτές της περιφέρειας οι οποίοι δεν μπορούν να 

προβληθούν από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Το τίμημα της δημοσιότητας 

βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την θεαματικότητα του σταθμού, του δελτίου, 

της εκπομπής και την σοβαρότητα, εγκυρότητα και απήχηση του δημοσιογράφου. 

Μάλιστα για τους σταθμούς αυτούς, που λόγω της χαμηλής τηλεθέασης 

αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οι εκλογές είναι οι πλέον 

χρυσοφόρα περίοδος τους. Κατά συνέπεια αυτοί οι βουλευτές, συμμετέχουν σε 

πληρωμένες συνεντεύξεις και τηλεοπτικά παράθυρα, για να προβάλουν τον εαυτό 

τους και το πρόγραμμά τους. 

 

 

3.2.9.1. Η Κατασκευή Εικόνας μέσω των Τηλεοπτικών Εκπομπών 

Η προσωποποίηση της πολιτικής είναι η μεσο- και μακρο-σκοπική επίδραση της 

τηλεόρασης στη δημόσια σφαίρα. Η σημασία της προσωποποίησης της πολιτικής 

διαδικασίας δεν έγκειται απλώς στο ότι δίδεται πλέον περισσότερη προσοχή στις 

προσωπικότητες της πολιτικής από ότι στα πολιτικά θέματα. Έγκειται μάλλον στο 

ότι για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στις δυτικές κοινωνίες η ίδια η πολιτική ως 

έννοια κατανοείται και υφίσταται μόνο δια μέσου των πρωταγωνιστών της και της 

εικόνας τους. Ακολουθώντας τις τεχνικές της βιομηχανίας του θεάματος, οι 

πολιτικοί που εμφανίζονται στην τηλεόραση απεκδύονται από τα ατομικά και 

φυσικά τους χαρακτηριστικά και υποβάλλονται σε μια ορισμένη σημειολογική 

επεξεργασία κατά την οποία μετατρέπονται σε εικόνες του εαυτού τους, 

σημαίνοντας και προωθώντας ταυτοχρόνως τα κόμματά τους και την ιδεολογία 
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τους. Χάνουν, έτσι, ή τείνουν να χάσουν την αυθεντικότητά τους. Παρουσιάζουν 

έναν εαυτό σχεδιασμένο για να ελκύσει την προσοχή και να γίνει πρωτίστως 

αντικείμενο θέασης και όχι αφορμή νοητικής επεξεργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

το πρόσωπο μετατρέπεται σε προσωπείο, ο πολιτικός αποκτά ένα οιονεί πρόσωπο. 

Έτσι λοιπόν η τηλεόραση κατασκευάζει πολιτικούς αστέρες ανάλογα με το φυσικό 

ή τεχνητό χάρισμά τους να «γράφουν» καλά στην κάμερα.147 Συμπερασματικά, οι 

τηλεοπτικές εκπομπές και γενικότερα η τηλεόραση ως ηγετικό μέσο του σύγχρονου 

επικοινωνιακού πεδίου, έχει προσανατολίσει το προεκλογικό πράττειν, 

περισσότερο στα πρόσωπα των πολιτικών παρά στις θέσεις και την ιδεολογία των 

πολιτικών κομμάτων, με τα οποία αυτοί συνδέονται άμεσα.148 Η πολιτική 

επικοινωνία δεν λαμβάνει χώρο πλέον στα έδρανα του Κοινοβουλίου ούτε στην 

προσωπική επαφή με τους ψηφοφόρους. Αντίθετα, διαμεσολαβείτε κατά μεγάλο 

μέρος, μέσω της τηλεόρασης και των εκπομπών της και αυτό έχει φέρει ως 

αποτέλεσμα, οι υποψήφιοι να αγωνιούν όλο και περισσότερο για την συμμετοχή 

τους στα τηλεοπτικά παράθυρα, καθώς και για να εξασφαλίσουν μια ευνοϊκή 

μεταχείριση από το κυρίαρχο αυτό μέσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Δεμερτζής Ν., Πολιτική Επικοινωνία. Διακινδύνευση, δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Παπαζήση, 2002 
148 Σ. Παπαθανασόπουλος, Η Δύναμη της Τηλεόρασης, Καστανιώτη, Αθήνα, 1997, σελ.180 



3.3. «Νέα Μέσα», Προεκλογική Εκστρατεία και Πολιτικά Κόμματα 

 

Τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, ιδίως το διαδίκτυο, προσφέρουν στους χρήστες 

τους ποικίλες δυνατότητες να συμμετάσχουν ενεργά στις δημόσιες συζητήσεις. Γι’ 

αυτό τα νέα μέσα επικοινωνίας διαθέτουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις μέχρι ΄ρα 

γνωστές πρακτικές της πολιτικής επικοινωνίας και να προσδώσουν στην 

επικοινωνία μια νέα κοσμοπολίτικη διάσταση.  

Η πολιτική ενημέρωση και συζήτηση στο διαδίκτυο από τις ιστοσελίδες, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και τα ιστολόγια αντλούν την ημερήσια θεματολογία 

ανάλογα με την εθνική και διεθνή επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται από τους 

θεσμοθετημένους φορείς της πολιτικής έκφρασης (πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, 

ΜΜΕ). Πολλά θέματα παρουσιάζονται από μια στενή προσωποκεντρική οπτική 

και για τούτο είναι αυτό-αναφορικά και περιορισμένα. Από την πλευρά, τα 

παραδοσιακά κόμματα και οι πολιτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως 

ένα ακόμα μέσο για μονόπλευρη επικοινωνία –ανακοίνωση θέσεων, εκλαΐκευση 

απόψεων, ενημέρωση για πρόγραμμα δράσεων, προεκλογική εκστρατεία και 

διάφορες επιμέρους δραστηριότητές τους, δηλαδή ως ένα διευρυμένο «πίνακα 

ανακοινώσεων».149  

 

 

3.3.1. Το Internet στην Προεκλογική Εκστρατεία 

Οι πολιτικοί  και τα πολιτικά κόμματα, ανακάλυψαν τις δυνατότητες που τους 

παρέχει το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, στις προεκλογικές τους εκστρατείες, 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Πολιτικοί υποψήφιοι, που εντάσσουν τη χρήση 

του διαδικτύου στην προεκλογική τους στρατηγική, θεωρούν ότι το διαδίκτυο 

υπερτερεί έναντι άλλων μέσων γιατί είναι κατά πολύ οικονομικότερο από τη 

διαφήμιση σε οπτικοακουστικά ή έντυπα μέσα, μπορεί να ενσωματώσει και να 

προσφέρει με ενιαίο τρόπο, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και ήχο, δίνει τη 

δυνατότητα αμφίδρομης και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ υποψηφίου και χιλιάδων 

πολιτών ταυτόχρονα και προσφέρει στους υποψήφιους μια πλατφόρμα για να 

αναπτύξουν διεξοδικά, τα πολιτικά προγράμματα και τις προτάσεις τους.150 Αυτό 

που παρατηρείται είναι ότι οι υποψήφιοι βουλευτές των μεγάλων αστικών κέντρων, 

έχουν αντιληφθεί την προστιθέμενη αξία της χρήσης του διαδικτύου στην 
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προεκλογική περίοδο, δεδομένου τόσο του μεγάλου αριθμού των πολιτών που 

επιδιώκουν να προσεγγίσουν όσο και του γρήγορου ρυθμού ζωής των μεγάλων 

αστικών κέντρων που δεν επιτρέπουν τη διαπροσωπική επικοινωνία των 

υποψηφίων με τους πολίτες. 

Για τους υποψήφιους των μητροπολιτικών κέντρων, η διαμεσολαβημένη 

επικοινωνιακή εκστρατεία μέσω υπολογιστή μπορεί με τη συνδρομή ενεργειών 

πολιτικού μάρκετινγκ, να αναδειχθεί σε αποτελεσματικό τρόπο επιρροής του 

εκλογικού σώματος. Ένας λόγος που ενισχύει την ανάγκη χρήσης του διαδικτύου, 

από υποψήφιους σε μεγάλα αστικά κέντρα, συνδέεται με τη διαπίστωση ότι οι 

χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα, είναι οι νέοι ηλικίας 15-34 ετών που 

διαμένουν σε μητροπολιτικά κέντρα.151 

Μια ολοκληρωμένη και πλήρης ιστοσελίδα ενός υποψηφίου πρέπει να 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τα στοιχεία του  υποψηφίου και πολιτικό περιεχόμενο όπως βιογραφικό 

σημείωμα, ομιλίες, ιδρυτική διακήρυξη, πολιτικό πρόγραμμα, δελτία Τύπου, 

παραπομπές σε υλικό άλλων μέσων και αρνητικών τοποθετήσεων έναντι άλλων 

διεκδικητών 

• Διαδικτυακά εργαλεία όπως τα χαρακτηριστικά πολυμέσων και τα στοιχεία 

διαπεραστικότητας. Τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων είναι αρχεία βίντεο και 

ήχου και συνήθως εμφανίζονται ως εισαγωγή στο διαδικτυακό τόπο του 

υποψηφίου και μπορεί να προβάλλουν ενέργειες της προεκλογικής εκστρατείας του 

υποψήφιου. Τα στοιχεία διαπεραστικότητας προσδίδουν στο διαδίκτυο 

μοναδικότητα ως επικοινωνιακό μέσο και προσφέρουν τη δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας.  

• Τέλος σημαντικό παράγοντα αποτελεί η συχνότητα ενημέρωσης αυτών ως προς 

τις εξελίξεις και τις πρόσφατες δραστηριότητες του εκάστοτε πολιτικού.152 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην πιο 

σημαντική επιτυχία πολιτικού που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση του 

διαδικτύου. Έτσι, το 2008, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ομπάμα κέρδισε τις εκλογές 

μέσα από την αποτελεσματική χρήση των Social Media και προσέγγισε 

εκατομμύρια θεατές ή ψηφοφόρους. Η εκστρατεία του Ομπάμα επικεντρώθηκε 

κυρίως στο περιεχόμενο των μηνυμάτων μέσω e-mail, SMS, κοινωνικές 

πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης και δικτυακών ιστοτόπων. Οι προεδρικές 

εκλογές του 2008 στις ΗΠΑ, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που διεξάγονται οι 
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προεκλογικές εκστρατείες στη χώρα. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση, ξανάγραψε 

τους κανόνες σχετικά με το πώς τα κόμματα προσεγγίζουν τους ψηφοφόρους, πώς 

συγκεντρώνουν χρήματα, πώς οργανώνουν τους υποστηρικτές τους, πώς 

χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης, πώς διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, πώς 

σχεδιάζουν αλλά και πώς απαντούν στις πολιτικές επιθέσεις, πολλές από τις οποίες 

έγιναν από μπλογκ, τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Ο Ομπάμα κατάφερε να χτίσει ένα 

τεράστιο και ισχυρό δίκτυο υποστηρικτών, το οποίο του επέτρεψε να βρει ικανή 

χρηματοδότηση. Απέδειξε ότι δεν χρειάστηκε το δημόσιο σύστημα 

χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας. Χρησιμοποιώντας το Ιντερνέτ 

για να επικοινωνήσει την πολιτική του και να συγκεντρώσει χρήματα, κατάφερε να 

μετατρέψει την προεκλογική εκστρατεία σε υπόθεση αξίας δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. Με τη βοήθεια του ιδρυτή του Facebook Chris Hughes – o ο οποίος 

επινόησε ένα καινοτόμο σύστημα διαδικτυακού εράνου με αποτέλεσμα να 

προσελκύσει τελικά περισσότερους από τρία εκατομμύρια χορηγούς ο Ομπάμα 

πραγματικά εκτοξεύτηκε προεκλογικά . Οι χορηγοί προσέφεραν επί της ουσίας 650 

εκατομμύρια δολάρια. Ποσό σημαντικό και πολύ μεγαλύτερο από αυτό που 

συγκέντρωσαν μαζί και οι δύο υποψήφιοι των εκλογών του 2004 Μπους και Κέρι. 

Η επιτυχής αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων κατά την διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας του Barack Obama αλλά και η μετέπειτα χρήση τους 

κατά την προεδρεία του, συχνά χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης για το πώς 

μπορεί ένα brand να εκμεταλλευτεί την δύναμη των κοινωνικών μέσων για την 

εποικοδομητική επικοινωνία και την δυναμική ανάπτυξή του. 
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3.4. Η «Επαγγελματοποίηση» στην Προεκλογική Εκστρατεία: Προς 

έναν «Εξαμερικανισμό»; 

 

Οι νέες μορφές πολιτικού ανταγωνισμού χαρακτηρίζονται από την αυξανόμενη 

προσοχή των πολιτικών δρώντων στις μιντιακές στρατηγικές τους, την 

επαγγελματοποίηση ή ακόμα την εκβιομηχάνιση του τομέα της πολιτικής 

επικοινωνίας και την εντατικοποίηση των διαδράσεων μεταξύ πολιτικών και 

δημοσιογράφων για τον έλεγχο των πολιτικών ορισμών. Η ανάπτυξη των μέσων 

επικοινωνίας ενισχύει την επαγγελματοποίηση της πολιτικής, την ανάδυση, 

δηλαδή, μιας νέας τάξης πολιτικών εμπειρογνωμόνων (δημοσκόποι, διαφημιστές, 

ειδικοί στις σχέσεις με τα ΜΜΕ, spin doctors, ειδικοί στο πολιτικό μάρκετινγκ) 

μεταξύ του πολιτικού και μιντιακού πεδίου. Οι J. G. Blumler και D. Kavanagh 

προχωρώντας στη διάκριση των «τριών ηλικιών της πολιτικής επικοινωνίας» 

σημειώνουν ότι η επαγγελματοποίηση των πολιτικών κομμάτων και η προσαρμογή 

τους στις αξίες και τις φόρμες των ειδήσεων των τηλεοπτικών καναλιών (ανάπτυξη 

τακτικών με στόχο την προβολή της προσχεδιασμένης «γραμμής» τους στις 

συναντήσεις τύπου, τα μπριφινγκ και τις τηλεοπτικές συζητήσεις και την 

αναπαραγωγή τους από τις ειδήσεις) προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του νέου μέσου και στο διευρυμένο ακροατήριό του και σε ένα πιο 

κινητικό εκλογικό σώμα, είναι παρούσα στην Αμερική ήδη από τη δεκαετία του 

1960, με την είσοδο της τηλεόρασης. Η σημερινή τρίτη ηλικία της πολιτικής 

επικοινωνίας, που χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό των μέσων 

επικοινωνίας και την εντατικοποίηση του επαγγελματισμού, καθιερώνει τη νέα 

τάξη των πολιτικών εμπειρογνωμόνων ως τη νέα ελίτ της αγγλο-αμερικάνικης 

πολιτικής σκηνής. Παράγωγα αυτού του επαγγελματισμού είναι η πίστη στην 

επικοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι των εκστρατειών, της καλλιέργειας της 

κοινής γνώμης, της παραγωγής δημόσιας πολιτικής και της ίδιας της 

διακυβέρνησης, η μετατροπή του πολιτικού χρόνου σε «εκστρατείες διαρκείας», η 

αύξηση των επιθετικών επικοινωνιακών εκστρατειών και η ένταση του 

ανταγωνιστικού πνεύματος μεταξύ πολιτικών και δημοσιογράφων. Την 

επαγγελματοποίηση υπογραμμίζουν και οι θεωρίες σχετικά με τις μεταβολές των 

μαζικών κομμάτων σε «εκλογικά-επαγγελματικά» κόμματα, σύμφωνα με τον A. 

Panebianco, ή σε κόμματα-καρτέλ σύμφωνα με τους R.S.Katz και P.Mair. Ο Μ. 

Σπουρδαλάκης αναφέρει σχετικά με τα κόμματα-καρτέλ: «η πολιτική πρακτική του 

νέου αυτού τύπου κόμματος στηρίζεται αποκλειστικά σε εκλογικές κινητοποιήσεις 

που διευθύνονται από την κεντρική διοίκηση του κόμματος και διακρίνονται από 

απόλυτο επαγγελματισμό […] Ο πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος 



για τις προηγούμενες φάσεις του κομματικού φαινομένου ήταν το αποτέλεσμα 

διαβουλεύσεων των ηγετικών στελεχών, καθίσταται σταδιακά αντικείμενο των 

τεχνοκρατών των διαφημιστικών εταιρειών». Πρέπει να σημειώσουμε ότι μεγάλο 

μέρος της βιβλιογραφίας που εισάγει την παράμετρο της επαγγελματοποίησης του 

τομέα της πολιτικής επικοινωνίας στα πολιτικά κόμματα, αφορά στις προεκλογικές 

εκστρατείες όπου, άλλωστε, πρωτοχρησιμοποιήθηκαν οι ειδικές υπηρεσίες 

πολιτικής διαφήμισης και πολιτικού μάρκετινγκ. Στην περιοδολόγηση των 

προεκλογικών περιόδων οι «προνεωτερικές» προεκλογικές εκστρατείες (πριν από 

την έλευση της τηλεόρασης) της P. Norris ή οι εκστρατείες «εντάσεως εργασίας» 

του D. Farrell χαρακτηρίζονται από τον αποκεντρωμένο, τοπικό, διαπροσωπικό και 

ερασιτεχνικό χαρακτήρα των εκλογών όπου η εθελοντική συμμετοχή των μελών 

είναι υψηλή και τα μέσα επικοινωνίας περιορίζονται στις αφίσες, τα φυλλάδια, τις 

ραδιοφωνικές εκπομπές, τον κομματικό τύπο και τις περιοδείες των υποψηφίων. Η 

κυριαρχία των μέσων ενημέρωσης αλλάζει τον χαρακτήρα των προεκλογικών 

εκστρατειών: η μαζική χρήση των επικοινωνιών, η εθνικοποίηση των εκλογών, η 

ισχυροποίηση του κεντρικού συντονισμού, η προσφυγή στις δημοσκοπήσεις και η 

σταθερά αυξανόμενη χρήση των εξωτερικών ειδικών στις δημοσκοπήσεις, τις 

δημόσιες σχέσεις και στη διαφήμιση που αναλαμβάνουν, αντί των μη- 

επαγγελματικών κομματικών μελών, να οργανώσουν τις παραμέτρους της 

εκστρατείας χαρακτηρίζουν τις «νεωτερικές» ή «εντάσεως κεφαλαίου» 

εκστρατείες. Τέλος, στις «μετανεωτερικές» εκστρατείες, οι επαγγελματίες 

σύμβουλοι, δημοσκόποι, διαφημιστές και λοιποί κατέχουν μία πιο ισότιμη θέση με 

τους πολιτικούς αναλαμβάνοντας μέσα στην κυβέρνηση έναν ρόλο επιρροής στις 

«εκστρατείες διαρκείας». Γίνεται φανερό ότι ο κυριαρχικός ρόλος των μέσων 

ενημέρωσης στη δημόσια σφαίρα οδήγησε στην εξύψωση της επικοινωνιακής 

λειτουργίας και του ρόλου των ειδικών στην επικοινωνία συμβάλλοντας πιο ειδικά 

στην ενδυνάμωση του πολιτικού ρόλου των μέσων ενημέρωσης, αλλά και στην 

ενίσχυση του επικοινωνιακού κεφαλαίου μέσα στο πολιτικό πεδίο.  

Πολλές μελέτες, εστιάζουν  κυρίως στην εισαγωγή των αμερικανικών 

επικοινωνιακών πρακτικών. Οι Butler και Ranney, ταυτίζουν μια σειρά από 

πρακτικές στις οποίες συμπεριλαμβάνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, τις τηλεομοιοτυπίες και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι οποίες 

έχουν προέλθει από τις ΗΠΑ και χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές ακόμα 

χώρες.  Οι φράσεις, οι ατάκες οι στημένες φωτογραφήσεις των πολιτικών και η 

διαχείριση της ενημέρωσης, είναι πρακτικές αμερικάνικης προέλευσης και 

χρησιμοποιούνται ευρέως στις προεκλογικές εκστρατείες σε όλη τη Δυτική 

Ευρώπη.153 Η φύση της προεκλογικής εκστρατείας στις σύγχρονες δημοκρατίες, 
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αμερικανοποιείται όλο και περισσότερο καθώς υποψήφιοι, πολιτικά κόμματα και 

μέσα ενημέρωσης αντιγράφουν τις ΗΠΑ.154  

Η θεώρηση του εξαμερικανισμού δεν είναι νέα, αλλά προσέλαβε μεγαλύτερη 

σημασία με την αναβάθμιση του ρόλου των ΜΜΕ και ιδίως της τηλεόρασης, τόσο 

στην κοινωνία όσο και στην πολιτική. Τα στοιχεία του εξαμερικανισμού που 

συνδέονται με την πολιτική επικοινωνία, ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με την 

Ευρώπη και έχουν συνδεθεί με τον κυρίαρχο ρόλο της τηλεόρασης στην πολιτική 

επικοινωνία, φαινόμενο που συχνά αποκαλείται τηλεκρατία. 

Ένα κυρίαρχο στοιχείο του εξαμερικανισμού είναι ο ηγεμονικός ρόλος της 

τηλεόρασης. Αρχικά παρατηρείται στις ΗΠΑ και ύστερα επεκτείνεται σταδιακά σε 

άλλες δυτικές χώρες. Η κυριαρχία της τηλεόρασης στο επικοινωνιακό πεδίο, όχι 

μόνο τις προσέδωσε κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά μετέβαλε και τη 

σχέση της με την πολιτική σκηνή. Ωστόσο, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις 

δυτικές χώρες, η κυριαρχία της τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε μόνο μετά την 

απορρύθμιση των τηλεοπτικών συστημάτων, τη συρρίκνωση της δημόσιας 

τηλεόρασης, την εμφάνιση των ιδιωτικών καναλιών και την ανεξέλεγκτη 

εμπορευματοποίηση του πεδίου. Η Ιταλία και η Ελλάδα αποτελούν τα πιο 

δραματικά παραδείγματα αυτής της νέας κατάστασης, όπου η ιδιωτική τηλεόραση 

επεκτάθηκε ταχύτατα και άναρχα.155 

Στις ΗΠΑ, καταγράφεται μια προσωποποίηση της πολιτικής σκηνής, καθώς η 

τηλεόραση προτιμά τα πρόσωπα των πολιτικών, ιδίως των τηλεγενών πολιτικών, 

παρά τα «απρόσωπα κόμματα».156 Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι τα κόμματα δεν 

έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα, αλλά η συνεχής εστίαση της τηλεόρασης στα 

πρόσωπα των ηγετών, έχει ως αποτέλεσμα, η απήχηση του ηγέτη ενός κόμματος να 

εξασθενίσει ακόμα περισσότερο την ιδεολογική διαφοροποίηση των κομμάτων. 

Αυτό προσομοιάζει αρκετά την περίπτωση των ΗΠΑ, όπου οι ψηφοφόροι στην 

πράξη ψηφίζουν υποψήφιους και όχι κόμματα. Μια πρόσθετη έκδηλη επίδραση της 

εκ των ΗΠΑ προερχόμενης προσωποποίησης των κομμάτων, είναι ότι οι 

δημοσκοπήσεις εστιάζουν και προβάλλουν τους αρχηγούς των κομμάτων 

περισσότερο από τα κόμματα. 

Η στροφή των πολιτικών και των κομμάτων στην πολιτική τηλεοπτική διαφήμιση 

έχει, όπως και στις ΗΠΑ, συμβάλει στη θεαματική διόγκωση του κόστους της 
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προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να προσφεύγουν όλο και πιο 

συχνά σε έξω-θεσμικούς χρηματοδότες.157 

Η υιοθέτηση των αμερικανικών επικοινωνιακών πρακτικών στο πολιτικό πεδίο, όχι 

μόνο έχει συμβάλει στη μεταβολή των παραδοσιακών πρακτικών των πολιτικών, 

αλλά έχει οδηγήσει τον πολιτικό κόσμο στην αποδοχή και χρήση των νέων 

τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κινητά 

τηλέφωνα.158 

Τα ΜΜΕ αμφισβητούν έντονα τους πολιτικούς φορείς και μερικές φορές τους 

ασκούν πιέσεις για να δράσουν βιαστικά, ενώ τους έχουν ανάγκη για θεσμικές 

διευκολύνσεις, ιδίως στο θεσμικό πλαίσιο για τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των 

ΜΜΕ. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικοί χρειάζονται τα ΜΜΕ, για την προβολή 

τους και παράλληλα τα επικρίνουν ότι λειτουργούν ανεύθυνα, ενώ απειλούν ότι θα 

προβούν στην ψήφιση νέων περιοριστικών νόμων. Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί και τα 

ΜΜΕ, αναζητούν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του κοινού, ενώ το 

τελευταίο, εμφανίζει τάσεις δυσπιστίας απέναντι και στους δύο.159 Ο 

εξαμερικανισμός μπορεί να είναι μια άμεση μίμηση των αμερικανικών πρακτικών, 

μπορεί να βασίζεται σε μια επιλεκτική προσαρμογή, των ήδη υφιστάμενων 

εγχώριων πρακτικών στα αμερικανικά πρότυπα και από αυτή τη διαδικασία να 

δημιουργείται ένα νέο είδος πολιτικής επικοινωνίας. Όμως δεν πρέπει να 

παραβλέπονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες στο πεδίο της πολιτικής και της δομής 

των ΜΜΕ.  

Παρόμοιες τάσεις ή εξελίξεις, καταγράφονται τόσο στη Βόρεια και Κεντρική 

Ευρώπη όπως Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, όσο και στη Νότια Ευρώπη, και σε 

χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, στην Αφρική και στην Ασία. Όμως εάν 

εξετάσει κανείς πιο προσεκτικά τις εξελίξεις, είναι αμφίβολο, αν οι νέες 

επικοινωνιακές πρακτικές, οδηγούν στον απόλυτο εξαμερικανισμό. Στην Ευρώπη, 

στα αντίπαλα κόμματα παραχωρείται δωρεάν τηλεοπτικός χρόνος, αναλογικά με 

την εκλογική τους δύναμη στις τελευταίες εκλογές, για να απευθυνθούν στο κοινό. 

Σε πολλές χώρες, επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς οι πολιτικές διαφημίσεις. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ορισμένων χωρών δεν 

κρατούν ίσες αποστάσεις στις προεκλογικές περιόδους. Αντίθετα στη Βρετανία, 

ακόμα δεν επιτρέπεται η πληρωμένη πολιτική διαφήμιση των κομμάτων, όπως και 

                                                           
157 Σ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Δυτικής Ευρώπης, Καστανιώτης, 

Αθήνα, 2004, σελ.123 
158 Patterson, 1982 στο ΣΕΛ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Δυτικής 

Ευρώπης, Καστανιώτης, Αθήνα, 2004, σελ.123 
159 Σ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Δυτικής Ευρώπης, Καστανιώτης, 

Αθήνα, 2004, σελ.124 
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στην Ισπανία.160 Έτσι δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι η υιοθέτηση και η 

προσαρμογή ορισμένων αμερικανικών επικοινωνιακών πρακτικών, όπως στη 

Βόρεια ή στη Νότια Ευρώπη, οδηγούν κατευθείαν στον εξαμερικανισμό.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
160 D. Kavanagh, New Campaign. Communications, Consequences for British Political Parties, στο 

Σ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Δυτικής Ευρώπης, Καστανιώτης, 

Αθήνα, 2004, σελ.117 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4.1 Η προεκλογική εκστρατεία μετά τη μεταπολίτευση : τομές, ρήξεις, 

και δυναμικές 

 

Οι προεκλογικές εκστρατείες στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά έχουν 

μετέλθει, ουσιαστικά, τρεις φάσεις:  

 Φάση της έντονης κομματικοποίησης 

 Φάση της τηλεοπτικής μονοκρατορίας 

 Φάση του διαδικτύου και της διάδρασης 

Οι πρώτες προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων μετά τη μεταπολίτευση είχαν 

ως μέσο επικοινωνίας του μηνύματός τους την πολιτική αφίσα, η οποία ήταν 

εστιασμένη στο πρόσωπου του αρχηγού –ηγέτη. Έτσι,  το 1974 η αρχαία Ελλάδα 

των Θεών συναντά τη παραδοσιακή Ελλάδα του τσολιά σε προεκλογική αφίσα της 

Ν.Δ. του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο αρχηγός του κόμματος είναι το ξίφος που ο 

τσολιάς, ο λαός, δίνει στη Θεά Αθηνά για να προστατεύσει τον ελληνικό λαό. 

Κεντρικό σύνθημα ήταν: «Καραμανλής ή τανκς», κάνοντας επίκληση στο φόβο 

επανόδου της δικτατορίας, που είχε ακόμη τότε αρκετούς θιασώτες στην Ελληνική 

κοινωνία. 

Ακολούθησαν τα περίφημα «πλακάτ» με συνθήματα, σύμβολα και πρόσωπα, οι 

μαζικές συναθροίσεις κάτω από τα μπαλκόνια των πολιτικών αρχηγών, οι 

προεκλογικές συγκεντρώσεις με καλά στημένες κάμερες, σκηνοθετημένο κοινό, τα 

debate, οι αφισοκολλήσεις σε όλα τα πιθανά μέρη και οι παραδοσιακές 

συνεντεύξεις στα τηλεοπτικά κανάλια. 

Η πολιτική επικοινωνία είχε ως στόχο την επικοινωνία ενός μηνύματος προς το 

κοινό, δίχως  να περιμένει απάντηση σε αυτό το μήνυμα που έστελνε. Στόχος ήταν 
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η συσπείρωση του κύριου όγκου των ψηφοφόρων του κόμματος, παρά η ευρύτερη 

βάση των πολιτών/ψηφοφόρων. 

Από το 2009 και μετά, με την είσοδο του διαδικτύου στα περισσότερα σπίτια, η 

πρόσβαση στην πληροφορία έγινε πιο άμεση. Οι ψηφοφόροι είχαν ευκολότερη 

πρόσβαση στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων και ταυτόχρονα είχαν τη 

δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο στους υποψηφίους 

και να λαμβάνουν απαντήσεις. 

Παρόλα αυτά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα πολιτικά κόμματα επικεντρώνουν 

τις επικοινωνιακές στρατηγικές τους στο «στιγμιαίο» χρόνο της εκλογικής 

αναμέτρησης αφού οι πολιτικοί πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν την προεκλογική 

εκστρατεία ως προϊόν με προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, την επομένη δηλαδή 

των εκλογών. Η πολιτική ρητορεία, η διαφήμιση και η αντιπαράθεση αποτελούν 

μια γενικευμένη παράσταση, στην οποία οι συμμετέχοντες κερδίζουν ή χάνουν 

ανάλογα με το πόσο καλοστημένη είναι η δραματική πλοκή που προσφέρουν.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο η πολιτική των media, αντικατοπτρίζει την ταχύρυθμη 

διαχείριση της θεαματικότητας, αφήνοντας κατά μέρος τους μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους συμβολισμούς που διενεργούνται σε σχέση με τις εξουσιαστικές 

πρακτικές. 

Πολλοί σύγχρονοι μελετητές αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες μορφές προεκλογικής 

καμπάνιας ως βασικούς παράγοντες αποπροσανατολισμού και παθητικοποίησης 

του κοινού με απώτερη συνέπεια την αποπολιτικοποίηση του περιεχομένου της 

εκλογικής διαδικασίας. Η τηλεόραση και η κοινωνία του θεάματος, σε συνδυασμό 

με την παρακμή των κομμάτων εκτιμώνται ως ιδανικό σκηνικό για την 

διαστρέβλωση του περιεχομένου των δημοκρατικών εκλογών και ως συνοδευτικοί 

προαγωγοί της μαζικής κουλτούρας και των αδρανοποιητικών μηχανισμών που τη 

διέπουν161.  

 

 

 

                                                           
161  



4.2 Πολιτική διαφήμιση 

 

Μία από τις πολλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις προεκλογικές 

εκστρατείες της εποχής μας είναι η χρήση της πολιτικής διαφήμισης στις διάφορες 

μορφές της όπου προέρχονται από τις ΗΠΑ. 

 Η πολιτική διαφήμιση παρουσιάζεται στη σύγχρονη μορφή της από την εκλογική 

περίοδο του 1989-1990. Το 1986 και 1990 στις δημοτικές εκλογές είχαν γίνει οι 

πρώτες προσπάθειες για μια νέα προσέγγιση των εκλογικών εκστρατειών, αλλά 

απέτυχαν λόγω των συνθηκών πολιτικής πόλωσης και των προσωπικών 

αντιπαραθέσεων που ήταν σε κορυφαίο επίπεδο. Σύμφωνα με τους Diamonds και 

Bates, λίγοι άνθρωποι πραγματικά αλλάζουν τη ψήφο τους εξαιτίας της πολιτικής 

διαφήμισης.162  

Στις μέρες μας οι πολίτες έχουν επιλέξει τις ψύχραιμες, ειλικρινείς και ήπιες 

προσεγγίσεις. Έτσι, στην περίοδο που διανύουμε έρχεται και το τέλος των μεγάλων 

οραμάτων και των παραδοσιακών ιδεολογιών καθώς στην ελληνική πολιτική 

διαφήμιση η νηφάλια προσέγγιση και ο ορθός λόγος κερδίζουν έδαφος. 

Στην πολιτική διαφήμιση γίνεται μια χρήση μεθόδων ανάλογα με τον 

επικοινωνιακό σκοπό: 

 Αρχικά, αναπτύσσεται το κυρίως δημιουργικό θέμα, δηλαδή η μεγάλη ιδέα που 

στην περίπτωση της πολιτικής διαφήμισης μπορεί και να βασιστεί πάνω στο 

προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος, συγκεκριμένα στις πολιτικές θέσεις και 

στο μήνυμα που γενικά επιδιώκεται να προβληθεί 

 Επίσης, ως “υπογραφή” ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται το 

“κόμμα” στο τέλος μιας τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής διαφήμισης ή πώς 

παρουσιάζεται σε κάποια αφίσα, πχ σλόγκαν 

 Η έμφαση σε κάποιον ήρωα-πρωταγωνιστή (στη συγκεκριμένη περίπτωση 

συνήθως στον υποψήφιο), στην εικόνα ή στο κείμενο, αποτελεί μια 3η μέθοδο 

 Μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και έντυπης 

διαφήμισης, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της διαφήμισης 

                                                           
162 B. McNair, Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία, Κατάρτι, Αθήνα, 1998, σελ.159 



65 
 

Ως προς τον τρόπο κατασκευής του μηνύματος στην πολιτική διαφήμιση έχουν 

καθιερωθεί κάποια μοντέλα πολιτικής διαφήμισης με τα οποία λειτουργούν οι 

πολιτικές διαφημίσεις στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά τους είναι: 

 Το κόμμα ή ο αρχηγός του βασίζονται στις σχέσεις εκπροσώπησης ομάδων 

ψηφοφόρων, πχ υποστήριξη δικαιωμάτων κατώτερης εργατικής τάξης, είτε 

μέσα από ένα ενιαίο προς όλους μήνυμα, είτε με εξειδικευμένο διαφημιστικό 

στόχο ανά ομάδα 

  Παρουσιάζεται ένας υποθετικός εκπρόσωπος της ομάδας στην οποία 

απευθύνεται το μήνυμα, ο οποίος “μιλάει” για τα καθημερινά προβλήματα του 

με γλώσσα και σε χώρο που παραπέμπουν απευθείας σε κοινές εμπειρίες και 

βιώματα με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί ο αποδέκτης της πολιτικής 

διαφήμισης ο οποίος αποτελεί και έναν πιθανό ψηφοφόρο 

 Τα μικρά κόμματα δεν καταφεύγουν σε τέτοιου είδους διαφημίσεις και τις 

περισσότερες φορές οι πολιτικές τους διαφημίσεις βασίζονται στις 

διαφοροποιήσεις της έννοιας του λαού 

 Η μουσική υπόκρουση είναι βασικό στοιχείο στις πολιτικές διαφημίσεις καθώς 

τις εμπλουτίζει ηχητικά 

 Τα σύμβολα που κυριαρχούν είναι ως επί το πλείστον η ελληνική σημαία, ώστε 

να επιτυγχάνεται επίκληση στο ήθος του αποδέκτη, δηλαδή στην εθνική του 

συνείδηση. Η επίκληση στην λογική του γίνεται όταν παραθέτονται με ακρίβεια 

και σαφήνεια τα επιχειρήματα της πολιτικής του κάθε υποψηφίου 

Τέλος, όσον αναφορά τα αποτελέσματα της πολιτικής διαφήμισης, το πρώτο βήμα 

είναι η αναγνώριση και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για τον υποψήφιο. Οι 

ψηφοφόροι είναι απίθανο να υποστηρίξουν τους υποψήφιους που δεν έχουν 

ακούσει και κατά συνέπεια δεν έχουν εγκρίνει τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και 

πρόγραμμα. Επίσης, κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει κατά πόσο είναι 

αποτελεσματικές, είναι η φύση και η ποιότητα των μηνυμάτων με τα οποία 

ανταγωνίζονται. Άρα, οι πολιτικές διαφημίσεις πρέπει να είναι δημιουργημένες με 

προσοχή, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν αντιλόγους, χωρίς όμως να 

μετατρέπονται σε γκρίζες ή παραπλανητικές. Τελειώνοντας, ο υποψήφιος 

ενημερώνει τους πιθανούς του ψηφοφόρους για τις πολιτικές του θέσεις και 



προσπαθεί να τους πείσει για την εγκυρότητα, την διαφάνεια και την 

αποτελεσματικότητά τους. 
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4.3 Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων 

 

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φαινόμενο της σύγχρονης δημοκρατίας και στοιχείο 

αδιαχώριστο από τη σημερινή μορφή της πολιτικής του πολιτικού συστήματος. Η 

μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από τη μαζική παραγωγή και τη ραγδαία 

επέκταση της χρήσης τους. Η καθυστερημένη εμφάνιση του φαινομένου στην 

Ελλάδα οφείλεται στους ίδιους ιστορικούς λόγους που εξηγούν τις ιδιαιτερότητες 

της μορφής του μετεμφυλιακού κράτους και του κομματικού συστήματος. 

Ουσιαστικά η ανάπτυξη των δημοσκοπήσεων αποτελεί παράγωγο της 

μεταπολιτευτικής περιόδου και μάλιστα της ύστερης περιόδου της, δηλαδή μετά το 

1989. Ορόσημο για τις δημοσκοπήσεις στην χώρα μας αποτέλεσαν οι βουλευτικές 

εκλογές του 1996, τόσο ως προς την εδραίωση των προεκλογικών δημοσκοπήσεων, 

όσο και για την καθιέρωση των δημοσκοπήσεων έξω από τα εκλογικά τμήματα 

(exit polls). 

Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιχειρούν να καταγράψουν την πρόθεση του 

εκλογικού σώματος όχι μόνο κατά την προεκλογική περίοδο αλλά και κατά την 

διάρκεια της θητείας κάποιας κυβέρνησης καθορίζοντας ακόμα και την πρόωρη ή 

όχι προσφυγή στις κάλπες. Οι επικοινωνιολόγοι και οι υπεύθυνοι πολιτικού 

σχεδιασμού του κάθε κόμματος, τις συμβουλεύονται, αναλύουν τα αποτελέσματά 

τους και καθορίζουν τη στρατηγική τους.  

Κατά την προδικτατορική περίοδο η πραγματοποίηση πολιτικών και εκλογικών 

δημοσκοπήσεων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Η εδραίωση του φαινομένου 

αρχίζει μετά το 1974. Η πρώτη δημοσκόπηση καταγράφεται τις παραμονές των 

βουλευτικών εκλογών του 1977, η απήχησή της όμως παρέμεινε περιορισμένη 

καθώς επίσης και η προβολή της από τα ΜΜΕ. Η αλλαγή του κλίματος 

συντελέσθηκε κατά τη δεκαετία του 1980. Αλλά από την περίοδο 1985 – 1990 οι 

δημοσκοπήσεις αρχίζουν να καθίστανται απαραίτητες τόσο στα πολιτικά κόμματα, 

όσο και στα ΜΜΕ. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996 εγκαινιάζεται η 

χρησιμοποίηση δημοσκοπήσεων έξω από τα εκλογικά τμήματα για την πρόβλεψη 

του εκλογικού αποτελέσματος σε βουλευτικές εκλογές. 

Η ραγδαία ανάπτυξη των δημοσκοπήσεων και η ενίσχυση του ρόλου τους έχει 

θέσει το ερώτημα αν αυτές αποτυπώνουν απλώς ή χειραγωγούν την κοινή γνώμη, 

ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο. Η υπερβολική χρήση ή κατάχρηση των 

δημοσκοπήσεων, η διόγκωση της σημασίας τους και η υπερεκτίμηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν, μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια χειραγώγησης 

του εκλογικού κοινού. Επιπλέον, ο χρόνος διεξαγωγής των μετρήσεων, η 

επιλεκτική επιλογή του δείγματος, η δημοσιοποίηση ή απόκρυψη των 



αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η αυθαίρετη ερμηνεία τους, δημιουργεί ισχυρό 

υπόβαθρο για την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων ως αμερόληπτο εργαλείο. 

Από την άλλη δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι δημοσκοπήσεις που 

διενεργούνται με επιστημονικό τρόπο και διαφάνεια δεν αποτυπώνουν την 

πραγματικότητα και δεν αποτελούν τμήμα της εμπειρικής πολιτικής και κοινωνικής 

έρευνας.163 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις στη χώρα μας είναι 

φανερό πως πλέον δεν αντικατοπτρίζουν τη στάση της Κοινής Γνώμης αλλά 

ασκούν επιρροή σε αυτή. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων επηρεάζουν το 

ηθικό και τη διάθεση των πολιτικών. Τέλος, οι αρνητικές δημοσκοπήσεις μπορούν 

να οδηγήσουν ένα πολιτικό κόμμα σε εσωκομματικές κρίσεις ή ακόμη και σε 

αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος.164     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 Μαυρής Γ. Δημοσκοπήσεις και Δημοκρατία στην Ελλάδα. σελ. 132-136 
164 Μαυρής Γ. Δημοσκοπήσεις και πολιτκά κόμματα σήμερα στην Ελλάδα 
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4.4 Η ρυθμιση της προεκλογικής εκστρατείας 

νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις 

 

4.4.1 Οικονομικό κόστος προεκλογικής εκστρατείας 

 

Οι δαπάνες μιας προεκλογικής διαδικασίας ακόμη και στα χρόνια της κρίσης έχουν 

σημαντικό κόστος. Προεκλογικό υλικό, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, μαζικά 

μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, διαφήμιση στο διαδίκτυο και τις εφημερίδες, 

εκλογικά κέντρα και μια στρατιά από εργαζόμενους αποτελούν τα έξοδα για έναν 

υποψήφιο. Επιπλέον οι συνεχείς μετακινήσεις και η προετοιμασία εκδηλώσεων 

έχει ένα κόστος που σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες είναι τεράστιο. Κάποιοι 

πολιτευτές μάλιστα λένε ότι σε μια αχανή περιφέρεια όπως η Β΄ Αθήνας για να 

βγει κάποιος βουλευτής θα πρέπει να ξοδέψει ακόμη και πάνω από 1 εκατομμύριο 

ευρώ. Σε άλλες περιφέρειες της επαρχίας τα ποσά είναι μικρότερα και κατά 

πολλούς υπολογίζονται σε 100-200 χιλιάδες ευρώ ή και παραπάνω που βεβαίως 

είναι 10 και 20 φορές υψηλότερα από αυτά που ορίζει η πολιτεία.165 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, στην Α΄ Αθήνας το 

ανώτατο ποσό που έπρεπε να ξοδέψει κάθε υποψήφιος ήταν 84.600 ευρώ, στην 

τεράστια Β΄ Αθήνας με τους 44 βουλευτές διέθετε ο κάθε υποψήφιος 138.600 

ευρώ. Στο νομό Αττικής το αντίστοιχο ποσό ήταν 86.400 ευρώ και στα 88.200 

ανέβηκε το ποσό για τους υποψήφιους στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Το κατώτατο ποσό 

που είχαν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι σε Φωκίδα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο και 

Λευκάδα ήταν μόλις 18.000 ευρώ.166 

Περισσότερα από 45 εκατομμύρια κόστισαν οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 

χωρίς σε αυτό το ποσό να έχουν υπολογιστεί οι αμοιβές των ένστολων οι οποίες 

αφορούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στην αντίστοιχη διαδικασία του 2012 
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το σχετικό κονδύλι ήταν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδα εκτιμήθηκαν 

από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών ότι προσέγγισαν εκείνα των εκλογών 

του Μαΐου του 2012 που ήταν 42,7 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 10%, καθώς 

τα εκλογικά τμήματα ήταν λιγότερα και κατά συνέπεια και οι εκλογικοί 

αντιπρόσωποι. Το Υπουργείο δεν χρειάστηκε να προμηθευτεί νέες κάλπες και 

παραβάν αφού τα είχε έτοιμα από τις προηγούμενες εκλογές. Να σημειωθεί πως το 

κόστος για κάλπες και παραβάν ήταν 3,2 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια 

αντίστοιχα. Το μεγαλύτερος μέρος του ποσού που δαπανήθηκε αφορούσε τις 

εκλογικές αποζημιώσεις των υπαλλήλων που εργάστηκαν για την προετοιμασία και 

διενέργεια των εκλογών. Το 2012 ήταν 24 εκατομμύρια και των δικαστικών 

αντιπροσώπων 38 εκατομμύρια. Ακόμη προβλέφθηκε η πρόσληψη 50 ατόμων 

περιορισμένου χρόνου που βοήθησαν την εκλογική διαδικασία με αμοιβή 18.000 

ευρώ. Τέλος υπογράφτηκαν συμβάσεις για την προμήθεια χαρτιού για ψηφοδέλτια 

με κόστος 1.452.356 ευρώ, 13 εκατομμύρια φάκελοι με κόστος 254.118 ευρώ, 

35.000 σάκοι με κόστος 16.254 ευρώ και μίσθωση ιδιωτικών φορτηγών για τη 

μεταφορά υλικού με κόστος 54.120 ευρώ.167 

 

 

4.4.2 Αλλαγές στην προεκλογική νομοθεσία από το 1984 έως το 

2002 

 

Ν.1443\1984 

Ο νόμος αυτός με τίτλο : Οικονομική ενίσχυση των κομμάτων και άλλες διατάξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 το Κράτος ενισχύει οικονομικά  τα πολιτικά κόμματα. Η 

ενίσχυση αυτή καταβάλλεται για κάθε βουλευτική περίοδο ξεχωριστά. Τα 

δικαιούχα της οικονομικής ενίσχυσης κόμματα ήταν αυτά που μετείχαν στις 

τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές και έλαβαν ποσοστό ψήφων τουλάχιστον 

ίσο με 3% σύμφωνα με το άρθρο 2. Το άρθρο 3 ασχολείται με τη κατανομή αυτής 

της ενίσχυσης. Διανέμεται στα πολιτικά κόμματα ανάλογα με τον αριθμό έγκυρων 
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ψήφων που έλαβαν στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές. Τα άρθρα 4 έως 6 

ρύθμιζαν τη τήρηση των βιβλίων, τη δημοσίευση του ισολογισμού των κομμάτων 

καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις. Έτσι, τα κόμματα που δικαιούνταν να 

ενισχυθούν είχαν την υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων. Οι συνδρομές 

και οι έκτατες εισφορές των μελών, όπως και οι ενισχύσεις των φίλων του 

κόμματος καταχωρίζονταν ανωνύμως, μέχρι όμως το ποσό των 200.000 δραχμών. 

Τα κόμματα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη κρατική ενίσχυση μόνο για 

εκλογικές και λειτουργικές δαπάνες. 

Το άρθρο 6 θεσμοθετεί την ειδικότερη υποχρέωση των κομμάτων να δημοσιεύσουν 

τις εκλογικές τους δαπάνες σε τουλάχιστον δύο αθηναϊκές εφημερίδες. Το άρθρο 9 

ορίζει το διανεμόμενο για το 1984 ποσό σε 500.000.000 δραχμές, ποσό ελάχιστο 

μπροστά στα χρήματα που δίνονται σήμερα, ακόμη κι αν σκεφτεί κανείς τη 

διαφορετική αξία των χρημάτων τότε και τώρα.168 

 

Ν. 1491\1984 

Ο νόμος αυτός ρύθμιζε τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο 

διενέργειας της πολιτικής και εμπορικής διαφήμισης. Προέβλεπε ειδικό άρθρο, 

άρθρο 3, όχι μόνο για την προβολή πολιτικών μηνυμάτων αλλά και για την 

προεκλογική περίοδο. Συγκεκριμένα το άρθρο 1και 2 καθορίζουν τους χώρους και 

τις ζώνες και κοινόχρηστους χώρους γενικά που θα χρησιμοποιούν τα κόμματα για 

τη διενέργεια των πράξεών τους. Επιτρέπονται να επικολλούνται έντυπα, να 

αναγράφονται συνθήματα, παραστάσεις, ονόματα και σύμβολα. Στο νόμο 

προβλέπεται επίσης ότι τα κόμματα μπορούν να διενεργούν τις παραπάνω πράξεις 

μόνο μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία και 

κατασκευάζουν οι Δήμοι με δαπάνη των κομμάτων. Οι ιδιωτικοί χώροι και οι 

χώροι δημοσίων οργανισμών που είχαν διατεθεί για εμπορική διαφήμιση 

απαγορευόταν να διατεθούν για προεκλογικούς σκοπούς. Το άρθρο 4 ορίζει 

ειδικότερα τη ρύθμιση της αφισοκόλλησης κατά την προεκλογική περίοδο. Άλλο 

θέμα που όριζε το άρθρο 4 ήταν αυτό των μεγαφώνων. Ορίστηκε συγκεκριμένη 

ώρα λειτουργίας των μεγαφώνων και σε συγκεκριμένη ένταση.169 
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Προεδρικό Διάταγμα 152\1985-Ν. 1847\1989 

Το τμήμα Γ΄ του προεδρικού διατάγματος 152\1985 και ο νόμος 1847\1989 που το 

τροποποιεί, περιέχουν κυρίως άρθρα για τη ρύθμιση της προεκλογικής περιόδου. 

Το άρθρο 96 ορίζει τα θέματα για τις άδειες των στρατιωτικών και των δημοσίων 

υπαλλήλων. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας σε 

δημόσιους υπαλλήλους και στρατιωτικούς. Οι άδειες που χορηγήθηκαν πριν από 

την προκήρυξη  των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως. Το άρθρο 97 αναφέρει 

πως κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών, δημοτικών, κοινοτικών εκλογών 

ή δημοψηφίσματος, τα κοινοτικά συμβούλια υποχρεούνται να διαθέσουν με δική 

τους απόφαση στα πολιτικά κόμματα και στους συνδυασμούς των υποψηφίων, 

κατά τη προεκλογική τους προβολή, όλους τους κοινόχρηστους χώρους, όπως 

πλατείες, άλση, δρόμους, πεζοδρόμια, καθώς και όλους τους κοινοτικούς και 

δημοτικούς χώρους, που διατέθηκαν για πράξεις εμπορικής διαφήμισης. Μετά τη 

διεξαγωγή των εκλογών και μέσα σε 8 μέρες, τα πολιτικά κόμματα και οι 

συνδυασμοί υποχρεούνται με δική τους δαπάνη, να αποκαταστήσουν τα πράγματα 

στη προηγούμενη κατάσταση.170 

Στο άρθρο 97 αναφέρει πως αν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν διαθέσει 

μέσα στη προθεσμία του χρόνου, τους χώρους της προηγούμενης παραγράφου για 

τις ανάγκες των πολιτικών κομμάτων ή των συνδυασμών, οι χώροι αυτοί 

διατίθενται με απόφαση του οικείου νομάρχη που εκδίδεται το ταχύτερο δυνατό. Η 

διάθεση των χώρων αυτών, γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις. Επιπλέον ορίζει 

την απαγόρευση των ιδιωτικών χώρων και χώρων του δημοσίου τομέα, που έχουν 

διατεθεί για πράξεις εμπορικής διαφήμισης, να διατίθενται κατά τη προεκλογική 

περίοδο για τη προβολή των πολιτικών κομμάτων, συνδυασμών ή και 

μεμονωμένων υποψηφίων. Ακόμα απαγορεύετ5αι η χρήση μεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων από τους υποψήφιους βουλευτές στα εκλογικά κέντρα, τα οποία 

περιορίζονται μέχρι δύο για κάθε υποψήφιο στην εκλογική του περιφέρεια, στα 

γραφεία ή στα οχήματα που χρησιμοποιούν για τη προεκλογική τους προβολή.171 

Σύμφωνα με το άρθρο 97 απαγορεύεται κατά τη προεκλογική περίοδο στους 

υποψήφιους βουλευτές και στους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές 

και κοινοτικές εκλογές η ανάρτηση πανό ή αεροπανό, καθώς και κάθε μορφής 

μέσων προβολής που ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως πλαστικά αυτοκόλλητα, 

χρωστικές ουσίες, η αναγραφή συνθημάτων σε όλους τους χώρους που 

καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1491\1984. Απαγορεύεται 

η ανάρτηση, επικόλληση και η εν γένει χρήση αφισών και φωτογραφιών για τη 
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προσωπική προβολή  του κάθε υποψήφιου βουλευτή ή υποψήφιου συνδυασμού 

αλλά επιτρέπεται μόνο στα πολιτικά κόμματα ή στους συνδυασμούς των 

υποψηφίων. Τέλος με απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, καθορίζονται 

οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνονται ο προεκλογικός διάλογος και 

προβάλλονται οι υποψήφιοι βουλευτές από την Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση 

ΕΡΤ Α.Ε. και τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα.172 

 

Ν.2429\1996 

Ο νόμος αυτός με τίτλο : «Χρηματοδότηση των κομμάτων και έλεγχος των 

οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. Δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων.» Οι 

διατάξεις του έχουν αρκετά μεγάλες διαφορές από τους προηγούμενους νόμους και 

εισάγουν καινοτομίες όπως ο διαχωρισμός στη ρύθμιση εκλογικής και τακτικής 

χρηματοδότησης, η διαφορετική κατανομή, οι ρητές απαγορεύσεις κατά την 

προεκλογική περίοδο και τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών.173 

Σύμφωνα με όσα όριζε ο παραπάνω νόμος, η εκλογική χρηματοδότηση χορηγείται 

κάθε φορά που γίνονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή Ευρωεκλογές και ανέρχεται 

σε ποσοστό 0,005 των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές. Το 

ποσοστό της χορηγούμενης κάθε φορά εκλογικής χρηματοδότησης καθορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

ύστερα από πρόταση Διακομματικής Επιτροπής. Την εκλογική χρηματοδότηση 

δικαιούνται τα κόμματα και οι συνδυασμοί κομμάτων που εκπροσωπούνται από 

βουλευτές τους την τελευταία βουλευτική περίοδο πριν τις εκλογές στη Βουλή είτε 

στην Ευρωβουλή ανάλογα για ποιες εκλογές είναι η χρηματοδότηση. Ακόμα, 

δικαιούνται, τα πολιτικά κόμματα και συνδυασμοί κομμάτων, που έχουν 

καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών 

περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με 1,5% 

του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων όλης της επικράτειας στις γενικές 

βουλευτικές εκλογές ή στις Ευρωεκλογές, ανάλογα με τις εκλογές τις οποίες αφορά 

η χρηματοδότηση.174 

Βάση της κατανομής της εκλογικής χρηματοδότησης το 60% χορηγείται στα 

κόμματα που εκπροσωπούνταν στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή πριν τη κήρυξη των 
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εκλογών. Η κατανομή μεταξύ τους γίνεται με βάση τον αριθμό των έγκυρων 

ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στις προηγούμενες γενικές βουλευτικές εκλογές ή 

Ευρωεκλογές. Το υπόλοιπο 40% χορηγείται στα πολιτικά κόμματα και 

συνδυασμούς κομμάτων, που έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον 

στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων 

τουλάχιστον ίσο με 1,5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της χώρας κατά 

τις προηγούμενες γενικές βουλευτικές εκλογές ή στις Ευρωεκλογές.175 

Έσοδα των κομμάτων θεωρούνται τα ποσά που συγκεντρώνουν από την κρατική 

χρηματοδότηση και από άλλες εισφορές των μελών τους, από τους βουλευτές τους, 

από δωρεές, δάνεια και από κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Εκλογικές είναι 

οι δαπάνες των κομμάτων που διατίθενται για τις ανάγκες του εκλογικού αγώνα 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, καθώς και η αξία παροχών και 

διευκολύνσεων προς το πολιτικό κόμμα ή συνδυασμό κομμάτων, όπως η διάθεση 

τηλεοπτικού χρόνου ή η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 

7 απαγορεύεται η χρηματοδότηση προς τα κόμματα, τους βουλευτές και τους 

υποψήφιους βουλευτές από κάποιους συγκεκριμένους χορηγούς. Αυτοί είναι οι 

Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, Ν.Π.Ι.Δ. και κάθε 

μορφής επιχείρηση η οποία μετέχει ή επιχορηγεί το κράτος. Ακόμα απαγορεύεται 

σε επιχειρήσεις που κατέχουν άδειες τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών ή 

διατηρούν τέτοιους σταθμούς. Απαγορεύεται να χρηματοδοτηθούν από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή 

τοπικής εμβέλειας. Επιπλέον, επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος σε διαδικασία 

διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης για την ανάληψη έργου ή προμήθειας του 

Δημοσίου. Η απαγόρευση για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει για μια πενταετία από 

την ολοκλήρωση της τελευταίας διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν. Οι ποινές 

για τους παραβάτες και των δύο πλευρών είναι από πρόστιμο τουλάχιστον 

10.000.000 δραχμών μέχρι και φυλάκιση δύο ετών.176 

Στο τρίτο κεφάλαιο του νόμου αναφέρονται οι απαγορεύσεις που ισχύουν κατά την 

προεκλογική περίοδο. Κατά τη προεκλογική περίοδο απαγορεύεται τόσο από τα 

πολιτικά κόμματα όσο και από τους υποψήφιους βουλευτές η ανάρτηση ή 

επικόλληση πανό, αφισών και κάθε είδους διαφημιστικού υλικού, εκτός από τους 

εκ προτέρων προκαθορισμένους χώρους. Απαγορεύεται η προβολή μέσω των 

ιδιωτικών και κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών πολιτικών μηνυμάτων που 

υπερβαίνουν σε διάρκεια το χρόνο, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης.177 
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Τα άρθρα 11 και 12 θέτουν για πρώτη φορά το ανώτατο ύψος των εκλογικών 

δαπανών το των εκλογικών κομμάτων όσο και των υποψήφιων βουλευτών. Το 

ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων ορίζεται στο 40% της 

τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο σύνολο των κομμάτων, συνολικής 

τακτικής χρηματοδότησης. Όσον αφορά το όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε 

υποψήφιο βουλευτή, αυτό ορίζεται ξεχωριστά ανάλογα με τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας όπου είναι η 

υποψηφιότητά του. Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε εκλογική 

περιφέρεια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και αποκέντρωσης, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για 

κάθε υποψήφιο βουλευτή καθορίζεται στο ύψος που κάθε φορά ισχύει για τους 

υποψήφιους βουλευτές στην Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών.178 

Τα άρθρα 13 έως 18 καθορίζουν την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των 

οικονομικών των κομμάτων, τη σύνταξη βιβλίου εσόδων-εξόδων, την υποχρέωση 

έκδοσης απόδειξης είσπραξης για μια σειρά συναλλαγών, την υποχρέωση και το 

τρόπο δημοσίευσης του ισολογισμού των κομμάτων. Ακόμα θεσμοθετεί την 

υποχρέωση τη δημοσιότητα των εκλογικών εσόδων και δαπανών των κομμάτων 

που δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, καθώς και την υποχρέωση των 

υποψήφιων βουλευτών να τηρούν κατάσταση εσόδων-εξόδων του προεκλογικού 

τους αγώνα. Το άρθρο 19 ορίζει τη σύσταση διακομματικής επιτροπής ελέγχου. 

Στα άρθρα 21 έως 23 προβλέπονται οι κυρώσεις, διοικητικές και ποινικές για τις 

παρεμβάσεις του νομοθετήματος.179 

 

N. 3023\2002 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 τακτική χρηματοδότηση δικαιούνται τα πολιτικά κόμματα 

και οι συνασπισμοί, που εκπροσωπούνται στη Βουλή με βουλευτές εκλεγμένους 

στις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή 

συνασπισμού. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, από τους συνδυασμούς 

των οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Τα 

πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, τα οποία στις τελευταίες γενικές 

βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον στο 70% 

των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων, 

τουλάχιστον, ίσο με το 1.5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της 

επικράτειας. Η τακτική χρηματοδότηση χορηγείται για τη χρονική περίοδο από το 

επόμενο έτος εκείνου, κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι γενικές βουλευτικές εκλογές.  
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Εκλογική χρηματοδότηση δικαιούνται τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, 

που εκπροσωπούνται στη Βουλή με βουλευτές εκλεγμένους στις γενικές 

βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού. 

Για τη χρηματοδότηση λόγω συμμετοχής σε γενικές βουλευτικές εκλογές, η 

προϋπόθεση αυτή απαιτείται να συνέτρεχε κατά τη βουλευτική περίοδο που έληξε. 

Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, από τους συνδυασμούς των οποίων 

έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.180 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 το συνολικό ποσό της τακτικής χρηματοδότησης 

κατανέμεται στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς. Το 80% 

καταβάλλεται στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς, που 

εκπροσωπούνται στη Βουλή με βουλευτές εκλεγμένους στις γενικές βουλευτικές 

εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού. Το 10%  

καταβάλλεται, ισόποσα, στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί, από τους 

συνδυασμούς των οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  Το 10% χορηγείται ισόποσα στα πολιτικά κόμματα και στους 

συνασπισμούς, τα οποία στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν 

καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών 

περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το 

1.5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας.181 

Το άρθρο 5 και άρθρο 6 ορίζουν τα έσοδα και τις δαπάνες τόσο για τα πολιτικά 

κόμματα όσο και για τους υποψήφιους βουλευτές. Έσοδα πολιτικών κομμάτων και 

συνασπισμών θεωρούνται, τα ποσά που συγκεντρώνουν από την κρατική 

χρηματοδότηση και κάθε άλλη πηγή και ιδίως από τακτικές και έκτακτες εισφορές 

μελών, βουλευτών και φίλων, οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια και την 

εκμετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα. Έσοδα των υποψήφιων βουλευτών, είναι τα ποσά που χορηγούνται 

σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις ανάγκες της. Οι 

δαπάνες πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών διακρίνονται σε λειτουργικές και 

εκλογικές. Λειτουργικές δαπάνες είναι τα ποσά που διατίθενται κατά τη διάρκεια 

της βουλευτικής περιόδου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως όσες 

καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των αναγκών της οργάνωσης, της διοίκησης 

και της λειτουργίας, την προβολή του προγράμματος και των θέσεων. Εκλογικές 

δαπάνες είναι τα ποσά που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα 

για τις ανάγκες του, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και 

διευκολύνσεων προς το κόμμα ή το συνασπισμό. Δαπάνες των υποψήφιων 

βουλευτών, είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι βουλευτές κατά τη διάρκεια 

της προεκλογικής περιόδου για τις ανάγκες της. Στις δαπάνες αυτές 
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περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για τη μίσθωση αιθουσών 

και πολιτικών γραφείων, την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, 

την καταχώριση και προβολή μηνυμάτων από τον τύπο και την παροχή κάθε 

μορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφημίσεων, τύπου, και δημοσίων 

σχέσεων.182 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές 

προς τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές από φυσικά πρόσωπα, που δεν 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή 

τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. 

Κατά το άρθρο 8 η χρηματοδότηση κομμάτων ή συνασπισμών, από το ίδιο 

πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό 

15.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση υποψήφιων βουλευτών, κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

ποσό 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων χρηματοδότησης ο 

χρηματοδότης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή 

τουλάχιστον 15.000 ευρώ.183 

 Το άρθρο 10 ορίζει την προβολή των προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων 

στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι 

δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, 

καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

υπηρεσιών, κάθε μορφής, υποχρεούνται να μεταδίδουν μηνύματα κομμάτων και 

συνασπισμών σε διάρκεια που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης και γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση, ο κατά τα 

ανωτέρω οριζόμενος χρόνος κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων και των 

συνασπισμών με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της 

μετάδοσης των θέσεων και του προγράμματος των κομμάτων και των 

συνασπισμών. Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται ο χρόνος που 

διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των 

κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων. Κανένα μήνυμα δεν επιτρέπεται 
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να μεταδίδεται την προηγούμενη, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής των 

εκλογών.184 

Το άρθρο 16 προβλέπει τη δημοσίευση του ισολογισμού και της ειδικής έκθεσης 

των εσόδων και των δαπανών. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, 

που λαμβάνουν κρατική τακτική χρηματοδότηση, δημοσιεύουν, κατ’ έτος, τον 

ισολογισμό εσόδων και δαπανών. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται το πρώτο δίμηνο 

κάθε έτους σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας. Η σύνταξη 

του ισολογισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες και τις δομές του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, που 

διέπουν την εφαρμογή του. Ο τρόπος σύνταξης και τα ειδικότερα στοιχεία, που 

περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης.185             
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, με θέμα «Πολιτική επικοινωνία και δημοσίες 

σχέσεις σε προεκλογική περίοδο», εξετάσαμε την πολιτική επικοινωνία ως 

αντικείμενο μελέτης. Συγκεκριμένα, ερευνήσαμε την εξέλιξη της έρευνας για την 

πολιτική επικοινωνία. Αναλύσαμε, επίσης, τις θεωρίες, προσεγγίσεις και τα 

μοντέλα επικοινωνίας, καθώς, έγινε εκτενής αναφορά και στον επικοινωνιακό 

πολιτικό λόγο. 

Στη συνέχεια, μελετήσαμε τη σχέση των ΜΜΕ και της πολιτικής, ως προς τη 

συμβίωση, τον ανταγωνισμό ή την κυριαρχία. Ερευνήσαμε το αν υφίσαται 

αποικισμός της επικοινωνίας από την πολιτική. Ακόμη, ερευνήσαμε την 

προσωποποίηση της πολιτικής, καθώς και τη σχέση ΜΜΕ, δημοκρατίας και 

πολιτικής και συγκεκριμένα τη σχέση δημοκρατίας και διαδικτύου. 

Έπειτα, έγινε λόγος για την προεκλογική εκστρατεία, ως προς τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις και τυπολογίες. Αναλύσαμε την πολιτική διαφήμιση, καθώς και τα 

«νέα μέσα» στην προεκλογική εκστρατεία. Επιπλέον, ανλύθηκε η 

επαγγελματοποίηση στην προεκλογική εκστρατεία, ως προς τον εξαμερικανισμό.  

Τέλος, μελετήσαμε την προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 

την προεκλογική εκστρατεία, μετά τη μεταπολίτευση έως και σήμερα. Ειδικότερα 

αναλύσαμε στην προεκλογική εκστρατεία την πολιτική διαφήμιση και τις πολιτικές 

δημοσκοπήσεις. Εν τέλει, αναλύσαμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις στην ίδια χρονική 

περίοδο. 

Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

συνέντευξης. Πάρθηκαν δύο συνεντεύξεις από τους κκ. Κυριάκο Μητσοτάκη και 

Θεόδωρο Νίνο, στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας, κατά την προεκλογική 

περίοδο. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε τη γνώμη τους για το πώς οργανώνουν την 

προεκλογική εκστρατεία και ειδικότερα την επικοινωνία με τους πολίτες, σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο. Ακόμη ερωτήθηκαν για το αν χρησιμοποιούν εξειδικευμένους 

συμβούλους επικοινωνίας, κατά πόσο βασίζονται στα ΜΜΕ και σε ποιο από αυτά 

στηρίζονται περισσότερο και εάν πιστεύουν ότι υπάρχει αποτέλεσμα μέσα από τα 

ΜΜΕ. Επιπλέον, εάν το οικονομικό κόστος είναι απαγορευτικό για ένα νέο 

υποψήφιο, τόσο σε επίπεδο δημοτικών εκλογών, όσο και βουλευτικών. Κατά πόσο 

μία καλή επικοινωνιακή εκστρατεία συμβάλλει ως προς τη λειτουργικότητα της 

γενικότερης προεκλογικής εκστρατείας. Εάν χρησιμοποιούν για λόγους 

επικοινωνίας και ενημέρωσης το διαδίκτυο και εάν το διαδίκτυο τους επιτρέπει 

αμεσότερη και ταχύτερη επικοινωνία με τους πολίτες. Και τέλος αν τα ΜΜΕ 



διαμορφώνουν τους όρους μιας προεκλογικής επικοινωνιακής εκστρατείας και πως 

αυτά αντιμετωπίζονται από τους πολίτες. 

Εν κατακλείδι, φτάνουμε στο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας, το οποίο είναι 

η βαρύτητα που δίνεται στην πολιτική επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο 

από την αρχή έως και το τέλος της. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί το 

σημαντικότερο τομέα της προεκλογικής εκστρατείας, πράγμα το οποίο 

επιβεβαιώνεται τόσο από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, όσο και από τις 

συνεντεύξεις των πολιτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Πως οργανώσατε την προεκλογική εκστρατεία σας και ειδικότερα την επικοινωνία με 

τους πολίτες; 
 

Οργάνωσα επισκέψεις σε όλους τους νομούς της χώρας οι οποίες κατέληγαν συνήθως 

σε κάποια κεντρική ομιλία.  Κατά τη διάρκεια των περιοδειών μου έκανα πολλές 

μικρές συγκεντρώσεις σε παραδοσιακά καφενεία.  Όλες μου τις επισκέψεις, 

συγκεντρώσεις, ομιλίες, ανακοίνωνα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς και τηλέφωνα και SMS.  Συνήθως δημοσιευόταν συνέντευξή μου 

στα τοπικά μέσα.  Το ίδιο έκανα και στις γειτονιές του λεκανοπεδίου της Αθήνας. 

Υπολογίζω ότι μίλησα συνολικά σε περισσότερους από 45,000 πολίτες τους 

τελευταίους 3 μήνες. 

 

2. Η οργάνωση της επικοινωνίας με τους πολίτες έγινε από εσάς σε συνεργασία με 

έμπιστα δικά σας πρόσωπα ή συνεργαστήκατε και με εξειδικευμένους σύμβουλους 

επικοινωνίας; 

 

Δεν είχα σύμβουλο επικοινωνίας.  Η οργάνωση της επικοινωνίας με τους πολίτες έγινε 

αποκλειστικά από το γραφείο μου.  Επικεφαλής της καμπάνιας μου είναι ένας 

άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα, στενός μου φίλος από το σχολείο και πρώην 

βουλευτής (2004-2007). Επικεφαλής του εκλογικού μου κέντρου είναι επίσης ένας 

στενός μου φίλος, κουμπάρος μου, πρώην βουλευτής και υφυπουργός.   

 

3. Εκτός από τις άμεσες επαφές με τους πολίτες (περιοδείες, ομιλίες, επισκέψεις, κ.λπ), 

σε ποια μέσα μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) 

στηριχθήκατε περισσότερο και γιατί; 

 

Χρησιμοποίησα όλα τα μέσα.  Έδωσα ειδικότερη βάση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όπου πράγματι έχουμε καταφέρει να έχουμε την μεγαλύτερη διείσδυση σε 

σχέση με τους συνυποψηφίους μου.  Στόχευσα ειδικά στις δημιουργικές παραγωγικές 

δυνάμεις της κοινωνίας και τους νέους.  Το κοινό του διαδικτύου δηλαδή.  

 



4. Κατά τη γνώμη σας τα διάφορα μέσα πολιτικής επικοινωνίας (διαφήμιση, sms, 

ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδα, 

κ.λπ.) έχουν κάποιο αποτέλεσμα ή επιβάλλονται λόγω του ότι και οι άλλοι/ες 

υποψήφιοι βουλευτές τα χρησιμοποιούν; 

 

Όλα παίζουν το ρόλο τους και απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά.  Είναι σημαντικό 

το μήνυμα που εκπέμπεται να είναι ομοιογενές, άσχετα αν στιλιστικά μπορεί να 

διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

 

5. Στην εκλογική περιφέρεια που είσθε υποψήφιος το κόστος της πολιτικής επικοινωνίας 

και διαφήμισης κρίνετε πως είναι απαγορευτικό για έναν/μία νέο/α υποψήφιο/α 

βουλευτή/τίνα; 

 

Ναι.  Γι’ αυτό έχω εισηγηθεί και αγωνίζομαι για την κατάτμηση της Β΄ Αθήνας.  Αν 

δεν είναι κανείς αναγνωρίσιμος είναι σχεδόν αδύνατο να εκλεγεί στην Περιφέρεια 

αυτή.  Την πρώτη φορά που εγώ εκλέχτηκα είχα το πλεονέκτημα του επωνύμου μου. 

 

6. Κατά τη γνώμη σας μια καλή επικοινωνιακή εκστρατεία μπορεί να κάνει τη διαφορά ή, 

εν τέλει, η εκλογή ενός υποψηφίου έχει να κάνει με άλλους παράγοντες 

(προσωπικότητα, ήθος, κύρος, εντιμότητα, πολιτική διαδρομή, κ.λπ.) και μια καλή 

επικοινωνιακή στρατηγική απλώς επιβεβαιώνει/ενισχύει το καλό όνομα και τη 

δημόσια εικόνα ενός υποψηφίου; 

 

Είναι γεγονός ότι δίχως το «προϊόν» να πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις, η 

καμπάνια από μόνη της δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.  Όμως μια καλή καμπάνια 

μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά.  

 

7. Έχετε δικό σας ιστότοπο (site) που ενημερώνετε συνεχώς; 

 

Ασφαλώς.  Πάντοτε είχα.  Τώρα δημιούργησα νέα σελίδα για την προεκλογική μου 

εκστρατεία.  

 

8. Χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) όπως facebook, twitter; 

 

Εκτενώς και συστηματικά.  

 



83 
 

9. Κρίνετε πως οι τεχνολογίες διαδικτύου επιτρέπουν την αμεσότερη και ταχύτερη 

επικοινωνία με τους πολίτες ή λειτουργούν απλώς συμπληρωματικά της άμεσης 

επαφής που πρέπει να έχει ένας πολιτικός με τους πολίτες; 

 

Δεν αναπληρώνουν την προσωπική επαφή.  Τίποτα δεν είναι ικανό να το επιτύχει 

αυτό.  Σίγουρα την υποβοηθούν. 

 

10. Κατά τη γνώμη σας τα ΜΜΕ διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τους όρους του 

πολιτικού ανταγωνισμού και την έκβασή του ή πλέον οι πολίτες αντιμετωπίζουν 

κριτικά τα μηνύματα των Μέσων;        

 

Η δύναμη των ΜΜΕ περιορίζεται όσο αυξάνεται η επιρροή του διαδικτύου.  Πάντως 

σαφώς μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.  

 

 

                                                        ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Πως οργανώσατε την προεκλογική εκστρατεία σας και ειδικότερα την 

επικοινωνία με τους πολίτες; 

 

Για την οργάνωση της επικοινωνίας με τους πολίτες κατά την προεκλογική 

εκστρατεία αφενός μεν χρησιμοποιήθηκαν νέοι τρόποι όπως η αξιοποίηση 

ερωτηματολογίων για τους πολίτες με σκοπό την ανάδειξη των κατά τη 

γνώμη τους κρίσιμων ζητημάτων, ώστε να χαραχθεί μια ενιαία στρατηγική 

και συνολική εικόνα για την επίλυσή τους, αφετέρου δε μέσα από 

περιοδείες στους οικισμούς, εκδηλώσεις – προεκλογικές συγκεντρώσεις και 

αξιοποιώντας παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ 

επιδιώξαμε μια συνολική ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις 

απόψεις μας. 

 

2. Η οργάνωση της επικοινωνίας με τους πολίτες έγινε από εσάς σε 

συνεργασία με έμπιστα δικά σας πρόσωπα ή συνεργαστήκατε και με 

εξειδικευμένους σύμβουλους επικοινωνίας; 

 

Η οργάνωση της επικοινωνίας με τους πολίτες έγινε σε συνεργασία με 

έμπιστα δικά μου πρόσωπα και φίλους, οι οποίοι τυγχάνει να έχουν 

ειδικευμένη γνώση στον τομέα της προεκλογικής εκστρατείας.  

 

3. Εκτός από τις άμεσες επαφές με τους πολίτες (περιοδείες, ομιλίες, 

επισκέψεις, κ.λπ), σε ποια μέσα μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδα, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) στηριχθήκατε περισσότερο και γιατί; 

 

Εκτός της άμεσης επαφής με πολίτες αποφάσισα να στηριχθώ 

ισορροπημένα ανάμεσα σε όλα τα μέσα (όπως προβλέπει και ο νόμος 

συγκεκριμένες τοποθετήσεις), επιδιώκοντας να επικοινωνήσω τις θέσεις και 

τις απόψεις της δημοτικής μας ομάδας στους συμπολίτες μας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και αξιοποιώντας την ποικιλία μέσων που υπάρχει. 
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4. Κατά τη γνώμη σας τα διάφορα μέσα πολιτικής επικοινωνίας (διαφήμιση, 

sms, ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, εφημερίδα, κ.λπ.) έχουν κάποιο αποτέλεσμα ή επιβάλλονται 

λόγω του ότι και οι άλλοι/ες υποψήφιοι βουλευτές τα χρησιμοποιούν; 

 

Σύμφωνα με την εμπειρία μου και όπως προσωπικά το βίωσα αντιλήφθηκα 

ότι πράγματι έχουν μια σημασία τα μέσα πολιτικής επικοινωνίας όπως τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα, η διαφήμιση κ.ο.κ στο πλαίσιο της διάδοσης και 

της επικοινωνίας των θέσεων και απόψεων ενός υποψηφίου, χωρίς όμως –

σε μικρή τουλάχιστον κοινωνία- να παίζουν από μόνα τους τον καταλυτικό 

ρόλο. 

 

5. Στην εκλογική περιφέρεια που είσθε υποψήφιος το κόστος της πολιτικής 

επικοινωνίας και διαφήμισης κρίνετε πως είναι απαγορευτικό για έναν/μία 

νέο/α υποψήφιο/α βουλευτή/τίνα; 

 

Τουλάχιστον στον Δήμο, όπου κατήλθα ως υποψήφιος Δήμαρχος, λόγω 

ίσως και του γεγονότος ότι είναι ένας δήμος της επαρχίας δεν ήταν 

απαγορευτικό το κόστος της πολιτικής επικοινωνίας και διαφήμισης που 

χρειάζεται για έναν νέο υποψήφιο, όπως ήμουν και εγώ στις πρόσφατες 

εκλογές. 

 

6. Κατά τη γνώμη σας μια καλή επικοινωνιακή εκστρατεία μπορεί να κάνει τη 

διαφορά ή, εν τέλει, η εκλογή ενός υποψηφίου έχει να κάνει με άλλους 

παράγοντες (προσωπικότητα, ήθος, κύρος, εντιμότητα, πολιτική διαδρομή, 

κ.λπ.) και μια καλή επικοινωνιακή στρατηγική απλώς επιβεβαιώνει/ενισχύει 

το καλό όνομα και τη δημόσια εικόνα ενός υποψηφίου; 

 

Σίγουρα μια καλή επικοινωνιακή εκστρατεία έχει έναν σημαντικό ρόλο σε 

μια εκλογική διαδικασία, όμως χαρακτηριστικά του ίδιου του υποψηφίου 

όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα και το κύρος έχουν μια 

εξίσου βαρύνουσα σημασία. Θα έλεγα, από προσωπική εμπειρία πως μια 

καλή επικοινωνιακή στρατηγική παίζει έναν βοηθητικό ρόλο για τον ίδιο 

τον υποψήφιο και πως τουλάχιστον σε μικρές κοινωνικές, ή στην επαρχία η 

προσωπική επαφή και γνωριμία του κόσμου με τον υποψήφιο έχει έναν 

πολύ σημαντικό ρόλο. 

 



 

7. Έχετε δικό σας ιστότοπο (site) που ενημερώνετε συνεχώς; 

 

Κατά τη προεκλογική περίοδο διατηρήσαμε διαδικτυακό ιστότοπο του 

δημοτικού μας συνδυασμού, ο οποίος αξιοποιήθηκε ως μέσο ενημέρωσης 

των πολιτών για το πρόγραμμά μας και τις θέσεις μας, ο οποίος όμως 

έκλεισε μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και τη θέση του οποίου 

έλαβαν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διατήρηση των οποίων 

δεν υπάρχει και χρέωση. 

 

8. Χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social media) όπως facebook, twitter; 

 

Ναι, από την αρχή της ενασχόλησής μου με τα κοινά χρησιμοποιώ τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο καθημερινής αμφίδρομης επαφής, 

επικοινωνίας και ενημέρωσης από και προς τους πολίτες. 

 

9. Κρίνετε πως οι τεχνολογίες διαδικτύου επιτρέπουν την αμεσότερη και 

ταχύτερη επικοινωνία με τους πολίτες ή λειτουργούν απλώς 

συμπληρωματικά της άμεσης επαφής που πρέπει να έχει ένας πολιτικός με 

τους πολίτες; 

 

Σίγουρα οι τεχνολογίες διαδικτύου βοηθούν στην αμεσότερη και ταχύτερη 

επικοινωνία με τους πολίτες λειτουργώντας ως ένας ακόμη δίαυλος 

επικοινωνίας και ειδικά για τους νέους ανθρώπους, όμως έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα η άμεση επαφή με τους πολίτες από ένα πολιτικό πρόσωπο, θα 

έλεγα πως δε θεωρώ πως τίθεται θέμα χρησιμότητας της μιας μορφής 

επαφής ή της άλλης, αλλά περισσότερο ότι λειτουργούν συμπληρωματικά 

 

10. Κατά τη γνώμη σας τα ΜΜΕ διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τους όρους 

του πολιτικού ανταγωνισμού και την έκβασή του ή πλέον οι πολίτες 

αντιμετωπίζουν κριτικά τα μηνύματα των Μέσων; 

 

Σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν οι πολίτες είναι πιο προβληματισμένοι 

και αντιμετωπίζουν κάπως πιο κριτικά τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς όμως 

αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν χάσει τον ρόλο τους στη διαμόρφωση γνώμης. 

Απλώς με τις νέες τεχνολογίες και μέσα που έχουν αναδειχθεί, με την 

ταχύτατη ενημέρωση στις μέρες μας με μεταφορά ήχου και εικόνας και την 
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ανάπτυξη του πλουραλισμού σε συνδυασμό μάλιστα με διάφορα γεγονότα 

που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη αναφορικά με το 

πώς παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης διάφορα γεγονότα έχουν οδηγήσει 

σε μια πιο κριτική προσέγγιση επί των όσων μεταφέρονται από αυτά. 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος και Επικαφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Δήμου 

Ρεθύμνης 
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