
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

 

Πτυχιακή Εργασία: 

“ΕΞΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ” (AMERICANIZATION) ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; Ο 

ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ‘’ΤΗΛΕΜΑΧΙΑΣ’’ (DEBATE) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Επιμέλεια: 

Ανθουλάκης Εμμανουήλ (3152) 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: 

 

Καραγιάννης Ιωάννης 

 

 

 

 

 

 

 

Ρέθυμνο, 2021 



                                                                                 

  



Ευχαριστίες  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί προϊόν μίας μελέτης ακαδημαϊκής και μη, σχεδόν δύο 

ετών, με σκοπό την βαθύτερη και απρόσκοπτη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής 

επικοινωνίας, αλλά και κατανόησης του πραγματικού κόσμου ευρύτερα. 

 Η φοίτησή μου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως 

γενεσιουργός αιτία του προβληματισμού αλλά και της προσωπικής ενασχόλησης με το 

αντικείμενο των Κοινωνικών Επιστημών, αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στην βελτίωσή μου 

ως ον, πολιτικό υποκείμενο αλλά και ακαδημαϊκό ερευνητή. Ως επόμενο, κομβικός ήταν ο 

ρόλος και της επιλογής της παρούσας πτυχιακής εργασίας, με αντικείμενο τον 

εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας και της ανθρώπινης επαφής με πολιτικούς όρους, από τις 

αρχές του 20ου αιώνα έως το πλαίσιο του 2021. Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως 

«καταδικασμένος» να αλλάζει. Αλλά και να βελτιώνεται, να εκσυγχρονίζεται και να 

αναπτύσσεται. Έτσι και η ανθρώπινη επικοινωνία, έχοντας μία άυλη και νοηματοδοτούμενη 

εκ των σπηλαίων υπόσταση, αποτελεί πλέον αντικείμενο μελέτης, χειροπιαστής έρευνας, 

τρόπου έκφρασης, εμπεριστατωμένης διατύπωσης του λόγου, των συναισθημάτων και 

ανάλυσης οικουμενικών ζητημάτων. Φυσικά, οι κίνδυνοι που ενέχει αυτός ο 

εκσυγχρονισμός, μπορούν να ελεγχθούν όταν το πολιτικό ον φρονεί να πράττει βελτιωτικά 

για το σύνολο. 

Στο τέλος αυτής της ακαδημαϊκής πορείας, στέλνω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους 

καθηγητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, όπου με τις διδαχές και τη βοήθειά τους 

συνετέλεσαν στο να πάρει σάρκα και οστά αυτή η εργασία, αλλά και ευρύτερα στην λήψη 

του τίτλου του Πολιτικού Επιστήμονα. Απ’ αυτές τις ευχαριστίες δε θα μπορούσα να 

παραλείψω την ιδιαίτερη αναφορά στον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας, 

Ιωάννη Καραγιάννη, όπου με τις κατατοπιστικές συμβουλές του, τις στοχευμένες 

παρατηρήσεις του και την αστείρευτη υπομονή του για ένα αντικείμενο εργασίας με 

ελάχιστη βιβλιογραφική αναφορά στην ελληνική επικράτεια, βοήθησε τα μέγιστα στην 

περάτωσή της. Τον καθηγητή με το μοναδικό μάθημα Πολιτικής Επικοινωνίας στο τμήμα, 

που αγκάλιασε αυτήν την εργασία από την αρχή μέχρι το τέλος της. 

Στη συνέχεια, καθοριστική στην εξέλιξη της εργασίας ήταν η παρουσία των 

επικοινωνιολόγων και συγγραφέων, Ευτύχη Βαρδουλάκη και Πέτρου Ιωαννίδη, όπου με τις 

εμπειρικές τους γνώσεις στο αντικείμενο των εκλογών και της πολιτικής επικοινωνίας, αλλά 

και τις καίριές τους παρεμβάσεις είχαν κομβικό ρόλο στο πέρας της εργασίας, ενώ τα 



μέγιστα συνέβαλαν οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

για τις ατελείωτες ώρες έρευνας και προμήθειας στοχευμένου για την εργασία υλικού. 

Με το κλείσιμο αυτού του ακαδημαϊκού κύκλου, το τελευταίο ευχαριστώ ανήκει στους 

γονείς και στους οικείους, όπου μετά από πέντε χρόνια σπουδών η κοινή μας πορεία μας 

έφερε ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά μας.  

 

 

Στους δικούς μας ανθρώπους που κάθε  μέρα προχωράμε μαζί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                       Μην καταδέχεσαι να ρωτάς:      

                                                     «Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;» 

                                                                       Πολέμα! 

                                                    (Nίκος Καζαντζάκης, Ασκητική) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

  



Περιεχόμενα 
Κεφάλαιο 1: Η προεκλογική εκστρατεία και η σημασία της στα σύγχρονα πολιτικά και 

κομματικά συστήματα ............................................................................................................... 8 

1.1: Η προεκλογική εκστρατεία ως επικοινωνία και ως αντικείμενο μελέτης της πολιτικής 

επικοινωνίας ........................................................................................................................... 8 

1.2: Προσεγγίσεις και τυπολογίες της προεκλογικής εκστρατείας ...................................... 11 

1.3: Η «τηλεμαχία» (debate) ως βασικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας .............. 16 

Κεφάλαιο 2: Η προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα: προς μια “επαγγελματοποίηση” 

(professionalization); ............................................................................................................... 19 

2.1: Η προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα: ιστορική εξέλιξη και δυναμική ................. 19 

2.2: ΜΜΕ, πολιτικός ανταγωνισμός και προεκλογική εκστρατεία στη δεκαετία του ’80 .. 20 

2.3 ΜΜΕ, πολιτικός ανταγωνισμός και προεκλογική εκστρατεία μετά την απορρύθμιση 

του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου .............................................................................................. 21 

Κεφάλαιο 3: Ο θεσμός της τηλεμαχίας (debate) στην Ελλάδα ............................................... 23 

3.1: Τηλεμαχίες πριν τις τηλεμαχίες: Ιστορική αναδρομή ................................................... 23 

3.2: Ιστορική αναδρομή της τηλεμαχίας στην Ελλάδα. Οι όροι διεξαγωγής, η διαδικασία 

και το αποτύπωμά τους ........................................................................................................ 25 

3.2.1: Το 1996, η νέα εποχή των εκλογών ....................................................................... 25 

3.2.2: 2000: Το ντέρμπι.................................................................................................... 28 

3.2.3: 2004: Η επάνοδος της ΝΔ στην (κυβερνητική) εξουσία. ...................................... 31 

3.2.4: 2007: Υπό την σκιά των φονικών πυρκαγιών ....................................................... 33 

3.2.5: Οι δύο τηλεμαχίες του 2009 και ο ερχομός της κρίσης ......................................... 35 

3.2.6: Ο Σεπτέμβρης του 2015: Τηλεμαχία σε συνθήκες κρίσης .................................... 41 

Κεφάλαιο 4: ΜΜΕ και τηλεμαχίες (debates) στην Ελλάδα .................................................... 45 

4.1: Ο Τύπος της Εποχής ..................................................................................................... 45 

4.1.1: «ΤΑ ΝΕΑ» ............................................................................................................. 45 

4.1.2: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ............................................................................................. 52 

Συμπεράσματα ......................................................................................................................... 56 



Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 59 

 

 
  



Κεφάλαιο 1: Η προεκλογική εκστρατεία και η σημασία της στα 

σύγχρονα πολιτικά και κομματικά συστήματα 

 

1.1: Η προεκλογική εκστρατεία ως επικοινωνία και ως αντικείμενο μελέτης της 

πολιτικής επικοινωνίας 

Με δεδομένο ότι οι εκλογές αποτελούν τη διαδικασία βάσει της οποίας οι πολίτες επιλέγουν 

τους αντιπροσώπους τους είναι λογικό η προεκλογική εκστρατεία να αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία. Με τη σειρά τους, οι εκάστοτε υποψήφιοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα 

προβληθεί η εικόνα τους κατά την κρίσιμη περίοδο πριν τις εκλογές και γι’ αυτό το λόγο 

αφιερώνουν σημαντικούς πόρους και αρκετό χρόνο στην προσπάθεια οι προεκλογικές τους 

εκστρατείες να είναι αποτελεσματικές, καθώς έχει καταγραφεί πως αυτές διαδραματίζουν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα των εκάστοτε εκλογών 

(Kornblith & Jawahar, 2005).1 

Τα μέσα που χρησιμοποιούν στις προεκλογικές εκστρατείες οι πολιτικοί διαφέρουν, έχουν 

εξελιχθεί διαχρονικά και ποικίλουν (τηλεοπτικές συζητήσεις, τηλεοπτικές διαφημίσεις, 

αφίσες, προεκλογικές ομιλίες, κ.λπ.). Σήμερα, με την εξέλιξη των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, αλλά και την είσοδο του διαδικτύου σε πάρα πολλές πτυχές της καθημερινότητας 

των ατόμων, οι πολιτικοί έχουν ενσωματώσει στις προεκλογικές τους εκστρατείες τη 

διαφήμιση μέσω των social media.   

Η προεκλογική επικοινωνία ως αντικείμενο μελέτης έχει αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

πεδίο μελέτης λόγω της προσοχής που αποδίδεται στις προεκλογικές εκστρατείες εδώ και 

αρκετά χρόνια. Έχει αποδειχτεί ότι οι στάσεις που ακολουθούνται, αλλά και οι πολιτικές 

συμπεριφορές που παρατηρούνται, μπορούν να αλλάξουν δραστικότερα και συντομότερα 

απ’ ότι οι πρώτες ερευνητικές προσεγγίσεις θεωρούσαν ότι μπορούσε να συμβεί. Σύμφωνα 

με τον Gerstle (2014),2  η εξέλιξη αυτή αφορά τη μετάβαση από τις άμεσες επιδράσεις του 

μοντέλου της προπαγάνδας στο μοντέλο της «Σχολής του Columbia» που διακρίνει τις 

περιορισμένες επιδράσεις των ΜΜΕ και των εκστρατειών και, στη συνέχεια, το μοντέλο της 

«Σχολής του Michigan» των περιορισμένων επιδράσεων μέσω του μηχανισμού της 

κομματικής ταύτισης που οδηγεί στην αντανακλαστική ψήφο. Οι προσεγγίσεις αυτές 

                                                 

1 Kornblith, M. 2005. Elections versus Democracy: The Referendum in Venezuela, Journal of Democracy 16: 1, 

124-137. 
2 Gerstlé J., 2014, Η πολιτική επικοινωνία, Τυποθήτω - Γ. Δαρδάνος. 



καθιερώνουν την προεκλογική εκστρατεία σε αυτόνομο πεδίο μελέτης στον χώρο της 

πολιτικής επικοινωνίας.  

Η προεκλογική περίοδος συμπυκνώνει χρονικά την προσπάθεια των πολιτικών δρώντων να 

παρουσιάσουν τις δικές τους εκδοχές για την πολιτική πραγματικότητα και την επιθυμητή 

της εξέλιξη. Στην κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιούνται ποικίλα μέσα όπως λέξεις, εικόνες, 

φωτογραφίες, αφηγήσεις, αφίσες, βίντεο, βιβλία ακόμα και η μουσική (Gerstle (2014).3 Η 

προεκλογική εκστρατεία συνιστά -και αναλύεται ως- διάδραση στρατηγικά κατευθυνόμενων 

ερμηνειών της πολιτικής κατάστασης. Σύμφωνα με την προοπτική αυτή, οι υποψήφιοι 

ερμηνεύουν τα αιτήματα και τις προσδοκίες των πολιτών, την προεκλογική προσφορά των 

ανταγωνιστών τους, και τις ενσωματώνουν προκειμένου να αποδώσουν ένα συναφές νόημα 

στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν όσον αφορά την επικοινωνία τους. Τα ΜΜΕ, από την 

πλευρά τους, μέσα από τη διαχείριση της πληροφορίας, ερμηνεύουν ταυτόχρονα το σύνολο 

των αιτημάτων, αλλά και την (ερμηνευτική) προσαρμογή τους από τις πολιτικές δυνάμεις. 

Τέλος, το κοινό ερμηνεύει τα προεκλογικά αυτά μηνύματα: τόσο εκείνα που απευθύνονται 

άμεσα σε αυτό όσο κι εκείνα που μεθερμηνεύονται από τα ΜΜΕ και δευτερογενώς 

απευθύνονται σε αυτό. Οι μηχανισμοί διαπροσωπικής επιρροής, όπως η μεταβίβαση ή 

ανταλλαγή ερμηνειών για μία κατάσταση, αποσπούν το ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς 

κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικοί (Gerstle, 2014)4. 

Όπως ήδη σημειώθηκε, οι μορφές πολιτικής επικοινωνίας στη διάρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας ποικίλουν. Μια από αυτές είναι η τηλεοπτική τηλεμαχία (debate). Σε αυτές τις 

συζητήσεις καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η εικόνα ενός υποψηφίου, καθώς αυτός 

εκτίθεται στο τηλεοπτικό κοινό συγκρινόμενος άμεσα με τους συνομιλητές του στην εν λόγω 

αναμέτρηση μέσα από την ανταλλαγή επιχειρημάτων πάνω στα κύρια ζητήματα που 

αφορούν την προεκλογική αντιπαράθεση (McCann, 2000)5.  

Οι τηλεοπτικές πολιτικές διαφημίσεις αποτελούν ένα ακόμη μέσο επιρροής του εκλογικού 

σώματος που χρησιμοποιείται από τους υποψηφίους στις προεκλογικές εκστρατείες. Για τη 

δημιουργία τους χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι προκειμένου να προσελκύσουν την 

προσοχή (Diamond and Bates, 1992).6 Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μείνουν 

ανεξίτηλες στη μνήμη των ψηφοφόρων, ενώ δεν είναι υπερβολή να σημειωθεί πως υπάρχουν 

διαφημίσεις οι οποίες κατάφεραν να καταγραφούν στη μνήμη του κοινού λόγω των ισχυρών 

                                                 

3 Αυτόθι. 
4 Αυτόθι. 
5 McCann, K. S. 2000 The diversity–stability debate. Nature, 405(6783), 228-233. 
6 Diamond, E. & Bates, S. 1992, The spot: The rise of political advertising on television, MIT Press. 



μηνυμάτων που μετέφεραν. Σήμερα, στο σύγχρονο περιβάλλον της πολιτικής διαφήμισης, οι 

σύμβουλοι των υποψηφίων, αλλά και εξειδικευμένες εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους 

υπηρεσίες, χρησιμοποιούν εξειδικευμένες τεχνικές και παρέχουν ευρύ δίκτυο υπηρεσιών στο 

οποίο μετέχουν πολλές ειδικότητες επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα εταιρείες ερευνών 

και δημοσκοπήσεων, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, οικονομικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι 

μάρκετινγκ, αλλά και εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ασφαλώς, η πολιτική 

διαφήμιση κρίνεται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Όταν ένα κόμμα κερδίσει τις εκλογές ή 

ένας υποψήφιος πετύχει το στόχο του και εκλέγει συνάγεται πως η διαφήμιση στην οποία 

βασίστηκε ήταν επιτυχημένη. Σε διαφορετική περίπτωση αναζητιούνται λάθη στην 

προεκλογική εκστρατεία και στις διαφημιστικές του επιλογές. Χαρακτηριστική είναι η 

άποψη ότι αν είναι κόμμα κερδίσει τότε οτιδήποτε συνέβη στην προεκλογική 

εκστρατεία ήταν σωστό, κι όταν χάσει τις εκλογές οτιδήποτε συνέβη ήταν λάθος (Fiore & 

McLuhan, 1992).7   

Μία ακόμα κλασική μορφή διαφήμισης που χρησιμοποιείται στις προεκλογικές εκστρατείες 

είναι οι προεκλογικές αφίσες. Ως μέσο επικοινωνίας οι αφίσες χρησιμοποιούνται εδώ και 

πάρα πολύ καιρό και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την εξέλιξη της πολιτικής 

επικοινωνίας και, συνακόλουθα, της σχετικής πολιτικής σκέψης και προσέγγισης που 

επικρατεί. Η τοποθέτησή τους, συνήθως από μέλη των κομμάτων ή συνεργάτες των 

υποψηφίων, γίνεται σε χώρους ευρείας δημόσιας συνάθροισης όπως πλατείες, 

πολυσύχναστοι  δρόμοι και  καφενεία. Στο πέρασμα των χρόνων, το περιεχόμενο και η 

καλλιτεχνική δομή της πολιτικής αφίσας εξελίσσεται συνεχώς, σε μια προσπάθεια να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες της επικοινωνιακής στρατηγικής και να αποδώσει το μέγιστο 

δυνατό όφελος από την άποψη της πολιτικής-εκλογικής επιρροής.  

Η κλασικότερη μορφή επικοινωνίας για τους υποψηφίους πολιτικούς είναι οι προεκλογικές 

ομιλίες. Μολονότι βαθμιαία υποχωρούν ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας, ιδίως σε ότι 

αφορά τις ανοικτές προεκλογικές συγκεντρώσεις, ωστόσο δεν έχουν απωλέσει τη σημασία 

τους. Η ρητορική δεινότητα και ευγλωττία αποτελούν θετικό στοιχείο κάθε πολιτικού και η 

άρτια προετοιμασία μιας ομιλίας προσμετράται στη θετική εικόνα που επικοινωνεί ένας 

υποψήφιος. Όχι τυχαία, άλλωστε, κάθε υποψήφιος στηρίζεται σε ειδική ομάδα συμβούλων 

και κειμενογράφων, ακόμη και ενδυματολόγων, που φροντίζουν ώστε η εξωτερική εικόνα 

του να προσελκύσει ικανό αριθμό ψηφοφόρων (Radcliffe, 1994).8  

                                                 

7 Fiore, Q., & McLuhan, M. 1967. The medium is the massage, New York: Random House. 
8 Radcliffe, M. S. 1994, Pre-Election Judicial Review of Initiative Petitions: An Unreasonable Limitation on 

Political Speech. Tulsa LJ, 30, 425. 



Σήμερα, με την επέκταση των τεχνολογιών του διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social media) αποτελούν ολοένα και περισσότερο βασικό εργαλείο πολιτικής 

επικοινωνίας. Αποσπούν δε το ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα της πολιτικής 

επικοινωνίας, με κύρια σημεία αιχμής τη μελέτη των τρόπων χρήσης και αξιοποίησής τους 

από την πλευρά των πολιτικά δρώντων, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους. Ασφαλώς, 

η έκταση και το είδος της χρήσης τους ποικίλει από χώρα σε χώρα, παρά την τάση 

ομογενοποίησης που παρατηρείται. Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού (πχ ΗΠΑ) η χρήση 

των κοινωνικών δικτύων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται συστηματική τους εκμετάλλευση για προεκλογικούς σκοπούς.  

 

 

1.2: Προσεγγίσεις και τυπολογίες της προεκλογικής εκστρατείας 

Ως ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος για την εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας και τον σχηματισμό 

κυβερνήσεων, η προεκλογική εκστρατεία έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής 

επιστημονικής ανάλυσης από την άποψη των μέσων και τεχνικών επικοινωνίας που 

μετέρχονται οι δρώντες ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Η Norris (2004),
9
 διακρίνει 

σχετικά τρεις βασικούς τύπους προεκλογικής εκστρατείας: τις «προ-νεωτερικές» (pre-

modern campaigns), τις «νεωτερικές» (modern campaigns) και τις «μετα-νεωτερικές» (post -

modern campaigns). 

Οι «προ-νεωτερικές» ή παλαιότερου τύπου εκλογικές εκστρατείες εντοπίζονται τον 19
ο
 

αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Χαρακτηριστικά αυτής της εκστρατείας είναι το 

ενισχυμένο τοπικό δίκτυο εθελοντών, καθώς και η προσήλωση της κομματικής οργάνωσης 

στις αμεσότερες διαπροσωπικές σχέσεις. Εν αντιθέσει με τις σύγχρονες και μεταμοντέρνες 

εκλογικές εκστρατείες, το τοπικό έρεισμα και η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελούσαν 

βασικό πυλώνα της εκστρατείας.
10

 Ο Gerstle (2008)
11

 τονίζει επίσης ως κύριο 

χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού «τις σχέσεις αλληλογνωριμίας ανάμεσα σε πολίτες και 

υποψηφίους και την ασθενή οργάνωση εθελοντών που διασφαλίζουν την από πόρτα σε 

πόρτα επικοινωνία». Η Norris
12

 παρατηρεί πως οι ισχυρές κομματικές ταυτίσεις της περιόδου 

περιορίζουν την προεκλογική εκστρατεία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις προαναφερθείσες 

                                                 

9 Norris, P. & Kennedy, J.F. 2004. The evolution of election campaigns: Eroding political engagement? 
10 Σε απλό λόγο, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής εκστρατείας το τοπικό 

έρεισμα στην προσπάθεια να τονίσουμε τη σημαντικότητά του στις προ-νεωτερικές εκστρατείες.  
11 Gerstle, J. 2008. Η πολιτική επικοινωνία (επιμ.- εισάγ.: Μαριάννα Ψύλλα, μτφ.: Φανή Κουντούρη), 

Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, σ. 171. 
12 Norris, P. & Kennedy J.F., 2004, ό.π.,  



διαπροσωπικές σχέσεις και τους αμεσότερους δεσμούς ανάμεσα σε κόμματα και πολίτες, σε 

συνδυασμό με ισχυρές διαιρετικές τομές που συνδέονταν με ισχυρές κομματικές ταυτίσεις. 

Ο Gerstle (2008) δίνει επίσης έμφαση στον Τύπο και τους ισχυρούς κομματικούς δεσμούς σε 

τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, η Κακεπάκη (2002)
13

 αναφέρεται στη μελέτη του P. 

Lazarsfield σε σχέση με τη «συστηματική παρουσίαση των επιδράσεων των Μέσων», πως 

οδηγούνται οι ψηφοφόροι στις αποφάσεις τους, καθώς και στον ρόλο των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης σε αυτή τη διαδικασία (Denver, 1994).
14

 Συμπέρασμα αυτής της μελέτης 

αποτέλεσε η μικρή επίδραση των ΜΜΕ στην εκλογική συμπεριφορά, καθώς και η ενίσχυση 

των προτιμήσεων των ψηφοφόρων.   

 Οι «νεωτερικές εκστρατείες» (modern campaigns) εντοπίζονται χρονικά στη δεκαετία του 

‘60, όπου νέες τεχνολογίες όπως η έλευση της τηλεόρασης, η τηλεοπτικοποίηση της 

εκστρατείας, καθώς και οι δημοσκοπήσεις «άρχισαν να μεταμορφώνουν τη διαδικασία» 

(Norris, 2004).
15

 Η περίοδος αυτή διακρίνεται χαρακτηριστικά από την εμφάνιση του 

φαινομένου της επονομαζόμενης «επαγγελματοποιήσεως της πολιτικής». 

 Οι Blumler και Kavanagh (1999),
16

 υποστηρίζουν πως ο «κατακερματισμός της κοινωνικής 

οργάνωσης, των ενδιαφερόντων και των ταυτοτήτων» που σημειώνεται μεταπολεμικά 

συνδέεται με αλλαγές στα ΜΜΕ, συνθήκη η οποία επιφέρει ανάλογες μεταβολές στην 

προεκλογική εκστρατεία και την πολιτική επικοινωνία. Καταγράφεται ένας 

πολλαπλασιασμός διαφορετικών τρόπων ζωής και ηθικών στάσεων (Luhmann, 1975; 

Swanson & Mancini, 1996),
17

 καθώς και μια τάση κοινωνικής εξύψωσης της εξατομίκευσης. 

Η επιδίωξη και ανάδειξη των προσωπικών φιλοδοξιών, όπου στο επίκεντρο τίθεται ο 

πολίτης-καταναλωτής και παραμερίζεται η συλλογικότητα (ομάδα), η οικογένεια και το 

πολιτικό κόμμα, δίνει την πρωτοκαθεδρία στην ατομιστική αντίληψη έναντι της 

συλλογικότητας. Σε πολιτικό επίπεδο, η Holtz-Bacha (2008)
18

 ορίζει την πολιτική 

εξατομίκευση ως «την απο-ιδεολογικοποίηση, τη μείωση των ιδεολογικών κομματικών 

χαρακτηριστικών και την έμφαση στα θετικά χαρακτηριστικά του προϊόντος». Στο πλαίσιο 

αυτό, ο κυρίαρχος μεσολαβητικός ρόλος των ΜΜΕ, ιδίως της τηλεόρασης, διαμορφώνει 

                                                 

13 Κακεπάκη, Μ. 2002. Τηλεόραση και προεκλογικές εκστρατείες. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις, σ. 144, στο: 

Δεμερτζής, Ν. (επιμ.). 2002. Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα, Παπαζήσης. 
14 Κωστόπουλος, Γ., Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου, Διπλωματική εργασία, Βλ.: 

http://estia.hua.gr/file/lib/default/data/18404/theFile (Ανακτήθηκε 22/5/2020). 
15 Ό. π., σημ. 4. 
16 Blumler, Jay G. and Kavanagh, Dennis. 1999. The Third Age of Political Communication: Influences and 

Features, Political Communication 16: 3, 209-230. 
17 Ίδια πηγή με αναφορά 8 
18Dr. Christina, Holtz-Bacha. 2002. Professionalization of Political Communication, Journal of Political 

Marketing 1:4, 23-37, DOI: 10.1300/J199v01n04_02’ 

http://estia.hua.gr/file/lib/default/data/18404/theFile


συνθήκες διαμεσολάβησης (mediatization), όπου «τα Μέσα, κινούνται στο επίκεντρο της 

κοινωνικής διαδικασίας»
19

. Από τη δεκαετία του ’60 κι εντεύθεν, η τηλεόραση αναδεικνύεται 

σε κέντρο κάλυψης και αναμετάδοσης της κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς και σε τόπο 

διαφήμισης και προώθησης (πολιτικών) προϊόντων. 

 Η έλευση της τηλεόρασης προκαλεί τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς να 

προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα, καθώς η δυνατότητα της επικοινωνίας και της 

προσέγγισης του εκλογικού σώματος γίνεται ευχερέστερη. Καθίσταται δυνατή η μετάδοση 

και διεύρυνση του πολιτικού μηνύματος σε πολίτες που είναι «απομακρυσμένοι» από την 

πολιτική διαδικασία. Στις συνθήκες αυτές, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι -κατά τον 

Παπαθανασόπουλο (2000)
20

- νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι γνωρίζουν τις επικοινωνιακές 

ικανότητες και δεξιότητες εκείνες « που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης». 

Η εξέλιξη αυτή, καθώς και η ανάδυση του προσωπικού αυτού εντοπίζεται στη δεκαετία του 

‘50 στις ΗΠΑ, με την «επαγγελματικοποίηση της βιομηχανίας των πολιτικών συμβούλων», 

όπως σχετικά παρατηρεί η Norris (2004). Η δημοσιοποίηση του τηλεοπτικού μέσου 

δημιούργησε εύφορο πεδίο για τους πολιτικούς προκειμένου να απευθυνθούν σε ένα 

ακροατήριο μεγαλύτερης εμβέλειας.  

 Η τηλεόραση και οι τηλεοπτικοί σταθμοί, σύμφωνα με τον Σόρογκα,
21

 αποτελεί το 

επίκεντρο του πολιτικού λόγου και το μέσο εκείνο όπου η επιρροή του είναι αποτέλεσμα της 

εμπορευματοποίησης, λειτουργώντας ως κερδοσκοπική επιχείρηση. Η τηλεοπτικοποίηση της 

πολιτικής γιγαντώθηκε με το ‘’Great Debate’’ μεταξύ Nixon και Kennedy το 1960 για τις 

προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Αυτή η τηλεοπτική μάχη μεταξύ των δύο διεκδικητών του 

προεδρικού χρίσματος προσέδωσε μία μεγαλύτερη δυναμικό στο μέσο της τηλεόρασης. Το 

ριζοσπαστικό για την εποχή αυτό γεγονός, η δυνατότητα του πολιτικού να «εισέρχεται στο 

σπίτι» του τηλεθεατή, ενίσχυσε την απλοποίηση και την οικειότητα που του προσφέρει ένα 

μελετημένο και προσφιλές οπτικοακουστικό υλικό. Αυτό ενισχύει και την έως σήμερα 

εκτίμηση σχετικά με τις εκλογές εκείνες. Σε μία εκλογική αναμέτρηση όπου οι πολιτικοί 

αντίπαλοι βρίσκονταν σχεδόν ίσοι ως προς τη δυναμική τους, η μεστή τηλεοπτική παρουσία 

του Kennedy σε αντίθεση με την λιγότερο τηλεοπτική του Nixon, συνεπικούρησε στην 

ώθηση των ψηφοφόρων ως προς την προτίμηση του πρώτου. 

                                                 

19 Ό. π., σημ. 8. 
20 Παπαθανασόπουλος, Σ. 2017. Τα σύγχρονα Μέσα και η πολιτική επικοινωνία, Ελληνική Επιθεώρηση 

Πολιτικής Επιστήμης 16, 11-33. Βλ.: doi:https://doi.org/10.12681/hpsa.15184. 
21 Σόρογκας, Ε. 2000. Η διεθνοποίηση του αμερικανικού μοντέλου της τηλεοπτικής ενημέρωσης», στο: 

Παπαθανασόπουλος, Στ. (επιμ.). 2000. Επικοινωνία και Κοινωνία, Καστανιώτης, σ. 331. 



Η Κουντούρη (2010)
22

 ορίζει ως «επαγγελματοποίηση» (professionalization) της πολιτικής 

επικοινωνίας «την άναδυση μίας νέας τάξης πολιτικών εμπειρογνωμώνων (δημοσκόποι, 

διαφημιστές, spin doctors, ειδικοί στο πολιτικό marketing) μεταξύ του πολιτικού και 

μιντιακού πεδίου», ενώ ο Τσίρμπας (2009)
23

 θέτει περίπου με τον ίδιο τρόπο με την 

Κουντούρη την επαγγελματοποίηση, ως «την ολοένα αυξανόμενη χρήση διεθνώς, αλλά και 

στην Ελλάδα, εξειδικευμένων επαγγελματιών από τα πολιτικά κόμματα για μια σειρά από 

θέματα που μπορεί να αφορούν από τη διοικητική τους οργάνωση μέχρι την επικοινωνιακή 

τους πολιτική». Ορίζει ως κύριο χαρακτηριστικό της «τη μετατόπιση της πολιτικής μάχης 

στα τηλεοπτικά στούντιο», με τα ΜΜΕ να αποτελούν το επίκεντρο της πολιτικής μάχης. Η 

σχετική άποψη του Μαυρή (2003)
24

 χαρακτηρίζει την επαγγελματοποίηση της πολιτικής ως 

«αποτέλεσμα της υποβάθμισης του ρόλου της μαζικότητας των οργανώσεων, όπου τα λαϊκά 

αιτήματα της βάσεως του κόμματος αποτελούσαν βασικές θέσεις της κομματικής 

εκπροσώπησης». Σε συνδυασμό με την πρωτύτερη αναφορά περί αναγωγής του ατομικισμού 

σε κινητήρια αξία, η μαζικότητα υποσκάπτεται από τις ιδιοτελείς επιδιώξεις παραμερίζοντας 

το αίσθημα περί του συλλογικού. Αυτό, εν συνεχεία, επιφέρει την «εκχώρηση πολιτικών 

λειτουργιών σε ιδιωτικούς φορείς» , όπως είναι το προσωπικό εκείνο που εξισώνεται με τους 

πολιτικούς. 

 Χαρακτηριστικά της νεωτερικής εκστρατείας όπου εμφανίζεται η επαγγελματοποίηση της 

πολιτικής αποτελούν το πολιτικό μάρκετινγκ, οι δημοσκοπήσεις καθώς και οι τηλεοπτικές 

ειδήσεις. Ο Newman (1999)
25

 χαρακτηρίζει το πολιτικό μάρκετινγκ ως «εφαρμογή των 

αρχών και διαδικασιών μάρκετινγκ σε πολιτικές εκστρατείες από διάφορα άτομα και 

οργανισμούς […]».Συνοπτικά, θα το χαρακτηρίζαμε ως προσαρμογή της λογικής του 

εμπορικού μάρκετινγκ στην πολιτική του μορφή. Σύμφωνα με τον Κατζουράκη (1985)
26

, η 

δημοσκόπηση κοινής γνώμης «αποτελεί διερεύνηση της γνώμης πάνω σε ένα ή περισσότερα 

θέματα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος πληθυσμού […] συλλογή κι επεξεργασία των 

                                                 

22 Κουντούρη, Φ. 2010. Η επικοινωνιακή διάσταση της πολιτικής 

Η διαμόρφωση του κομματικού σκηνικού υπό την κυριαρχία των ΜΜΕ στο δημόσιο χώρο: 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/viewFile/14495/13098 (Ανακτήθηκε: 19/5/2020). 
23 Τσίρμπας, Γ. 2009. Από την επικοινωνία της ιδεολογίας, στην ιδεολογία της επικοινωνίας. Αναδρομική 

αξιολόγηση του πολιτικού λόγου ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. 1974-2007», Βλ.: 
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24 Μαυρής, Γ. 2003. Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, επιμ. Τσάτσος, Δημήτρης & 

Ξενοφών Κοντιάδης, Παπαζήσης, σσ.209-224. 
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26 Μαντής, Ν. 2015. Ανάλυση τεχνολογιών δημοσκόπησης και κατασκευή αυτόματου συστήματος 

δημοσκόπησης μέσω τεχνολογιών τηλεφωνίας, σ. 4, Πτυχιακή Εργασία (Ανακτήθηκε 25/5/2020). 
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δεδομένων και συναγωγή συμπερασμάτων του εν λόγω πληθυσμού». Η ριζοσπαστικότητα 

που διέπει τη νεωτερική φάση της εκστρατείας είναι πολυδιάστατη. Το πλήθος προς μελέτη 

επεκτείνεται, καθώς και η προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικότητας με αυτές τις 

σύγχρονες μεθόδους εκσυγχρονίζουν την εκστρατεία. Η επαγγελματοποίηση -όπως αναφέρει 

και ο ορισμός της λέξης (επάγγελμα)- διευρύνεται και οι τεχνικές και οι μέθοδοι αποτύπωσης 

γίνονται πιο μεστές, σύγχρονες με σκοπό την επιδίωξη του μεγίστου δυνατού οφέλους.  

Η νεωτερική και μετα-νεωτερική εκστρατεία συνδέονται κυριαρχικά με τον επονομαζόμενο 

«εξαμερικανισμό» (americanization) της, δηλαδή την επικράτηση μορφών, προτύπων, 

τεχνικών, μεθόδων και πρακτικών που αναπτύσσονται στις ΗΠΑ και, λιγότερο ή 

περσσότερο, υιοθετούνται μετέπειτα σε άλλες χώρες. Ο Tunstall (2000)
27

 διαπιστώνει πως η 

καινοτομία των ΗΠΑ, με τον πολλαπλασιασμό των τηλεοπτικών καναλιών, απέφερε μία 

σειρά τεχνολογικών και πολιτικών εξελίξεων που σχηματικά μπορεί να ιδωθεί ως 

«απορρύθμιση των επικοινωνιών», όρος ο οποίος υποδηλώνει την εξάλειψη του κρατικού 

μονοπωλίου των ΜΜΕ και την πληθώρα ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. 

Σύμφωνα με τον Schulz (1998),
28

 ο «εξαμερικανισμός» είναι αποτέλεσμα της από-

ιδεολογικοποίησης και επαγγελματοποίησης, όπου έμφαση δίνεται στον υποψήφιο (άτομο) 

και όχι στο πολιτικό κόμμα (συλλογικότητα). Συγκεκριμένα, ο Schumacher
29

 σχολιάζει 

πανομοιότυπα τον «εξαμερικανισμό» των γερμανικών εκλογών το 1998: «Σύμφωνα με το 

αμερικανικό μοντέλο, η εκστρατεία όπως ποτέ άλλοτε θα ασχολείται με υποψηφίους αντί για 

κόμματα, με εικόνες αντί για ζητήματα, με συναισθήματα αντί για βεβαιότητες, με χειραψίες 

αντί για ουσιαστικά προγράμματα». Με την φράση «εικόνες αντί για ζητήματα» κατανοούμε 

τον χαρακτήρα της τηλεόρασης -και στη μετα-νεωτερική φάση, του διαδικτύου και των 

social media- στον «εξαμερικανισμό» της επικοινωνίας.  

  Ένα ακόμη στοιχείο του «εξαμερικανισμού» ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης των 

επικοινωνιών σύμφωνα με την Norris (2004),
30

 αποτελεί «η μετάβαση από τις εθνικές 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές σε πιο ποικίλες πηγές ειδήσεων». Οι ποικίλες πηγές ειδήσεων 

αποτελούν το διάγραμμα της αδιάκοπης πηγής ειδήσεων και ενημέρωσης, καθώς και 

ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Η πληθώρα των προγραμμάτων συμβαδίζει με την κατά 
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29 Αυτόθι. 
30 Norris, P., & Kennedy, J.F. 2004. ό.π..  



Σορόγκα (2000),
31

 οπτική επίδραση («πόσο καλό είναι το οπτικοακουστικό υλικό για να 

προκαλεί μεγαλύτερη επίδραση στους τηλεθεατές»), σε συνδυασμό με την εμπορικότητα των 

προγραμμάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια τα προγράμματα ενημέρωσης να υπάγονται πλέον 

στις απαιτήσεις της αγοράς και, με την έννοια αυτή, ο «εξαμερικανισμός» εκφράζει την 

παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας.  

 Οι Esser και Stromback (2012),
32

 χαρακτηρίζουν ως διακριτό στοιχείο διαφοροποίησης των 

συγχρόνων με τις μετά-νεωτερικές προεκλογικές εκστρατείες «τη διακρατική δυνατότητα 

εφαρμογής του πλαισίου και τη διαχρονική εφαρμογή (καθώς επιτρέπει τη σύλληψη μίας 

μεγαλύτερης ποικιλίας στυλ καμπάνιας)». Στη διάκριση οφείλουμε ασφαλώς να λάβουμε υπ’ 

όψη τις τεχνολογικές εξελίξεις από τη δεκαετία του ‘90 και μετέπειτα, την παγκοσμιοποίηση 

της πολιτικής και της πληροφορίας , καθώς και την έλευση του διαδικτύου για να 

επεξηγήσουμε μία βασική διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους. Η μετα-

νεωτερική καμπάνια χαρακτηρίζεται από τη χρήση του διαδικτύου και των social media, της 

ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των συμβούλων επικοινωνίας. 

 

 

1.3: Η «τηλεμαχία» (debate) ως βασικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας 

Οι τηλεοπτικές πολιτικές συζητήσεις (τηλεμαχίες) που συνήθως γίνονται μεταξύ των 

υποψηφίων των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν γίνει βασική πρακτική στις σύγχρονες 

προεκλογικές εκστρατείες. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η εκλογική μάχη είναι 

αμφίρροπη,  οι τηλεμαχίες θεωρούνται ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός επικοινωνίας που 

μπορεί κατά τη γνώμη αρκετών ειδικών αναλυτών να οδηγήσει έναν υποψήφιο να αποκτήσει 

σημαντικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του. Οι Jamieson και Birdsell (1988)
33

 

αναφέρουν ότι το debate έχει γίνει λέξη-κλειδί για τη πολιτική. Επιπλέον, σύμφωνα με τους 

Pfau & Rang (2009),
34

 «όταν ανακοινώνονται συζητήσεις, η ροή των δημοσκοπήσεων 

επιβραδύνεται εν αναμονή του debate, ενώ το εκλογικό σώμα μειώνει την προθυμία του να 

επηρεάζεται από διαφημίσεις και ειδήσεις». 

                                                 

31 Tunstall, J. 2000. Τα μέσα παραμένουν αμερικανικά, στο: Παπαθανασόπουλος, Στ. (επιμ). 2000. Επικοινωνία 

και Κοινωνία, Καστανιώτης, σ. 332.   
32 Esser, F. , Hanitzsch, T. 2012. The handbook of comparative communication research, σ. 289. 
33 Jamieson, K. H., & Birdsell, D. S. 1990. Presidential debates: The challenge of creating an informed 

electorate. Oxford University Press on Demand. 
34 Pfau, M., & Rang, J. G. 1991. The impact of relational messages on candidate influence in televised political 

debates. 



Ωστόσο, παρόλο που οι τηλεμαχίες είναι πρακτική που ακολουθείται εδώ και δεκαετίες το 

κύριο ερώτημα παραμένει: Οι ψηφοφόροι «επηρεάζονται» από αυτές; Ο γενικός πειστικός 

αντίκτυπος των τηλεμαχιών έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή στην περιγραφική και πειραματική 

έρευνα (Kraus, 1988).
35

 Ο Gallup (1988)
36

 συνοψίζει τον αντίκτυπο των τηλεοπτικών debate 

στην κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια προεδρικών εκλογών στις Η.Π.Α., καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι «τα προεδρικά debate όλα τα χρόνια τείνουν να ενισχύουν τις πεποιθήσεις 

των ψηφοφόρων που έχουν ήδη δεσμευτεί σε έναν υποψήφιο ενώ φαίνεται να έχουν 

επηρεάσει  λίγους ανθρώπους σε σημείο αυτοί να αλλάξουν γνώμη». Σε άλλη έρευνα, 

διαπιστώνεται πως οι τηλεμαχίες χρησιμεύουν σε μεγάλο βαθμό για την ενίσχυση των 

κομμάτων, ασκώντας την κύρια επιρροή τους σε λιγότερο ενημερωμένους και 

αναποφάσιστους τηλεθεατές (Pfau & Rang, 2009)
37

.  

Η μορφή των τηλεμαχιών ποικίλει καθώς συντρέχουν διαφορετικές πρόνοιες σε κάθε χώρα 

αναφορικά με τους κανονισμούς διεξαγωγής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υιοθετούνται 

αυστηρά χρονικά πλαίσια και περιορισμοί που επιβάλλονται από τους εκάστοτε συντονιστές 

της συζήτησης (Denton et al., 2019).
38

 Σύμφωνα με τους McKinney & Warner (2013),
39

 η 

σημασία των τηλεμαχιών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό 

τους ψηφοφόρους. Αυτό εξάλλου δικαιολογεί και σε μεγάλο βαθμό τις συστηματικές 

προσπάθειες και προετοιμασίες που κάνουν οι υποψήφιοι για την κατάλληλη προετοιμασία 

τους ενόψει μιας τέτοιας τηλεοπτικής συζήτησης. Άλλες έρευνες υποθέτουν επίσης ότι, στο 

βαθμό που οι πολιτικές συζητήσεις επηρεάζουν τους τηλεθεατές, το πράττουν μέσω του 

περιεχομένου τους. Ως αποτέλεσμα, οι αναλύσεις των τηλεμαχιών, συμπεριλαμβανομένων 

των αξιολογήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους νικητές και τους 

ηττημένους, επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτά που λένε οι υποψήφιοι κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων. Οι τηλεμαχίες δεν είναι απλώς εκδηλώσεις πολιτικής 

επικοινωνίας, αλλά αποτελούν μοναδικές τηλεοπτικές εκδηλώσεις οι οποίες μεταδίδονται σε 

πολλά άτομα ταυτόχρονα, τα περισσότερα από τα οποία τα παρακολουθούν από το σπίτι 

τους. Οι τηλεοπτικές πολιτικές συζητήσεις έχουν μετακινηθεί σε αυτό που ο Drucker 

                                                 

35 Kraus, S. 1988. Televised presidential debates and public policy, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 
36 Gallup, G. 1988. The impact of presidential debates on the vote and turnout. Presidential debates, 34-42. 
37 Ό.π., σημ. 35. 
38 Denton Jr, R. E., Trent, J. S., & Friedenberg, R. V. 2019. Political campaign communication: Principles and 

practices. Rowman & Littlefield. 
39 McKinney, M. S., & Warner, B. R. 2013. Do presidential debates matter? Examining a decade of campaign 

debate effects. Argumentation and Advocacy, 49(4), 238-258. 



(1989)
40

 ορίζει ως «ηλεκτρονικός δημόσιος χώρος», και επειδή η φύση της συζήτησης 

αλλάζει ανάλογα με το πλαίσιο που τίθεται κάθε φορά, αυτή η αλλαγή έχει δημιουργήσει μια 

«νέα μορφή συζήτησης». 

Κατά ειρωνικό τρόπο, η ερευνητική έμφαση στις τηλεμαχίες διαπιστώνεται πως λειτουργεί 

σε βάρος της μελέτης του μέσου που τις φιλοξενεί, αυτό της τηλεόρασης (Pfau & Rang, 

2009).
41

 Όπως αναφέρει ο Kraus (1988)
42

, «Παρά την αυξανόμενη επιρροή της τηλεόρασης 

[…] οι μελέτες απέτυχαν να διερευνήσουν σοβαρά τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην 

εκλογική πολιτική».  

  

                                                 

40 Drucker, S. J. 1989. Televised presidential debates: A new tradition. Paper presented at the annual meeting of 

the Speech Communication Association, San Francisco 
41 Ό. π. σημ. 35. 
42 Ό. π. σημ. 36. 



Κεφάλαιο 2: Η προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα: προς μια 

“επαγγελματοποίηση” (professionalization); 

 

Στο κεφάλαιο εξετάζεται η εξέλιξη των προεκλογικών εκστρατειών στην Ελλάδα. 

Εντοπίζονται στοιχεία που συνηγορούν στην υπόθεση περί «εξαμερικανισμού» 

(americanization) της και καταγράφονται διαφοροποιήσεις που σημειώνονται στον χρόνο. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της τηλεόρασης, καθώς αποτελεί βασικό μέσο πολιτικής 

επικοινωνίας και «τόπο» στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι τηλεμαχίες.  

 

 

2.1: Η προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα: ιστορική εξέλιξη και δυναμική 
Οι προεκλογικές εκστρατείες αποτελούν βασικό αντικείμενο στις σπουδές πολιτικής 

επικοινωνίας.  Το ενδιαφέρον για τη μελέτη των τεχνικών οι οποίες εφαρμόζονται στις 

πολιτικές εκστρατείες εντείνεται μάλιστα ολοένα και περισσότερο, καθώς οι πολιτικοί στις 

σύγχρονες συνθήκες κατεξοχήν επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις δράσεις τους 

στηριζόμενοι σε διάφορες μορφές επικοινωνίας. Όσον αφορά τις εγχώριες προεκλογικές 

εκστρατείες, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη μελέτη των πολιτικών δυνάμεων και 

συσχετισμών και όχι στις διαδικασίες επικοινωνίας που είναι εγγύτερα στα αντικείμενα 

μελέτης της πολιτικής επικοινωνίας.
43

  

 Σύμφωνα με τον Δεμερτζή (2002), μετά την απορρύθμιση του τηλεοπτικού πεδίου στην 

Ελλάδα η πολιτική επικοινωνία γνώρισε μία πρωτοφανή και έντονη αλλαγή. Αυτή η αλλαγή 

αφορά κυρίως τις σχέσεις των πολιτικών με το εκλογικό σώμα, οι οποίες ολοένα και 

περισσότερο διαμεσολαβούνται από την τηλεοπτική εικόνα. Συνοπτικά, οι αλλαγές που 

καταγράφονται την περίοδο αυτή σχετίζονται με: 1) την ενίσχυση της συμβολικής εξουσίας 

και της πολιτικής δύναμης της τηλεόρασης ως ένα θεσμικό μέσο του εγχώριου πολιτικού 

συστήματος, 2) την αύξηση της αρνητικής τηλεοπτικής πολιτικής διαφήμισης, 3) την 

ενίσχυση, μέσω της τηλεόρασης, της δημόσιας παρουσίας των «τηλεγενών» πολιτικών, 4) 

την ενίσχυση του ρόλου των συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και του επαγγελματικού 

πολιτικού μάρκετινγκ στη χάραξη της στρατηγικής των κομμάτων, 5) την ενίσχυση της 

                                                 

43 Βλ., ενδεικτικά, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 1990,. Εκλογές και Κόμματα τη δεκαετία του 

’80 Εξελίξεις και προοπτικές του πολιτικού συστήματος,  Θεμέλιο, Χρήστος Βερναρδάκης Ινστιτούτο VPRC, 

2005, Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004, (εκλογές κόμματα, ομάδες συμφερόντων χώρος και 

κοινωνία), Σαββάλας, Χρ. Βερναρδάκης-Ινστιτούτο VPRC, Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2005-2006 (Πολιτικές 

και κοινωνικές εκπροσωπήσεις, ευρωσκεπτικισμός , ΜΚΟ). Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή του Δεμερτζή 

(2002) με τίτλο: «Η πολιτική Επικοινωνία στην Ελλάδα, Παπαζήσης, όπου δεν γίνονται άμεσα αναφορές στην 

άσκηση κυβερνητικού έργου αλλά ευρύτερα τόσο στο προεκλογικό πεδίο όσο και σε αυτό της διαμόρφωσης 

του πολιτικού λόγου μέσα από την λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  



λειτουργίας των εταιρειών δημοσκοπήσεων, οι οποίες σε συνεργασία με τα ΜΜΕ έχουν 

πλέον αναμφισβήτητη όσο και σαφή πολιτική επιρροή και 6) τη λειτουργία των «κομμάτων 

εξουσίας» με όρους μιας διαρκούς, αν και «χαλαρής», προεκλογικής περιόδου. Οι εξελίξεις 

αυτές, οι οποίες αναμφίβολα εντείνονται στη συνέχεια με την έλευση του διαδικτύου και των 

σχετικών τεχνολογιών, δεν σημαίνουν ασφαλώς πως έχουν εξαλειφθεί «παραδοσιακές» 

πρακτικές πολιτικής επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των πολιτικών και των ψηφοφόρων όσο και 

μεταξύ των μελών του πολιτικού προσωπικού.  

 

2.2: ΜΜΕ, πολιτικός ανταγωνισμός και προεκλογική εκστρατεία στη δεκαετία του ’80 
Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ‘80 το βασικό προεκλογικό ζητούμενο στην 

επικοινωνία των κομμάτων ήταν η αντιπροσώπευση και η αποκρυπτογράφηση 

των συγκροτημένων πολιτικών αντιλήψεων οι οποίες περιείχαν σαφείς ταξικές οι άλλες 

ιστορικά διαμορφωμένες αναφορές πάνω στους ανθρώπους, τις λέξεις, τις οθόνες και τα 

σύμβολα. Κεντρικό ζητούμενο της κάθε προεκλογικής καμπάνιας μέχρι και το 1989 ήταν να 

αντιπαρατεθούν διακριτές πολιτικές ταυτότητες και τρόποι πολιτικής στράτευσης. Από το 

1989 και μετέπειτα, εξαιτίας των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, με κύριο γεγονός την 

κατάρρευση του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές 

στις προεκλογικές εκστρατείες. Η επικράτηση λογικών διαχείρισης αντανακλούσε την 

υποχώρηση των μεγάλων πολιτικών αφηγήσεων όπως αυτές είχαν συνδεθεί και εκφραστεί 

από τα δύο στρατόπεδα (Δύσης-Ανατολής, καπιταλισμού- κομμουνισμού). Ωστόσο, παρά τις 

διακηρύξεις για το «τέλος των ιδεολογιών», η Ιστορία δεν σταματά.  

Από την αρχή της δεκαετίας του 1980 και της διακυβέρνησής της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, και 

χάρη στο σχετικό έλεγχο της δημόσιας τηλεόρασης που απέκτησε, κάνουν την εμφάνισή 

τους μία σειρά εκπομπών πολιτικού διαλόγου, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους 

κομματικούς αντιπροσώπους να αντιπαρατεθούν σε πολύωρες πολλές φορές εκπομπές. Αν 

και η μεροληψία υπέρ της κυβέρνησης είναι εμφανής, τηλεοπτικές εκπομπές όπως τα 

«Ανοιχτά χαρτιά» και το «Στρογγυλό τραπέζι» αποτελούν τα πρώτα άτυπα debate της 

δημόσιας τηλεόρασης.  

Μέσω των εκπομπών αυτόν αναπροσαρμόστηκαν οι μέχρι τότε σχέσεις των πολιτών με τους 

πολιτικούς, ενώ κατέστησαν επιπλέον περισσότερο οικίες αυτές τις διαδικασίες πολιτικής 

αντιπαράθεσης. Αποτέλεσμα αυτής της περιόδου ήταν η ανάδειξη των πρώτων πολιτικών με 

επικοινωνιακό χάρισμα, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τους Γ. Γεννηματά, Α. Τρίτση 

και Μ. Έβερτ, οι οποίοι αξιοποίησαν μέσω της νέας αυτής διαύλου επικοινωνίας την 

τηλεοπτική τους άνεση και ευγλωττία.   



Συνεχίζοντας, οι εκλογές του 1981 αποτέλεσαν αναμφισβήτητα ένα σημείο αναφοράς και 

ένα σημαντικό ορόσημο όσον αφορά τις πολιτικές ανακατατάξεις της μεταπολίτευσης. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα στις συγκεκριμένες εκλογές έγινε για πρώτη φορά χρήση 

μιας εκσυγχρονισμένης επικοινωνιακής προσέγγισης που βασίστηκε σε συνθήματα τα οποία 

ήταν επίκαιρα και στις επόμενες εκλογές που διενεργήθηκαν το 1985. Πλέον, με τις 

καινοτομίες που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι, τίθενται οι βάσεις για να 

υποδεχθεί και η Ελλάδα τις νέες συνθήκες διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα. Οι νέες 

αυτές συνθήκες περιέχουν την εμπορευματοποίηση και την τεχνική εξειδίκευση, αλλά και τη 

μεταφορά της προεκλογικής καμπάνιας στους τηλεοπτικούς δέκτες των πολιτών.   

 
 

2.3 ΜΜΕ, πολιτικός ανταγωνισμός και προεκλογική εκστρατεία μετά την απορρύθμιση του 
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου 
Αν και ήδη από τη δεκαετία του ΄80 ο ρόλος της τηλεόρασης ήταν αυξανόμενα σημαντικός, 

εντούτοις η κυριαρχία της ήρθε να εδραιωθεί μετά την απορρύθμιση του εγχώριου 

ραδιοτηλεοπτικού συστήματος (τέλη δεκαετίας), γεγονός που κατέστη ευκρινές ήδη από τις 

εκλογές το 1990. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι η τηλεόραση του δημοσίου 

επικοινωνία των πολιτικών κομμάτων έχει γίνει ένα είδος του δεσμού από τις βουλευτικές 

εκλογές του 1993 ενώ αποτελεί πρωταγωνιστικό παράγοντα τόσο στις εκλογές του 1996 έως 

το 2000. Σύμφωνα με τον Δεμερτζή (2002), η τηλεόραση ήταν ο αδιαφιλονίκητος νικητής 

στις προεκλογικές εκείνες αναμετρήσεις, καθώς γύρω από αυτήν ή μέσα από 

αυτήν κινήθηκαν σχεδόν οι πάντες: είτε πρόκειται για πολιτικούς, κόμματα, συγκεντρώσεις 

και συνέδρια είτε πρόκειται για διαφημίσεις και δημοσκοπήσεις. Χαρακτηριστική είναι 

περίπτωση των εκλογών της 9
ης

 Απριλίου το 2000, όπου η τηλεόραση απέδειξε ότι αποτελεί 

ένα κοινό πεδίο αναφοράς όλων των ατόμων και ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας για όλα τα 

άτομα ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.   

Προς αυτή την κατεύθυνση η θεώρηση της τηλεόρασης ως σύστημα κοινών εμπειριών 

περιλαμβάνει πολλές πτυχές της κοινωνίας, καθώς αποτελεί μέσο το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και να φιλοξενεί άτομα διαφορετικών 

ειδικοτήτων οι οποίοι εκθέτουν τις απόψεις τους με απώτερο σκοπό τη λήψη των 

μεγαλύτερων δυνατόν ποσοστών τηλεθέασης. Επιπλέον, η επικράτηση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης ως κύριος τρόπος επικοινωνίας των υποψηφίων με τους ψηφοφόρους τους έχει 

οδηγήσει στην απώλεια άμεσης επαφής και την προσαρμογή γενικότερα στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης μαζικής επικοινωνίας όπως αυτή πραγματοποιείται μέσω των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας.   



Χαρακτηριστική είναι η άποψη που καταγράφηκε σχετικά με τη νίκη του 

Δημήτρη Αβραμόπουλου στις δημοτικές εκλογές το 1994, όπου κρίθηκε ότι ο τελευταίος 

τηλεοπτικά ήταν πιο κοντά σε γνωστούς τηλεπαρουσιαστές και είχε καλύτερη αισθητική που 

ταίριαζε περισσότερο στο μέσο σε σχέση με τον κύριο αντίπαλό του Θεόδωρο Πάγκαλο. Ένα 

ακόμη στοιχείο από φανερώνει τη σημασία της επίδρασης της τηλεόρασης, είναι τα 

αποτελέσματα των εκλογών της 9
ης

 Απριλίου 2000, όταν και σημαντικός αριθμός βουλευτών 

με μεγάλο κοινοβουλευτικό έργο απέτυχαν να επανεκλεγούν, ενώ στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους οι νεοεκλεγόμενοι βουλευτές ήταν περισσότερο γνωστοί από την 

τηλεοπτική, παρά την πολιτική, παρουσία τους.  Οι συγκεκριμένες εκλογές αποτελούν μία 

απόδειξη ότι η τηλεόραση έχει εισέλθει στην κοινωνική ζωή, αλλά επιπλέον είχε ήδη αρχίσει 

να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται ή αποδέχονται την 

κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Ωστόσο, στο ερώτημα για ποιο λόγο επελέγησαν 

άτομα με καλύτερη τηλεοπτική παρουσία παρά με πολιτική παρουσία η απάντηση είναι ότι η 

τηλεόραση δεν θέλει δύσκολες σκέψεις, αλλά εύπεπτες ατάκες (Δεμερτζής, 2002).
44

   

Όσον αφορά την εγχώρια ραδιοτηλεοπτική απορρύθμιση, βασική της εκδήλωση -όπως και 

αλλού- ήταν η ιδιωτικοποίησή της, με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, δίνοντας 

έτσι την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να λειτουργήσουν 

με βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί διαδικασία με 

σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές, νομικές και οικονομικές προεκτάσεις.
45

  

Στην Ελλάδα το στοιχείο που τροφοδότησε την ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και στην 

πρώτη φάση την εκθρόνιση της ΕΡΤ, ήταν η αναζήτηση ενός άλλου τηλεοπτικού λόγου. 

Όπως αναφέρει ο Δεμερτζής (2002), «η ιδιωτικοποίηση της τηλεόρασης δεν είναι πρωτίστως 

αποτέλεσμα αρνητικών εξελίξεων στα οικονομικά μεγέθη της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά 

επακόλουθο αναπροσανατολισμού του τηλεοπτικού λόγου σε μια κοινωνία που έχει υποστεί 

σημαντικές μεταβολές πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής διαφοροποίησης […]». Αυτό 

φαίνεται και από το γεγονός ότι τα διαφημιστικά έσοδα της ΕΡΤ μειώνονται κατά την 

περίοδο 1992-1993, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγάλο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης 

προσανατολίζεται σε εκείνον τον τηλεοπτικό λόγο ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά προς το νέο 

καθεστώς παραγωγής και τη νέα μορφή της συμβολικής αξίας (Δεμερτζής, 2002).
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Κεφάλαιο 3: Ο θεσμός της τηλεμαχίας (debate) στην Ελλάδα 

 

3.1: Τηλεμαχίες πριν τις τηλεμαχίες: Ιστορική αναδρομή 
Με τη σημερινή μορφή τους, οι τηλεμαχίες στην Ελλάδα εγκαινιάζονται στην προεκλογική 

εκστρατεία των εκλογών της 22
ας 

Σεπτεμβρίου 1996. Προηγουμένως, όμως, είχαν λάβει 

χώρα δύο γεγονότα που αναμφίβολα μπορεί να ειπωθεί πως λειτούργησαν ως πρόδρομες 

συνθήκες για την υιοθέτηση της τηλεμαχίας όπως διεξάγεται σήμερα. Το πρώτο, ήταν μια 

σειρά συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η ΕΡΤ με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς στη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 5
ης

 Νοεμβρίου 1989. Το δεύτερο, μια 

δημόσια συζήτηση (12-3-190) ανάμεσα στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές της 5
ης

 Νοεμβρίου 1989, η ΕΡΤ αφιερώνει τηλεοπτικό χρόνο 

στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων με τη μεγαλύτερη εκλογική επιρροή: τον Ανδρέα 

Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ), τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Νέα Δημοκρατία) και τον Χαρίλαο 

Φλωράκη (Συνασπισμός). Σε διάστημα τριών ημερών, ένας καλεσμένος πολιτικός αρχηγός 

κάθε ημέρα και για, περίπου, 75 λεπτά, καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, 

σε ένα αμεσότερο διάλογο. Επρόκειτο για ένα σχήμα τριών παράλληλων συνεντεύξεων,
47

 

στις οποίες οι δημοσιογράφοι επιλέχθηκαν καθ’ υπόδειξη των κομμάτων έτσι ώστε να 

υπάρχουν εκπρόσωποι του Τύπου από διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, μολονότι ο 

δημοσιογράφος Π. Τσίμας κατά την έναρξη της συζήτησης τόνισε πως «οι δημοσιογράφοι 

δεν εκπροσωπούν κόμματα, αλλά την κοινή γνώμη», θέλοντας να καταστήσει σαφές το 

γεγονός πως οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν δέσμιους των πολιτικών κομμάτων. 

Στις συζητήσεις αυτές, οι πολιτικοί αρχηγοί ήρθαν σε ένα πλαίσιο άμεσου διαλόγου με τους 

δημοσιογράφους, οι οποίοι, όπως επέβαλλε η συζήτηση, δεν άφηναν περιθώρια για 

αναπάντητες ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς. Όπως και στις τηλεμαχίες μετέπειτα, οι 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνονταν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο, αν και υπήρχε μία 

σχετική χαλαρότητα κανόνων. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως «περίπου 

debate».
48

  

Δημόσια συζήτηση με όρους φυσικής συμπαρουσίας ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς 

διεξήχθη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (12-3-1990), την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο 

Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος και η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ). 
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Το γεγονός πρόβαλλαν επίσης και οι ιδιωτικοί σταθμοί MEGA και ANT1, που είχαν μόλις 

λίγους μήνες λειτουργίας και δεν εξέπεμπαν πανελλαδικά.  

 Η συζήτηση έλαβε χώρα σε μία περίοδο σημαντικών διεθνών εξελίξεων. Η πτώση του 

«τείχους του Βερολίνου», η κατάρρευση των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και 

εξελίξεις στον χώρο των Βαλκανίων, συνέθεταν ένα εξαιρετικά ρευστό τοπίο διεθνών 

εξελίξεων. Τα θέματα αυτά αποτέλεσαν βασικά αντικείμενα της συζήτησης, η οποία 

περιστράφηκε επίσης στον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Έλαβαν μέρος οι 

τρεις πολιτικοί αρχηγοί της περιόδου (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και 

Χαρίλαος Φλωράκης), τη συζήτηση διηύθυνε ο δημοσιογράφος Γιάννης Καψής και τις 

ερωτήσεις υπέβαλλε ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Δημήτρης Κώνστας. Η 

συζήτηση, σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, έμοιαζε περισσότερο με ακαδημαϊκή διάλεξη 

πάρα με τηλεμαχία. Οι όροι ήταν απλοί. Υπήρχαν 2 σειρές ερωτημάτων που υποβάλλονταν 

από τον κ. Κώνστα και τον συντονιστή, στις οποίες θα απαντούσαν κατά σειρά οι πρόεδροι 

των κομμάτων. Στο τέλος των ερωτήσεων, διατυπώθηκε το «επικίνδυνο πεντάλεπτο» από 

τον κ. Καψή, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί σχολίασαν τις θέσεις του άλλου. Συγκριτικά με τις 

μελλοντικές τηλεμαχίες, όπου οι ασφυκτικοί κανόνες δεν επιτρέπουν σημαντικές πολιτικές 

επιπτώσεις, οι χαλαροί κανόνες και η δυνατότητα να αφεθούν ελεύθεροι οι ομιλητές για 

μερικά λεπτά να αναπτύξουν τη σκέψη τους ευνόησαν, όπως ανέφερε ο Γιάννης Καψής, την 

ακαδημαϊκή-πολιτική αντιπαράθεση. Η τηλεόραση δεν δημιούργησε ιδιαίτερο άγχος για τους 

τρεις συμμετέχοντες , καθώς σημαντικό είναι να τονιστεί το ηπιότερο κλίμα στο τεχνικό 

κομμάτι της συνάντησης, με τους Κ. Μητσοτάκη και Α. Παπανδρέου να συμβουλεύονται on 

camera τις σημειώσεις τους, κάτι που δεν συμβαίνει σε συνθήκες τηλεμαχίας. Ενδεικτικό του 

καλού κλίματος που επικράτησε στη διάρκεια της συζήτησης ήταν και η -λανθασμένη- 

προσφώνηση του Χαρίλαου Φλωράκη στον Δημήτρη Κώνστα, πρόεδρο του Ινστιτούτου 

Διεθνών Σχέσεων, τον οποίον ανέφερε ως Πρύτανη, με τον Γιάννη Καψή να διορθώνει πως 

«ο πρύτανης κάθεται από κάτω και σας αγριοκοιτάζει» και τον Χ. Φλωράκη να ανταπαντά 

πως «[ο Δ. Κώνστας] μπορεί να γίνει Πρύτανης», προκαλώντας κύμα γέλωτος στους 

παρευρισκόμενους.  

Στις εκλογές της 8
ης

 Απριλίου 1990, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη με ποσοστό 46,89% κατόρθωσε να αποσπάσει 150 έδρες μη έχοντας έτσι τη 

δυνατότητα για σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Τελικώς, αυτό επετεύχθη με την 

υποστήριξη που παρείχε το κόμμα της «Δημοκρατικής Ανανέωση» (ΔΗ.ΑΝΑ.). Το 

τελευταίο, υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, εξέλεξε έναν βουλευτή, τον 



Θεόδωρο Κατσίκη (υπόλοιπο Αττικής) ο οποίος, εν συνεχεία, προσχώρησε στη ΝΔ, με την 

κυβέρνηση να εξασφαλίζει τις απαραίτητες έδρες για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. 

 

3.2: Ιστορική αναδρομή της τηλεμαχίας στην Ελλάδα. Οι όροι διεξαγωγής, η διαδικασία και 
το αποτύπωμά τους  
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι τηλεμαχίες (debates) που έλαβαν χώρα με αφορμή εθνικές 

εκλογές ή ευρωεκλογές, από την προεκλογική περίοδο το 1996 στην οποία υιοθετείται για 

πρώτη φορά μέχρι το 2015. Είναι σκόπιμο για λόγους σαφήνειας να ληφθούν υπόψιν και να 

αναλυθεί το παρασκήνιο της επίτευξης συμφωνίας για τη διαδικασία, οι όροι διεξαγωγής που 

εν πολλοίς έχουν κατορθώσει να καθορίσουν τον θεσμό, καθώς και η ίδια η διαδικασία. 

Απαραίτητη είναι επίσης η αναφορά στο πολιτικό πλαίσιο της εποχής, καθώς και στη 

συγκυρία που λαμβάνουν χώρα οι σχετικές διαδικασίες και οι οποίες θα αναλυθούν εκτενώς 

στην ενότητα 4. 

 

 

3.2.1: Το 1996, η νέα εποχή των εκλογών 

Με βάση το πρότυπο των ΗΠΑ, η τηλεμαχία στην Ελλάδα υιοθετείται λίγο πριν το τέλος του 

20
ου

 αιώνα και συγκεκριμένα την 13
η
 Σεπτεμβρίου 1996. Οι τηλεμαχίες υπήρξαν προϊόν μιας 

εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από την ιστορική έκλειψη χαρισματικών ηγετών, μετά και 

τον θάνατο του Α. Παπανδρέου, καθώς και την «[…] ανάδειξη νέων 

επαγγελματικοποιημένων μορφών πολιτικής επικοινωνίας [που] συνταιριάζουν απόλυτα με 

την επίσημη εμφάνιση του ντιμπέιτ και στα ελληνικά πράγματα».
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 Πλέον, ένα νέο, μοντέρνο 

πρότυπο επικοινωνίας επικυρώνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής εκστρατείας στην 

Ελλάδα. Η προ-νεωτερική προεκλογική εκστρατεία προϋπέθετε την ύπαρξη ενός ισχυρού 

τοπικού πυρήνα δικτύωσης, μίας αμεσότερης πολιτικής επαφής «από κάτω προς τα πάνω» 

και μία περισσότερο δι-κατευθυντήρια σχέση κόμματος-πολίτη. Το νεωτερικό πρότυπο 

πολιτικής εκστρατείας μετατοπίζεται αντίθετα στην τηλεόραση, στην τηλεοπτικοποίηση της 

εκστρατείας (Swanson, Marcini).
50

 Η τηλεόραση αποτελεί το κύριο forum πολιτικής 

εκστρατείας και οι πολιτικοί μάχονται για την κυριαρχία στην ενημέρωση. Γεγονός είναι πως 

για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής τηλεόρασης κύριο μέρος της προεκλογικής 

εκστρατείας αποτελούσαν οι διαρθρωμένες πολιτικές συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων στην 

τηλεόραση, κυρίως ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, σε αντικατάσταση των 
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παραδοσιακών μεθόδων προεκλογικής καμπάνιας κάτι που πραγματώνεται και με την 

τηλεοπτική αναμέτρηση. Ο ρόλος των βουλευτών αναβαθμίζεται μέσα από τα ιδιωτικά 

ΜΜΕ. Όπως αναφέρουν οι Ελευθερίου και Τάσσης,
51

 τα ιδιωτικά ΜΜΕ «προωθούν 

συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αποκτούν επιρροή που διαμεσολαβείται πλέον από το 

τηλεοπτικό μέσο παρά από τα κομματικά κανάλια επικοινωνίας». 

Η χρονική συγκυρία της τηλεμαχίας έρχεται σε μία περίοδο όπου το γενικότερο κλίμα της 

παγκοσμιοποίησης, καθώς και η  αποϊδεολογικοποίηση των κομμάτων, υπογραμμίζουν 

λιγότερες διαφορές ανάμεσα στα κόμματα, εν αντιθέσει με τις ριζοσπαστικές τομές 

(αριστερά - δεξιά) της προηγούμενης δεκαετίας. Η «μεσοποίηση» της πολιτικής, δηλαδή η 

περίοπτη θέση των ΜΜΕ στην πολιτική διαδικασία, επικυρώνεται με τον θεσμό της 

τηλεμαχίας. Τα πολιτικά κόμματα δεν στοχεύουν τόσο στους ψηφοφόρους τους, αλλά σε 

όσους/ες αμφιρρέπουν.  

Μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από την πρωθυπουργία για λόγους υγείας (17-

01-1996), η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος εξέλεξε πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη, ο 

οποίος επικράτησε στις σχετικές ψηφοφορίες έναντι των άλλων υποψηφίων (Γεράσιμο 

Αρσένη και Άκη Τσοχατζόπουλο). Ως νέος πρωθυπουργός, ο Κ. Σημίτης σχημάτισε νέα 

κυβέρνηση στις 22 Ιανουαρίου 1996. Μετά τον θάνατο του Α. Παπανδρέου, ο Κ. Σημίτης θα 

καταφέρει στο 4
ο
 Συνέδριο του κόμματος να επικρατήσει του Άκη Τσοχατζόπουλου και θα 

εκλεγεί Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (30-06-1996).  

Στον χώρο της ΝΔ, η εκλογική ήττα το 1993 προκάλεσε την παραίτηση του Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη από την προεδρία του κόμματος και την ενεργοποίηση των διαδικασιών για την 

εκλογή νέου Προέδρου. Υποψήφιοι για την προεδρία ήταν οι Μιλτιάδης Έβερτ και Ιωάννης 

Βαρβιτσιώτης, σε μια διαδικασία με αμφίρροπη έκβαση. Ο Ι. Βαρβιτσιώτης, τέως Υπουργός 

των Εξωτερικών και με ισχυρό έρεισμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος,  

εμφανιζόταν με συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του Μ. Έβερτ. Ο τελευταίος, ωστόσο, 

κατόρθωσε με στοχευμένες παρασκηνιακά κινήσεις να κερδίσει την προεδρία. Όπως 

αναφέρει ο Γ. Σαραντάκος,
52

 οι συναντήσεις του Μ. Έβερτ με τον Κ. Μητσοτάκη, η απειλή 

διάσπασης σε περίπτωση στήριξης του Ι. Βαρβιτσιώτη, καθώς και η συνάντησή του με τη 

Ντόρα Μπακογιάννη, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην στήριξη που έλαβε ο πρώην δήμαρχος 

Αθηνών. 
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Οι Κ. Σημίτης και Μ. Έβερτ μετείχαν στην πρώτη τηλεμαχία με αφορμή τις εκλογές που 

προκήρυξε η κυβέρνηση Κ. Σημίτη για τις 22 Σεπτεμβρίου 1996. Σε αντίθεση με τον 

Μιλτιάδη Έβερτ που αποζητούσε τρεις τηλεοπτικές αναμετρήσεις για αντίστοιχα ζητήματα 

(εθνικά θέματα, οικονομική πολιτική και θεσμικές μεταρρυθμίσεις), ο πρωθυπουργός 

επέλεξε να πραγματοποιηθεί μόνο μία, δηλώνοντας κατηγορηματικά αντίθετος στις 

«κοκορομαχίες» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.
53

 Ο Τύπος της εποχής υποστήριξε πως 

παρότι τα κομματικά επιτελεία είχαν συμφωνήσει στους όρους και τις τεχνικές λεπτομέρειες 

της συζήτησης (χρόνος απαντήσεων, συνολική διάρκεια, κ.λπ.), η τηλεμαχία παραλίγο να 

«τιναχτεί στον αέρα» εξαιτίας της διαφωνίας που προέκυψε αναφορικά με τον τρόπο 

επιλογής των δημοσιογράφων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το ρεπορτάζ των Δημακά και 

Πολίτη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», «Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι τόσο οι 3 

δημοσιογράφοι που θα υποβάλλουν τις ερωτήσεις όσο κι ο συντονιστής θα πρέπει να είναι 

κοινής αποδοχής. Η ΝΔ προτείνει, όπως προκύπτει από δήλωση του εκπρόσωπού της κ. 

Παυλόπουλου ότι αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε κάθε κόμμα θα προτείνει δύο 

δημοσιογράφους με δικαίωμα βέτο από την άλλη πλευρά».
54

 

Τελικά, η μία και μοναδική τηλεμαχία πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στις 12 

Σεπτεμβρίου 1996 και προβλήθηκε σε διακαναλική σύνδεση από τα τηλεοπτικά κανάλια 

MEGA, ANT1, STAR και ΣΚΑΪ. Ήταν προγραμματισμένη για τις 21.00, ενώ η σύνδεση 

ξεκίνησε στις 21.04 και διήρκεσε συνολικά 78 λεπτά. Μεταδόθηκε πανελλαδικά απ’ όλα τα 

κανάλια και βάσει μετρήσεων της AGB την παρακολούθησαν σχεδόν δύο εκατομμύρια 

τηλεθεατές. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Πέτρος Ευθυμίου και υπέβαλλαν 

ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι Γιάννης Παπουτσάνης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος και Παύλος 

Τσίμας, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξωτερική πολιτική. Ο κάθε πολιτικός 

αρχηγός είχε στη διάθεσή του 2 λεπτά χρόνο για να απαντήσει στα ερωτήματα των 

δημοσιογράφων. Επίσης, 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου τοποθέτησης ηχούσε το 

προειδοποιητικό καμπανάκι λήξης του, ενώ οι δημοσιογράφοι είχαν 30 δευτερόλεπτα στη 

διάθεσή τους για να διατυπώσουν τις συνολικά δώδεκα ερωτήσεις τους. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο της συζήτησης ήταν το κλίμα σοβαρότητας στο οποίο διεξήχθη. Το γκρίζο φόντο 

πίσω από τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, του «σοβαρού καθηγητή» κ. Σημίτη και 

του «άμεσου και φιλολαϊκού» κ. Έβερτ αναδείκνυε το ουδέτερο και σοβαρό της 

διαδικασίας.
55

 Ακόμη, δεν υπήρξε μεταξύ τους συνομιλία, παρά μόνον απαντούσαν στις 
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ερωτήσεις που τους έθεταν οι δημοσιογράφοι. Η κάμερα εστίαζε μόνο στον ομιλητή κατά τη 

διάρκεια της απάντησής του και δεν μπορούσε να μετακινηθεί από πάνω του. Οι όροι αυτοί 

της τηλεμαχίας, που απαίτησε και επέβαλλε το ΠΑΣΟΚ, σχολιάστηκαν ως «κατ’ 

ευφημισμόν»,
56

 ως νύξη στην αναφορά του κυβερνώντος κόμματος για εκσυγχρονισμό του 

πολιτικού διαλόγου από την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». 

 Στη διάρκεια της τηλεμαχίας ο κ. Σημίτης εμφανίστηκε αποφασιστικός στα λεγόμενά του, 

ιδιαίτερα στην υπεράσπιση των χειρισμών σχετικά με το ζήτημα των Ιμίων. Ήταν 

οικονομικός με τον χρόνο του, με απαντήσεις συντομότερες των δύο λεπτών, καθώς και με 

πλήρη και αναλυτικό λόγο. Σε αντίθεση, ο Μ. Έβερτ σε μια περίπτωση υπερέβη το χρονικό 

όριο απάντησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί όπως προβλεπόταν από τους κανόνες που είχαν 

θεσπιστεί. Ο Κ. Σημίτης επικοινώνησε μια εικόνα ηρεμίας και σοβαρότητας, σε αντίθεση με 

τον Μ. Έβερτ που επιχείρησε να επικοινωνήσει ένα προφίλ κοντύτερα σε αυτό της 

καθημερινής συμπεριφοράς και στο «μεσογειακό ταπεραμέντο», το οποίο εκδηλωνόταν με 

χειρονομίες, ανέβασμα του τόνου της φωνής και ανάλογες κινήσεις του σώματος.  

Εν τέλει, εκτός από τις σταθερές θέσεις και διαφορές των δύο πολιτικών αρχηγών, από την 

τηλεμαχία δεν προέκυψε μεγάλος νικητής. Ο Ν. Δεμερτζής διαπιστώνει πως «υπό τις 

συνθήκες αυτές, ήταν εκ προοιμίου αδύνατη η ανάδειξη νικητή, όπως ανεδαφικές ήταν οι 

προσδοκίες όσων ανέμεναν ότι από αυτή θα πρόβαλλε ο νικητής των εκλογών».
57

 Αυτή η 

άποψη συνιστά ρεαλιστική προσέγγιση, δεδομένου ότι η πρωτόγνωρη όσο και αγχώδης 

επαφή των πολιτικών, αλλά και του κοινού, με τις τηλεμαχίες δύσκολα θα δημιουργούσε μία 

νέα αίσθηση πολιτικής παραγωγής λόγου και εικόνας στο σύγχρονο πολιτικό μπαλκόνι.  Στις 

εκλογές που ακολούθησαν, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με ποσοστό 46,88%, αποτέλεσμα το οποίο 

ελάχιστα μπορεί να συνδεθεί με τις επιδόσεις των δύο πολιτικών αρχηγών στη συγκεκριμένη 

τηλεμαχία. 

  

  

3.2.2: 2000: Το ντέρμπι 

Η δεύτερη τηλεμαχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2000, μία εβδομάδα πριν τις 

εκλογές με αντίπαλο αυτή τη φορά του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη τον νέο αρχηγό της 

Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος 
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Χατζηνικολάου, ενώ ερωτήσεις απηύθυναν στους πολιτικούς αρχηγούς οι δημοσιογράφοι 

Έλλη Στάη, Θόδωρος Ρουσόπουλος και Μανώλης Καψής. 

Η τηλεμαχία δεν ανέδειξε ούτε αυτή τη φορά τον μεγάλο νικητή, με τον Τύπο της εποχής να 

αναδεικνύει τα συν και τα πλην του οριακού -κατά την κάθε εφημερίδα- νικητή της μάχης. 

Παρακολουθήθηκε από πάνω από δύο εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ διήρκησε 68 λεπτά. 

Αποτελεί επανάληψη της μονομαχίας του 1996, από την άποψη της ισοπαλίας μεταξύ των 

πολιτικών αρχηγών, καθώς και της προετοιμασίας της, με τους αρχηγούς να «κάνουν 

φροντιστήριο» με την επικοινωνιακή τους ομάδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι όροι που 

συμφώνησαν τα κόμματα για τη διεξαγωγή ήταν σχεδόν ίδιοι με αυτήν το 1996 (συντονιστής 

συζήτησης, δημοσιογράφοι, το γεγονός πως δεν μπορεί να απευθύνεται ο ένας πολιτικός 

αρχηγός στον άλλον), ενώ υπήρχε μεγαλύτερη γκάμα στη σκηνοθεσία. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν έξι κάμερες στο στούντιο, ενώ υπήρχε η δυνατότητα στους αρχηγούς να 

βλέπουν το μόνιτορ την ώρα των τοποθετήσεών τους, που έδειχνε το διαθέσιμο χρόνο 

ανάπτυξης, ξεκινώντας από τα 2 λεπτά.
58

 Τη σκηνοθεσία της συζήτησης ανέλαβε ο Νίκος 

Καλοκαιρινός. Τα θέματα που συζητήθηκαν συνδέονταν με τη συγκυρία της εποχής και 

αφορούσαν την οικονομική πορεία της χώρας και την ένταξη στην ΟΝΕ, την εξωτερική 

πολιτική, το ασφαλιστικό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το ζήτημα του 

χρηματιστηρίου. Επίσης, έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς και στο 

ζήτημα της συνθήκης του Ελσίνκι.   

Παρά το νεαρό της ηλικίας του προέδρου της ΝΔ κι έχοντας αντίπαλο με υψηλή 

τεχνογνωσία και εμπειρία, αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο στο να σταθεί ως τηλεοπτικά ίσος, με 

μεγάλη άνεση λόγου (υπό την ηγεσία του Κ. Καραμανλή εξάλλου η ΝΔ κέρδισε το ΠΑΣΟΚ 

στις Ευρωεκλογές το 1999). Έχοντας ως όπλα την ευφράδεια και την άνεση, απέναντι σε 

έναν «σφιγμένο» όπως διαπιστώθηκε αντίπαλο,
59

 και με μια ήπια γενικά στάση, ο Κ. 

Καραμανλής είχε μια ικανοποιητική τηλεοπτική παρουσία. Επιχείρησε, σεβόμενος τα θετικά 

της κυβέρνησης, να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική σε 

διάφορα σημεία στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μια αμφιλεγόμενη επίσης δήλωσή του («ας 

γίνουν και δύο-τρία μαγειρέματα στα νούμερα για την ΟΝΕ, δεν πειράζει») δεν μείωσε τη 

γενικό εικόνα του στην τηλεμαχία. 

Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, επέδειξε αυτοπεποίθηση και κατάφερε μέσα 

στον χρόνο του (πολλές φορές, 10 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του ορίου των 2 
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λεπτών) να είναι απόλυτα πειστικός στα οικονομικά ερωτήματα που του τέθηκαν, 

αναγνωρίζοντας ειλικρινώς τις σχετικές δυσκολίες που απαιτείται να αντιμετωπιστούν. 

Η τηλεμαχία διεξήχθη στο πλαίσιο ενός αμφίρροπου ως προς το αποτέλεσμά του εκλογικού 

ανταγωνισμού, ο οποίος ξεκαθάρισε πολλές ώρες αργότερα αφότου περατώθηκε η εκλογική 

διαδικασία. Ενώ η αρχική εκτίμηση των exit polls έδειχνε τη ΝΔ ως νικητή των εκλογών, η 

βαθμιαία εισαγωγή αποτελεσμάτων από τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, αυτή 

της Β’ Αθήνας, ανέδειξαν νικητή το ΠΑΣΟΚ. Ήταν μάλιστα, η πρώτη φορά που 

δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορές της τάξεως του 0,2%-0,3% υπέρ του κυβερνώντος 

κόμματος ή της αντιπολιτεύσεως. 

 

 

 
                                            Πηγή 

60
:  fractalart.gr /dimoskopiseis-7/ 

 

Στο παρακάτω Γράφημα παρατίθενται τα ποσοστά τηλεθέασης των δύο πρώτων τηλεμαχιών 

(1996 & 2000). Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, οι γυναίκες έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρακολούθησης από τους άνδρες, ενώ χαρακτηριστικά είναι τα χαμηλά ποσοστά στην 

ηλικιακή ομάδα 15-24. Η τηλεμαχία το 2000 ξεπέρασε σε τηλεθέαση αυτήν το 1996, με 

ποσοστό περίπου 40%. 
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Πηγή: TA NΕΑ, Σαββατοκύριακο 1-2 Απριλίου 2000

61
 

 

3.2.3: 2004: Η επάνοδος της ΝΔ στην (κυβερνητική) εξουσία. 
Με ορίζοντα την εκλογική αναμέτρηση της 7

ης
 Μαρτίου 2004, διεξήχθη τηλεμαχία ανάμεσα 

σε πέντε πολιτικούς αρχηγούς (26-02-2004), εγκαινιάζοντας έτσι εφεξής ένα ιδιαίτερο 

πρότυπο, εγγύτερα σε αυτό των προκριματικών εκλογών για την Προεδρία στις ΗΠΑ, παρά 

σε αυτό ανάμεσα σε δύο μονομάχους-υποψήφιους Προέδρους.  

Στα χαρακτηριστικά των εξελίξεων που σημαδεύουν τη συγκεκριμένη περίοδο και συγκυρία 

συγκαταλέγονται η αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Σημίτη να αποχωρεί και τον 

Γιώργο Παπανδρέου να αναλαμβάνει ύστερα από εκλογές στη βάση. Η πτώση του 

χρηματιστηρίου, η πολύμηνη κρίση με την εκκλησία, καθώς και το ασφαλιστικό ζήτημα 

είχαν πλήξει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό. Ένα μεγάλο ποσοστό των 

αναποφάσιστων ψηφοφόρων προερχόταν από τους κόλπους του ΠΑΣΟΚ που είχαν δώσει 

αρνητικό πρόσημο στην πρόθεση ψήφου. Πριν την τηλεμαχία, η ψαλίδα η οποία υπήρχε 

μεταξύ των δύο κομμάτων έκλεισε, χωρίς όμως να γεννήσει ελπίδες ολικής ανατροπής επί 

της ουσίας. Ο Γ. Μαυρής διαπιστώνει τη μικρή συνοχή των ψηφοφόρων προς το ΠΑΣΟΚ ως 

«μαζική μεταστροφή ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων που στήριζαν στο παρελθόν το 

ΠΑΣΟΚ (1 στους 6 εκλογείς του το 2000, περίπου 500.000 άτομα) αποκρυσταλλωμένη και  

εντυπωσιακά αμετάβλητη κατά την τριετία 2001-2004, [γεγονός που] αποτέλεσε ένα 

ογκώδες ρεύμα διαπαραταξιακής μετατόπισης».
62
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Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε πολιτικός διάλογος και με τους πέντε κοινοβουλευτικούς 

αρχηγούς σε χώρο εκτός του κοινοβουλίου. Μολονότι η τηλεμαχία ανάμεσα στους 

επικεφαλής των δύο «κομμάτων εξουσίας» είχε σχεδόν ολοκληρωθεί από τα επικοινωνιακά 

επιτελεία των εν λόγω κομμάτων, ο Γ. Παπανδρέου αιφνιδίως πρότεινε τη συμμετοχή όλων 

των κομμάτων, ύστερα από τις συνεχιζόμενες εκ μέρους τους σχετικές κριτικές.
63

 

Χαρακτηριστική των κριτικών που διατυπώνονταν ήταν και αυτή από τον Πρόεδρο του 

ΔΗΚΚΙ -και πρώην υπουργού οικονομικών με το ΠΑΣΟΚ- Δ. Τσοβόλα, ο οποίος τόνισε τον 

αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της αρχικής θέσης του Γ. Παπανδρέου για τηλεμαχία μεταξύ 

των δύο εκλογικά επικρατέστερων κομμάτων.
64

 Η άρνηση του Γ. Παπανδρέου να 

συμμετάσχει σε τηλεμαχία μεταξύ αυτού και του κ. Καραμανλή κατακρίθηκε από τον Τύπο 

της εποχής ως «παρελκυστική τακτική».
65

 Από τους κύκλους της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρήθηκε ως αδυναμία του κ. Παπανδρέου να 

μπορέσει να υπερασπιστεί τις θέσεις του.  

Στην τηλεμαχία συμμετείχαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ -με 

τον Κ. Καραμανλή να εμφανίζεται ως ο νέος Πρωθυπουργός με βάση τις δημοσκοπήσεις-, η 

Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, ο πρόεδρος του Συνασπισμού (ΣΥΝ) Νίκος 

Κωνσταντόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δημήτρης Τσοβόλας. Από το 

δημοσιογραφικό επιτελείο πήραν μέρος οι Νίκος Ευαγγελάτος, Σταύρος Θεοδωράκης, 

Αλέξης Παπαχελάς και Παύλος Τσίμας, με συντονιστή κι αυτή τη φορά τον Νίκο 

Χατζηνικολάου. Επεισοδιακός ήταν ο τρόπος επιλογής των δημοσιογράφων.
66

 Το στούντιο 

της ΕΡΤ ξηλώνεται και ξαναφτιάχνεται με ειδικές οδηγίες όλων των κομμάτων για ουδέτερο 

σκηνικό, γενικά πλάνα μόνο όταν δεν απαντά κάποιος αρχηγός κ.άλ.. Στα τεχνικά στοιχεία, 

σύμφωνα με τον Μανιάτη, τη σκηνοθεσία της συζήτησης ανέλαβε ο Νίκος Καλοκαιρινός με 

μία ρομποτική κάμερα και έξι σταθερές να καλύπτουν τα πλάνα των συμμετεχόντων.
67

 

Οι θεματικές ενότητες που τέθηκαν ήταν πέντε και αφορούσαν α) την κοινωνική πολιτική 

και υγεία, β) την εξωτερική πολιτική και εθνικά θέματα, γ) την οικονομία και την ανάπτυξη, 

δ) τη Δημόσια Διοίκηση και ε) την παιδεία. Συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες τηλεμαχίες 
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οι όροι ήταν αυστηρότεροι γεγονός που κατακρίθηκε. Εν προκειμένω, οι πολιτικοί αρχηγοί 

είχαν μόλις ενάμιση λεπτό στη διάθεσή τους για να απαντήσουν και οι δημοσιογράφοι 

αντίστοιχα 30 δευτερόλεπτα για να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Ο Χρ. Παπαχρήστος 

διαπιστώνει χαρακτηριστικά πως τα πολύ στενά χρονικά όρια έκαναν τη φράση «τέλος 

χρόνου» τη συνηθέστερη της συνάντησης.
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 Επίσης, πρωτοτυπία για τη μέχρι τότε 

διαδικασία, καθώς και αντίβαρο στο στενό χρονικό πλαίσιο, αποτέλεσε η έκτη «ελεύθερη 

ερώτηση» της αρεσκείας των δημοσιογράφων, καθώς και η τελική δίλεπτη τοποθέτηση των 

πολιτικών ηγετών αναφορικά με τους λόγους που διεκδικούν τη ψήφο των πολιτών. Η 

τηλεμαχία το 2004 είχε την υψηλότερη τηλεθέαση από συστάσεως του θεσμού, πιάνοντας 

καθαρά το 40%, με 265.000 νέους/ες να το παρακολουθούν όπως σχετικά μετέδωσε το 

κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA (2015).
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3.2.4: 2007: Υπό την σκιά των φονικών πυρκαγιών 
Η τηλεμαχία το 2007 διεξάγεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες και, κυρίως, σε κλίμα πένθους. 

Επτά μήνες πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας, ο Κ. Καραμανλής ζήτησε από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια τη διάλυση της Βουλής για «εθνικούς λόγους» 

και τη διενέργεια πρόωρων εκλογών στις 17 Αυγούστου 2007. Το καλοκαίρι εκείνο η 

Ελλάδα αντιμετώπισε τη χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών, λόγω 

του μεγάλου αριθμού των ανθρωπίνων απωλειών και το εύρος των καμένων εκτάσεων, 

καθώς κάηκε περισσότερο από το 12% των συνολικών εκτάσεων πανελλαδικά (Ρήγα, 

Σκριμιζέας, & Κατσαφάδος, 2007).
70

 Οι πυρκαγιές, κατά κύριο λόγο στην Πελοπόννησο, 

αλλά και στην Εύβοια, είχαν ως συνέπεια τον θάνατο 68 ανθρώπων και τη δημιουργία 

γενικότερης αναταραχής. Ο Παύλος Τσίμας χαρακτήρισε αυτές τις εκλογές ως τέλος εποχής 

της αμεριμνησίας, εξαιτίας των πυρκαγιών.
71

 

Στην προετοιμασία για την τηλεμαχία ανέκυψαν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στα 

κομματικά επιτελεία. Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ του Γ. Πολίτη, ο οποίος αναφέρει 

πως έως και μία μέρα πριν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης δεν είχε γίνει κάποια επίσημη 

συνάντηση των επικοινωνιακών επιτελείων των κομμάτων.
72

 Αυτή τη φορά οι ρόλοι 

αντιστρέφονται ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της εξουσίας. Ο πρωθυπουργός Κ. 
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Καραμανλής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί μία man -to- man μονομαχία, γεγονός που 

προκάλεσε αντιδράσεις από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγόρησε πως 

φοβάται τον διάλογο. Επίσης, αντίδραση υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή του 

Στέλιου Παπαθεμελή, προέδρου της «Δημοκρατικής Αναγέννησης» τη στιγμή που η 

κυβέρνηση απαίτησε και πρόκρινε τη συμμετοχή του στο ραντεβού της 6ης Σεπτεμβρίου, 

εργαλειοποιώντας την παρουσία του Δημήτρη Τσοβόλα στην τηλεμαχία του 2004.
73

 Οι 

προβλέψεις για τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ήταν αναμενόμενες. Η τάση από το 

2000 στον Τύπο ήταν πως οι τηλεμαχίες, λόγω του στενού κύκλου ορίων που επιβάλλονται 

από τα κομματικά επιτελεία, δημιουργούν πλήξη και δεν παράγουν πολιτικά συμπεράσματα. 

Η αντίθεση πρόσωπο με πρόσωπο αντικαθίσταται από μονολόγους με υπόδειξη και με 

συντονισμό τρίτων.  

Η τηλεμαχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 και ανάμεσα στους πολιτικούς 

αρχηγούς που εκπροσωπούν κόμματα στη Βουλή (Κώστας Καραμανλής, Γιώργος 

Παπανδρέου, Αλέκα Παπαρήγα, Αλέκος Αλαβάνος και Γιώργος Καρατζαφέρης) προστίθεται 

και ο Στέλιος Παπαθεμελής, επικεφαλής κόμματος («Δημοκρατική Αναγέννηση») που 

κατέρχεται για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη δύναμη σε εκλογική μάχη. Συντονίστρια της 

συζήτησης ήταν η Μαρία Χούκλη και τις ερωτήσεις έκαναν οι δημοσιογράφοι Έλλη Στάη, 

Όλγα Τρέμη, Νίκος Ευαγγελάτος, Αιμίλιος Λιάτσος, Αλέξης Παπαχελάς και Νίκος 

Χατζηνικολάου. Χαρακτηριστικό ήταν πως, πλην του Ν. Χατζηνικολάου και της Ε. Στάη, οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε τηλεμαχία. Οι 

κανόνες ήταν σχεδόν ίδιοι με ελάχιστες προσθήκες. Υπήρχαν έξι ενότητες θεμάτων: αυτή της 

οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, της Δημόσιας Διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής, 

της παιδείας και των γενικών πολιτικών θεμάτων, καθώς η συμφωνία των κομμάτων 

προέβλεπε έξι κύκλους ερωτήσεων με συνολικά 36 ερωτήσεις. Προσθήκη αποτελούσε η 

πρόνοια πως οι ερωτώντες είχαν το δικαίωμα να παρέμβουν ζητώντας διευκρίνηση ή 

επεξήγηση του ερωτήματος που τους τέθηκε. Ο χρόνος για τις ερωτήσεις παρέμεινε ίδιος για 

τους πολιτικούς αρχηγούς και τους δημοσιογράφους, όπως και στις τηλεμαχίες το 2004. 

Η τηλεμαχία χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αντιπολιτευτική στάση του Γιώργου 

Παπανδρέου απέναντι σε έναν -παραδόξως, για το στυλ ευφράδειας και άνεσης που διέθετε 

στην οθόνη- αγχωμένο κι απολογητικό πρωθυπουργό. Αποτέλεσε μία μάχη που δεν 

προκάλεσε μεγάλες συγκινήσεις, όπως φαίνεται και από τον χαρακτηρισμό που έδωσε ο 

                                                 

73 Ζούλας Κ., «Προς ντιμπέιτ των αρχηγών την Πέμπτη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4/9/2007, σελ. 4.  «Η 

κυβέρνηση ως αργά επέμενε σε ένα και μοναδικό ντιμπέιτ των 6 «υπενθυμίζοντας» ότι το 2004 μετείχε και ο κ. 

Δ. Τσοβόλας, χωρίς το κόμμα του να εκπροσωπείται στη Βουλή». 



Αλέξης Παπαχελάς ως «flat».
74

 Η απουσία διαδραστικότητας και η καθηλωμένη σε μοτίβα 

ερωτήσεων-απαντήσεων και μονολόγων διαδικασία άρχισε να έχει χαρακτήρα «σούπας». 

Διήρκησε 3 ώρες και η τηλεθέασή της έφτασε το 32,4%, σαφώς μειωμένο ποσοστό σε σχέση 

με την τηλεμαχία στις βουλευτικές εκλογές το 2004, σύμφωνα με τα στοιχεία της AGB.
75

  

 

3.2.5: Οι δύο τηλεμαχίες του 2009 και ο ερχομός της κρίσης 
 

3.2.5.1: Ευρωεκλογές Ιουνίου 
Το πλαίσιο που διεξήχθησαν οι τηλεμαχίες το 2009 σημαδεύτηκε από σειρά γεγονότα, 

μεταξύ των οποίων αυτό που καταλάμβανε κεντρική θέση ήταν η παγκόσμια οικονομική 

κρίση που εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ. Διεξήχθη και τις δύο φορές τον ίδιο χρόνο και για 

τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές εκλογές. Το ίδιο έγινε και το 2004, με τη διαφορά πως η 

μάχη των Ευρωεκλογών το 2004 δεν είχε να αναδείξει μεγάλες διαφορές, αφενός λόγω της 

προηγούμενης διαδικασίας που είχε γίνει μόλις 3 μήνες πριν και δεν υπήρχαν μεγάλα 

δείγματα αναφοράς σε πολιτικές αλλαγές, αφετέρου λόγω του συντόμου διαστήματος 

διακυβέρνησης ΝΔ, αλλά και σε πλαίσια και δεδομένα ηπιότερα για τη χώρα.  

Πριν τις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση Καραμανλή -δείχνοντας «κουρασμένη»- ήρθε 

αντιμέτωπη με μία σειρά προβλημάτων, όπως η οικονομική κρίση που έκανε την εμφάνισή 

της σε διεθνές επίπεδο, το σκάνδαλο Siemens, το Βατοπέδι, το ζήτημα των ομολόγων και σε 

εσωκομματικό επίπεδο τη χαμηλή συσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος εν όψει των 

επικείμενων εκλογών. Κατά τους Βούλγαρη-Νικολακόπουλο, «οι κυβερνητικοί ιθύνοντες της 

ΝΔ οχυρώνονται πίσω από τη θέση της ελληνικής “ανοσίας”».
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 Η τηλεμαχία για τις 

ευρωεκλογές διεξάγεται λίγες μέρες μετά την έκθεση του ΔΝΤ για πάγωμα μισθών, 

συντάξεως και αύξηση φόρων.
77

 Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος 

Γιώργου Παπακωνσταντίνου, είχε αιτηθεί δύο φορές για μία επιπλέον μονομαχία ανάμεσα σε 

Κ. Καραμανλή και Γ. Παπανδρέου, επιμένοντας σταθερά σε αυτή τη θέση. Ο Ευάγγελος 

Αντώναρος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπάθησε να αποφύγει έμμεσα την πρόταση 

αναφέροντας πως «αυτή τη στιγμή, οι εκλογές αφορούν το μέλλον της Ευρώπης»,
78
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χρησιμοποιώντας την ίδια τακτική αποφυγής της ενώπιος-ενωπίω μάχης όπως και στις 

εθνικές εκλογές το 2004. 

Στην περίπτωση των ευρωεκλογών, η τηλεμαχία διεξήχθη στις 28-5-2009 με όλους τους 

αρχηγούς. Δεν υπήρξε τηλεμαχία των δύο πρώτων -δημοσκοπικά- κομμάτων, καθώς 

σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», «ο πρωθυπουργός απέρριψε την πρόταση του κ. 

Γ. Παπανδρέου για μια μεταξύ τους τηλεοπτική “μονομαχία”, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο 

πρέπει να γίνεται μόνο στις εθνικές εκλογές».
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 Ο Γ. Πρετεντέρης σχολίασε πως «αυτό το 

στρεβλό κύκλωμα πολιτικής και δημοσιότητας αποκρυσταλλώνεται στις διαδικασίες 

του «ντιμπέιτ»».
80

 Συγκεκριμένα, στο άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» έθιξε το 

θέμα της διεμβόλισης του θεσμού από τις επιλογές των κομμάτων στο ζήτημα των 

δημοσιογράφων, καθώς και το πάθος και την επιμονή των κομμάτων για ανάγκη ελέγχου και 

επιρροής της ενημέρωσης. Ίδιοι κι απαράλλαχτοι παραμένουν οι πρόεδροι των κομμάτων, με 

μόνη έλλειψη αυτή τη φορά τον Στέλιο Παπαθεμελή από τους πολιτικούς αρχηγούς.  

Συντόνιζε η Μαρία Χούκλη (εκπροσωπώντας την Κρατική Τηλεόραση), ενώ οι 

δημοσιογράφοι αντιπροσώπευαν τους έξι τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Ο 

Αντώνης Σρόϊτερ εκπροσωπούσε το κανάλι ALPHA, o Νίκος Ευαγγελάτος τον ΑΝΤ1, ο 

Ανδρέας Κωνσταντάτος το ALTER, o Αιμίλιος Λιάτσος το STAR, η Όλγα Τρέμη από το 

κανάλι του MEGA και η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.  

Οι θεματικοί πυλώνες ήταν έξι: ΕΕ και εξωτερική πολιτική, οικονομία και ανάπτυξη, 

κοινωνική πολιτική και εργασιακά θέματα, παιδεία , περιβάλλον, διακυβέρνηση και δημόσια 

διοίκηση. Υποβλήθηκαν 35 ερωτήσεις, ενώ στους όρους οι διαφοροποιήσεις ήταν ελάχιστες 

σε σχέση με την προηγούμενη τηλεμαχία και είχαν να κάνουν με τη δυνατότητα των 

δημοσιογράφων να επανέλθουν με μία διευκρίνηση 30 δευτερολέπτων και τους αρχηγούς να 

έχουν ένα λεπτό στη διάθεσή τους για να απαντήσουν. Παρά το γεγονός ότι η συγκυρία 

ευνοούσε μια ενδιαφέρουσα τηλεμαχία, και αυτή η συνάντηση παρέμεινε στα πλαίσια των 

προηγούμενων περιπτώσεων. Ο Μ. Χιώτης σχολιάζει τη διαδικασία οργανωτικά ως 

«φαρσοκωμωδία άνευ προηγουμένου», διατυπώνοντας τη θέση ότι «παρ’ ότι γνωρίζουν 

καλά ότι η μορφή των τηλεοπτικών συζητήσεων πρέπει να αλλάξει, δεν την άλλαξαν για να 

μη βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να απολογηθούν για τις αδυναμίες και τα λάθη τους».
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Η τηλεμαχία δεν πρόσφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Για τον επικοινωνιολόγο Λευτέρη 

Κούσουλη, η διαδικασία πραγμάτωσε την «αποστεωμένη σκηνοθεσία του πράγματος που 

υπογράμμισε με τον τρόπο της ένα υπαρκτό κενό», ενώ «ΤΟ ΒΗΜΑ» χαρακτήρισε την 

τηλεμαχία «χωρίς εκπλήξεις, σαφείς νικητές και ηττημένους».
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 Ο Γ. Καρελιάς στην 

εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»,
83

 τόνισε πως «έτσι, όσοι θέλγονται από τις “μονομαχίες”, θα 

χάσουν και θα υποστούν τους πέντε αρχηγούς μαζί στην οθόνη», σε μία προσπάθεια να 

εξηγήσει την πλήξη που προκαλεί η διαδικασία. Εκτός της διαπιστωμένης αποστασιοποίησης 

των τηλεθεατών που έγινε συστηματική με τα χρόνια ως συνεπακόλουθο της έλλειψης 

ενδιαφέροντος για την πολιτική σκηνή, βάσει των μετρήσεων της AGB καθώς και των 

δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι και για τους ειδικούς πως οι τηλεμαχίες εξελίσσονται σε 

μηχανισμούς παραγωγής ατόφιας νωθρότητας, καθώς και ενός οργανωμένου θεάτρου 

μονολόγων. 

 

3.2.5.2: Εθνικές Εκλογές Οκτωβρίου 
Η ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 7

ης
 Ιουνίου για το Ευρωκοινοβούλιο,  

αποτέλεσαν σημαντικό μοχλό πίεσης προκειμένου να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση, με τον ίδιο 

τον Πρωθυπουργό να παραδέχεται πως «βαρύνουσα σημασία στην λήψη της απόφασης είχε 

η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Στο διάγγελμά του από το Μέγαρο Μαξίμου στις 

3 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε εκλογές για την 4
η
 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, 

τονίζοντας πως οι λόγοι αυτής της απόφασης συνδέονται με την «εθνική πρόκληση». Το 

σημαντικότερο γεγονός, ωστόσο, ήταν η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση που έκανε 

αισθητή την παρουσία της στο τέλος του 2008 και στην Ελλάδα, ασκώντας ισχυρή πίεση για 

την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να οδηγηθεί, 

για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, σε εξαγγελία εκτάκτων εθνικών εκλογών.  

Αυτή τη φορά στις εθνικές εκλογές η διαδικασία χωρίστηκε σε δύο μέρη τηλεδιαλόγων, έναν 

με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και μία μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων εξουσίας». 

Μετά το 2004, για πρώτη φορά οι επικοινωνιακοί υπεύθυνοι των κομμάτων συμφώνησαν 

στην ανάγκη μονομαχίας μεταξύ των δύο ηγετών, χωρίς να παρεκκλίνει η μία ή η άλλη 

πλευρά, με την κυβερνητική πλευρά να τονίζει την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου, όπως 

                                                 

82 «Τηλεμαχία αρχηγών με άσφαιρα πυρά», ΤΟ ΒΗΜΑ, 29/5/2009. 
83 Καρέλιας Γ., «Ντιμπέιτ άλλοτε και τώρα», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2009, Βλ.:  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=43998 
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διατυπώνει το ρεπορτάζ του Τερζή για την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
84

 Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

για μία συν μία τηλεμαχία ουσιαστικά υλοποιήθηκε. Στη συζήτηση των 6, υπήρξαν 

διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων. Η κύρια διαφωνία ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ επιθυμούσε 

δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών και υποβολής ερωτήσεών τους, ενώ η ΝΔ 

αποκλειστικά τη δημοσιογραφική ομάδα, ενώ στον διάλογο των 2 υπήρξαν βασικές 

διαφωνίες. Τα δύο κόμματα μπορεί να συμφώνησαν στο ζήτημα του άμεσου διαλόγου, αλλά 

είχαν διαφορετική θέση στο θέμα των δημοσιογράφων. Το ΠΑΣΟΚ, επίσης, είχε προτείνει 

και εδώ τη δυνατότητα συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία, καθώς και υποβολής 

ερωτήσεων προς τους συμμετέχοντες. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση αρχικά πρότεινε 

διάλογο με έναν δημοσιογράφο-συντονιστή, ενώ η ΝΔ αρχικά πρότεινε ομάδες 

δημοσιογράφων από την πρώτη τηλεμαχία και επιπλέον ομάδες δημοσιογράφων από 

εφημερίδες, πριν τελικά καταλήξει στους δύο δημοσιογράφους.
85

 

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις και ο Τύπος έδιναν σαφές προβάδισμα του Κινήματος 

στο δρόμο προς τις κάλπες της 4
ης

 Οκτωβρίου 2009. 

 
Πηγή: Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11/9/2009
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84 «Το επιτελείο του πρωθυπουργού τονίζει την ανάγκη η συζήτηση να είναι ουσιαστική και να μη 
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Οι διακομματικές συναντήσεις διεξήχθησαν υπό σκληρή διαπραγμάτευση και συνεχείς 

αρνήσεις μέχρι την οριστικοποίησή τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ’’ , οι όροι 

που καθορίστηκαν από τους κομματικούς εκπροσώπους ήταν οι εξής :  

• Κάθε ερώτηση δημοσιογράφου έχει διάρκεια 30΄΄. 

• Οι ερωτήσεις υποβάλλονται διαδοχικά από τους δημοσιογράφους, ξεκινώντας κάθε κύκλο 

ερωτήσεων από διαφορετικό πολιτικό αρχηγό. 

• Ο χρόνος απάντησης των αρχηγών είναι 120΄΄. 

• Κάθε δημοσιογράφος έχει δυνατότητα ερώτησης επαναφοράς διάρκειας 30΄΄ στο ίδιο θέμα. 

• Η απάντηση του πολιτικού αρχηγού δεν μπορεί να ξεπερνά τα 60΄΄. 

• Στο τέλος κάθε τηλεοπτικού μέρους θα έχουν τη δυνατότητα οι πολιτικοί αρχηγοί να 

θέσουν ερώτημα σε άλλο πολιτικό αρχηγό που θα επιλέξουν. 

• Ερώτηση 30΄΄ και απάντηση 75΄΄.
87

 

Η πρώτη τηλεμαχία διεξήχθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 και νέα πρόσωπα στη διαδικασία 

αποτελούσαν ο πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Χρυσόγελος, 

πρόεδρος των Οικολόγων Πράσινων που έκαναν την έκπληξη στις Ευρωεκλογές και 

κατόρθωσαν να κατακτήσουν έδρα στην Ευρωβουλή. Συντόνιζε, για άλλη μία φορά, η 

Μαρία Χούκλη. Τα 72 ερωτήματα τέθηκαν στις θεματικές ενότητες της οικονομίας-

ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής και εργασίας, εξωτερικής πολιτικής, περιβάλλοντος, 

παιδείας και διακυβέρνησης και Δημοσίας Διοίκησης. Όπως ανήγγειλε στην αρχή της 

συζήτησης η συντονίστρια, τις ερωτήσεις καλούσαν να θέσουν οι δημοσιογράφοι που 

εκπροσώπησαν τα έξι πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια. Οι δημοσιογράφοι ήταν ακριβώς οι 

ίδιοι όπως και στο πάνελ των ευρωεκλογών και εκπροσωπούσαν τα ίδια κανάλια, ενώ οι 

διαφορές συγκριτικά με τη διαδικασία που έλαβε χώρα στις ευρωεκλογές μηδαμινές. Η 

σύνδεση ξεκίνησε με 17λεπτη καθυστέρηση, ενώ οι ενότητες ήταν έξι κι αυτή τη φορά. 

Διήρκησε 3 ώρες και 24 λεπτά, ενώ σύμφωνα με την AGB η τηλεθέαση άγγιξε το 30%, 

σαφώς χαμηλότερα και από το 32,4% των προηγούμενων εκλογών.  

Η προσθήκη του δικαιώματος ερώτησης του ενός πολιτικού αρχηγού στον άλλο έδωσε ένα 

νέο ενδιαφέρον στην πολύωρη «μπενχουρική υπερπαραγωγή».
88

 Ανέδειξε τα πλεονεκτήματα 

του διαλόγου και κέντρισε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Όπως σχετικά παρατήρησε και 

                                                 

87 «Το ντιμπέιτ των έξι πολιτικών αρχηγών και οι αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα», ΤοΒΗΜΑteam, 
21/9/2009, Βλ.: https://www.tovima.gr/2009/09/21/culture/to-ntimpeit-twn-eksi-politikwn-arxigwn-kai-oi-
allages-sto-tileoptiko-programma 

88 Διαμαντάκου Π., «Μπενχουρική υπερπαραγωγή», ΤΑ ΝΕΑ, 22/9/2009, σελ. 9. 
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η Π. Διαμαντάκου, «[…] μιλούν καλύτερα όταν είναι μεταξύ τους». Σύμφωνα με τον Λ. 

Δημακά, «πικ υπήρξε όταν έγιναν οι ερωτήσεις του ενός πολιτικού αρχηγού στον άλλον».
89

 

Αυτή τη φορά, ο χαρακτηρισμός «σούπα» δεν είναι ο κατάλληλος να περιγράψει την 

κατάσταση μετά από αρκετές διαδοχικές αναμετρήσεις. Ούτως ή άλλως, ήταν τέτοια τα 

διακυβεύματα στη συγκυρία που ένας τέτοιος χαρακτηρισμός είναι τουλάχιστον άκομψος. Η 

άνεση και αποφασιστικότητα του Γιώργου Παπανδρέου, σε συνδυασμό με τη νευρικότητα 

και απολογητική τάση -για ακόμη μία φορά- του πρωθυπουργού, η παρουσία του Νίκου 

Χρυσόγελου που δεν έδωσε την εντύπωση ενός κόμματος διάττοντα αστέρα και το δυναμικό 

ντεμπούτο του Αλέξη Τσίπρα έδωσαν μεγαλύτερο νόημα στο «γήπεδο του πάνελ». Σε 

συνδυασμό με τις ερωτήσεις που έθεταν οι πολιτικοί αρχηγοί εκατέρωθεν η απότιση φόρου 

τιμής ως προς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των τελευταίων προεκλογικών διαδικασιών 

προσεγγίζει με ρεαλιστικότητα το βράδυ της 21
ης

 Σεπτεμβρίου. 

Την επόμενη ακριβώς ημέρα διεξάγεται για πρώτη φορά τηλεμαχία με τους δύο διεκδικητές 

της εξουσίας, χωρίς τη διαμεσολάβηση δημοσιογράφων παρά μόνον με τη συντονίστρια της 

συζήτησης. Αποτέλεσε μία μάχη η οποία για πρώτη φορά πραγμάτωσε εξ’ ολοκλήρου το 

αυθεντικό πρότυπο πολιτικής τηλεμαχίας και επανέφερε μνήμες από 1996 και 2000. 

Χαρακτηριστικό άλλωστε και από τη στάση του Καραμανλή και Παπανδρέου, στεκόμενοι 

όρθιοι, έχοντας μπροστά τους από ένα βάθρο, ο ένας απέναντι στον άλλον. Οι πολιτικοί 

αρχηγοί τοποθετήθηκαν σε πέντε θεματικές ενότητες: της οικονομίας, της παιδείας και 

κοινωνίας, της διοίκησης-διαφάνειας, του περιβάλλοντος και της εξωτερικής πολιτικής. Ο 

υψηλός τόνος μεταξύ τους ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας, ενώ 

εντύπωση προκάλεσε η πρόταση του πρωθυπουργού λίγο πριν το κλείσιμο της διαδικασίας 

για μια ακόμη τηλεμαχία μεταξύ των δύο, με τον Χρ. Παπαχρήστο να χαρακτηρίζει εκ του 

αποτελέσματος τον Κ. Καραμανλή «νευρικό, αγχωμένο και ιδιαίτερα επιθετικό με τον κ. 

Παπανδρέου».
90

 Το ΠΑΣΟΚ ήταν αρνητικό στη διεξαγωγή ενός επιπρόσθετου διαλόγου δια 

της οθόνης, με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να δηλώνει πως «δεν γίνεται να ζητά συνεχώς 

τρίτη ευκαιρία»,
91

 μία διπλού νοήματος δήλωση νοούμενη και ως νύξη για την τρίτη -κατά 

σειρά- εκλογική νίκη που διεκδικούσε. Η τηλεμαχία διήρκησε 80 λεπτά και η τηλεθέαση 

ήταν οριακά χαμηλότερη από αυτήν με τους έξι πολιτικούς αρχηγούς. 

 

                                                 

89 Δημακάς Λ., «Κάτι πήγε καλύτερα», ΤΑ ΝΕΑ, 22/9/2009, σελ. 7. 
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3.2.6: Ο Σεπτέμβρης του 2015: Τηλεμαχία σε συνθήκες κρίσης 
Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 6 χρόνια ακριβώς και τέσσερις εκλογικές διαδικασίες  

προκειμένου να υπάρξει ξανά τηλεμαχία. Στο μεσοδιάστημα, οι ανακατατάξεις στην 

ελληνική κοινωνία είχαν δημιουργήσει ένα τεταμένο κλίμα, τόσο οικονομικά-κοινωνικά όσο 

και πολιτικά. Η προσφυγή της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η 

παραίτηση της κυβέρνησης Παπανδρέου, οι διπλές εκλογές το 2012, το δημοψήφισμα του 

Ιουλίου το 2015, καθώς και η σκληρή λιτότητα που επιβλήθηκε από τους δανειστές 

αποτελούν ενδεικτικά ορόσημα των σημαντικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα. 

Η τηλεμαχία το 2015 θα διεξαχθεί σε ένα κομματικό τοπίο που είχε υποστεί σημαντικές 

ανακατατάξεις και αλλαγές. Οι ιστορικές μάχες μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας 

Δημοκρατίας, αποτελούν παρελθόν μετά την εκλογική κατάρρευση του πρώτου κόμματος 

στις εκλογές το 2012 και στο ιστορικό χαμηλό των 4,5% στις εκλογές τον Ιανουάριο του 

2015. Πλέον, τη θέση του ΠΑΣΟΚ στο δικομματικό σύστημα έχει λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 

και θα σχηματίσει κυβέρνηση στις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, συγκυβερνώντας με 

τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» (ΑΝΕΛ) υπό την ηγεσία του Πάνου Καμμένου. Όπως και 

στις εθνικές εκλογές το 2009, έτσι και το 2015 διενεργήθηκε διπλή τηλεμαχία: μία μεταξύ 

όλων των κοινοβουλευτικών παρατάξεων και μία με τους δύο διεκδικητές της εξουσίας. 

Μεταξύ των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων υπήρξε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη 

διεξαγωγή δύο τηλεοπτικών αναμετρήσεων (με τις μικρο-αντιδράσεις να προέρχονται από 

ΚΚΕ και τη «Λαϊκή Ενότητα»)
92

 και μάλιστα ο -τότε προσωρινός- πρόεδρος της ΝΔ 

Ευάγγελος Μεϊμαράκης, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ζήτησε δύο τηλεμαχίες, δηλώνοντας 

ρητά πως «και προκαταβολικά δηλώνω ότι δέχομαι όποιους όρους και όποιες προϋποθέσεις 

θέσει»,
93

 εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Παρά την αρχική συναίνεση, μετά διατυπώθηκαν 

διαφωνίες κυρίως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στην κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου των 

κομμάτων, ενώ λόγω των υποχρεώσεων των πολιτικών αρχηγών στο χείλος του γκρεμού 

έφτασε η διεξαγωγή της μάχης μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών.
94

 Την αναταραχή 

προκάλεσε η Φώφη Γεννηματά, η οποία ζήτησε να μετατεθεί η καθορισμένη για τις 10 

Σεπτεμβρίου τηλεμαχία,  με αποτέλεσμα τα επιτελεία να έρθουν «στα πρόθυρα της νευρικής 

κρίσης» όπως διαπίστωσε η Μ. Μαργωμένου.
95

  

                                                 

92 Τερζής Γ. Π., «Υψηλοί τόνοι εν όψει των ντιμπέιτ», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  2/9/2015. 
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Λίγο πριν τη διεξαγωγή της πρώτης διαδικασίας, εντύπωση προκάλεσε η πρόταση του 

Σταύρου Θεοδωράκη, που πρότεινε η τηλεμαχία μεταξύ των δύο διεκδικητών της εξουσίας, 

να γίνει έχοντας απέναντί τους τον πρόεδρο του Ποταμιού. Από πλευράς Θεοδωράκη 

αποτέλεσε μία πρόταση που ρεαλιστικά μπορεί να μην απασχόλησε τα επιτελεία των δύο 

πρώτων κομμάτων, ωστόσο η κίνηση μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια διεκδίκησης 

λίγης από τη «χρυσόσκονη» των πρώτων κομμάτων με το δύο συν ένας και φυσικά 

προσπάθεια αύξησης δημοτικότητας στην Κρήτη. Εκείνη την περίοδο, σε δημοσκόπηση της 

GPO για το MEGA, το Ποτάμι καταγράφηκε ως 6
ο
 κόμμα με 6%.

96
 Μετά από διαρκείς 

ζυμώσεις της διακομματικής επιτροπής καθορίστηκαν εν τέλει, οι όροι της τηλεμαχίας που 

ήταν οι εξής: 

• 6 θεματικές ενότητες. 

• 1 επιπλέον ενότητα ερωτήσεων μεταξύ των αρχηγών. 

• 30 δευτερόλεπτα ο χρόνος των ερωτημάτων για τους δημοσιογράφους. 

• Ενάμιση λεπτό η απάντηση των πολιτικών αρχηγών. 

• Δυνατότητα συμπληρωματικής ερώτησης 15 δευτερολέπτων των δημοσιογράφων στο πεδίο 

που ερωτήθηκε ο πολιτικός αρχηγός με δικαίωμα του δεύτερου για μία δευτερολογία 30 

δευτερολέπτων. Δεν ισχύει για την ελεύθερη ερώτηση αυτή η δυνατότητα. 

Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε η τηλεμαχία ορίστηκε για την 9
η
 Σεπτεμβρίου 2015. 

Ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση μετά τις 21:00, με τον Πάνο Χαρίτο, εκπρόσωπο της ΕΡΤ, 

ως συντονιστή της συζήτησης και εκπροσώπους από τους τηλεοπτικούς σταθμούς τους Όλγα 

Τρέμη, Αντώνης Σρόιτερ, Μαρία Χούκλη (αυτή τη φορά σε ρόλο εκπροσώπου τηλεοπτικού 

σταθμού), Μάρα Ζαχαρέα, Σία Κοσιώνη και Μάκης Γιομπαζολιά. Οι συμμετέχοντες 

πολιτικοί αρχηγοί ήταν οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών κομμάτων με μία προσθήκη, αυτή 

του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του κόμματος της «Λαϊκής Ενότητας» (ΛΑ.Ε.), το οποίο 

δημοσκοπικά βρισκόταν οριακά εντός Βουλής και μία απουσία-αποκλεισμό, μετά από τη 

σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων, του Αρχηγού της «Χρυσής Αυγής» Νίκου 

Μιχαλολιάκου. Οι έξι συν μία ενότητες ήταν οι εξής: οικονομία, ανάπτυξη και ανεργία, 

διοίκηση και κοινωνική πολιτική, παιδεία και υγεία, μεταναστευτική πολιτική και 

προσφυγικό, εξωτερική πολιτική και άμυνα, η ελεύθερη ερώτηση επιλογής του 

δημοσιογράφου και η έβδομη ενότητα των ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Οι 

κανόνες για τον χρόνο δεν τηρήθηκαν από τους συμμετέχοντες και κυρίως από τους 
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δημοσιογράφους. Το πλαίσιο πολιτικής αστάθειας, καθώς και οι προβληματισμοί της 

ελληνικής καθημερινότητας σίγουρα δεν μπόρεσαν να διατυπωθούν σε ένα αυστηρό χρονικό 

πλαίσιο δημοσιογραφικής ερώτησης, κάτι που δικαιολογεί εν μέρει την έλλειψη συνέπειας 

του χρονικού ορίου. 

 Ο χαρακτηρισμός του Παπαθανασόπουλου ως η «βαρετή ελληνική τηλεόραση» (ελληνικό 

ντιμπέιτ),
97

 ήταν μάλλον ο πιο μεστός που μπόρεσε να προσδιορίσει το comeback του 

θεσμού. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, με παράλληλους μονολόγους και με επαναφορά του 

παλιού γνώριμου αισθήματος της ανίας, η «σούπα» το 2015 έδωσε συνέχεια στην τάση 

μείωσης του ενδιαφέροντος για το θεσμό, όπως άλλωστε αποκαλύπτει και η τηλεθέαση που 

περιορίστηκε μόλις στο 27,4%, προσελκύοντας 2.780.000 τηλεθεατές, στις 2 ώρες και 56 

λεπτά, συνολικό χρόνο προβολής του. Μετά την τηλεμαχία, δημοσκόπηση της GPO για το 

MEGA φανέρωνε μάχη μέχρι τέλους για τη νίκη στις εκλογές, κάτι που φυσικά δεν 

αποτέλεσε πραγματικότητα με την ανακοίνωση των exit polls το βράδυ της 20
ης

 

Σεπτεμβρίου. 

 

 
 Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA CHANNEL (11/9/2015)
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Μερικές μέρες αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε το ραντεβού για τη μάχη των δύο, σε 

ένα σκηνικό χωρίς αλλαγές και παρόντες όλους τους δημοσιογράφους της 9
ης

 Σεπτεμβρίου. 

Αλλαγές υπήρξαν όμως ως προς τη διαδικασία. Άξια αναφοράς είναι η προσθήκη του κανόνα 

της «κόκκινης κάρτας» για τους πολιτικούς αρχηγούς, την οποία ο κάθε πολιτικός αρχηγός 

είχε την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τρεις φορές. Όταν ένας εκ των δύο απαντούσε σε 

ερώτηση δημοσιογράφου, εφόσον επιθυμούσε να τοποθετηθεί επί τούτου ζητούσε τον λόγο 

και η τοποθέτησή του πραγματοποιούταν μετά την ολοκλήρωση της ερώτησης του 

δημοσιογράφου προς το συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό. Επίσης, μία ακόμα προσθήκη ήταν 

η δυνατότητα της ερώτησης του ενός αρχηγού προς τον άλλον και η δυνατότητα 

τοποθέτησης του καθενός στα λεγόμενα του αντιπάλου του σε ένα περιθώριο 30 

δευτερολέπτων. Οι θεματικές ενότητες ήταν δύο και αφορούσαν την εσωτερική πολιτική και 

την εξωτερική πολιτική, ενώ ο συντονιστής μπορούσε να κάνει μία -κοινή- ερώτηση προς 

τους προέδρους των κομμάτων και άλλη μία με διαφορετική σειρά απάντησης ως προς τους 

προαναφερθέντες. Συγκριτικά με τις δύο τηλεμαχίες το 2009, υπήρχαν πολλοί 

δημοσιογράφοι απέναντι στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, με τον Στ. Παπαθανασόπουλο να 

τονίζει πως «τηλεοπτικά το στήσιμο ντιμπέιτ ήταν εξ ορισμού προβληματικό».
99

 

Η τηλεμαχία χαρακτηρίστηκε από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο αρχηγών, με κοινό 

σημείο σύγκλισης μόνο την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, ενώ δεν έβγαλε τον μεγάλο 

νικητή, ο οποίος κατά τον Τύπο ήταν η πόλωση. Συμπερασματικά, η διαδικασία αυτή ακόμη 

κι εν μέσω κρίσης δεν συγκίνησε ιδιαιτέρως. Τα διακυβεύματα κατά τη διάρκεια της κρίσης 

ήταν μεγαλύτερα. Η κατάσταση που βρισκόταν η ελληνική οικονομία, ως αποτέλεσμα της μη 

συμφωνίας του καλοκαιριού το 2015, ενέτεινε ακόμα περισσότερο την αδιαφορία ως προς 

την τηλεμαχία. Ακόμη και για τους ίδιους τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων 

παράχθηκε μία αντιπαράθεση άνευ περιεχομένου. Η διαδικασία αποτέλεσε για τον Σταύρο 

Θεοδωράκη «ένα πολιτικό τίποτα», ενώ για τη Φώφη Γεννηματά έναν διάλογο «πολιτισμένο, 

αλλά όχι ουσιαστικό».
100
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Κεφάλαιο 4: ΜΜΕ και τηλεμαχίες (debates) στην Ελλάδα 

4.1: Ο Τύπος της Εποχής 

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας εξετάζεται πως καταγράφηκαν οι τηλεμαχίες στην 

Ελλάδα, με χρήση αποσπασμάτων από τον Τύπο της εποχής, τα οποία αποτελούν και το 

βασικό ερευνητικό υλικό. Ειδικότερα, αντλούνται άρθρα από τις εφημερίδες «Τα Νέα» και 

«Καθημερινή», ενώ παράλληλα αξιοποιείται και σχετικό δημοσιογραφικό υλικό που 

αναφέρεται στα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στις εγχώριες τηλεμαχίες. Η ανάλυση αυτή, 

με την εξέταση των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στις εν λόγω εφημερίδες, παρέχει 

δυνατότητες σφαιρικότερης εποπτείας των τηλεμαχιών και των δημόσιων συζητήσεων που 

προκάλεσαν στις συγκεκριμένες προεκλογικές περιόδους που έλαβαν χώρα. 

  

4.1.1: «ΤΑ ΝΕΑ» 

Ξεκινώντας με τις εκλογές το 1996, στα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Τα 

Νέα» επικρατεί η αντίληψη πως στη συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο δεν σημειώνονται 

ιδιαίτερες καινοτομίες όσον αφορά την πολιτική επικοινωνία και ιδιαίτερα την 

τηλεόραση. Όπως αναφέρει ο Παύλος Τσίμας σε άρθρο του, ο στενός κύκλος της πολιτικής 

μας αριστοκρατίας συμπλέκεται στις τηλεοπτικές αναμετρήσεις και όσα ακούγονται στις 

τηλεοπτικές αναμετρήσεις αυτές δίνουν αόριστα την αίσθηση ότι κάπου τα έχουμε 

ξανακούσει
101

. Αντίστοιχη κριτική ασκεί και ο Βασίλης Τζανεττάκος
102

, ο οποίος σε άρθρο 

του αναφέρει ότι οι πολιτικοί αρχηγοί αναμετρώνται με συνεχείς τηλεοπτικούς μονολόγους 

εν είδει προπόνησης, μέχρι και τη διεξαγωγή της μεταξύ τους τηλεμαχίας. Ενδιαφέρον 

είναι, όπως διαπιστώνει ο αρθρογράφος, ότι από την τηλεόραση διεξάγεται ένα ιδιότυπο 

πολιτικό πινγκ-πονγκ όπου όταν ο ένας αρχηγός μεταβαίνει στο Ζάππειο για να προβάλει τις 

απόψεις του αμέσως μετά και ο άλλος χρησιμοποιεί τον ίδιο χώρο για να 

απαντήσει. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει τις συγκεντρώσεις 

θορυβώδεις και αναποτελεσματικές σε σύγκριση με την τηλεόραση, ενώ θεωρείται ότι η 

χρήση της τηλεόρασης για πολιτικούς σκοπούς συνιστά πρόοδο για τα ελληνικά πολιτικά 

ήθη. Ωστόσο, όπως αναφέρει, αρκεί η δόση να είναι λογική και να μη γίνονται υπερβολές 

γιατί τότε αναιρείται από τα πράγματα η αποτελεσματικότητά του μέσου.  

Στη συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων 

Κ. Σημίτης (ΠΑΣΟΚ) και Μ. Έβερτ (ΝΔ) αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της μεταξύ τους 
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τηλεοπτικής αντιπαράθεσης στην έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος, πραγματοποίησαν 

εντατικές προετοιμασίες ενόψει της τηλεμαχίας ή, αλλιώς, «φροντιστήριο» όπως ανέφερε σε 

σχετικό εξώφυλλο η εφημερίδα
103

.  

Σε έτερο άρθρο του,
104

 ο Βασίλης Τζανεττάκος αναφέρει ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί 

έχουν επενδύσει σημαντικό μέρος του πολιτικού κεφαλαίου τους στη μεταξύ τους 

τηλεμαχία, καθώς θεωρούν ότι από τα αποτελέσματά της θα κριθεί σε σημαντικό ποσοστό η 

εκλογική μάχη και επαναλαμβάνει την άποψη ότι τα επιτελεία των κομμάτων έχουν 

οργανώσει ταχύρρυθμα σεμινάρια για την εκπαίδευση των αρχηγών τους σε ένα πρωτόγνωρο 

για την Ελλάδα σύστημα πολιτικής αντιπαράθεσης και διαλόγου.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου που διαδραματίζει η τηλεόραση στις εκλογές του 

1996, αλλά και στην τηλεμαχία ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, είναι η ολοσέλιδη 

διαφήμιση του τηλεοπτικού σταθμού «Mega» στην εφημερίδα, στην οποία χρησιμοποιώντας 

εκλογικούς όρους αναφέρει ότι «στη μάχη των εκλογών το Mega κατεβάζει το πιο αξιόπιστο 

συνδυασμό», παραθέτοντας τους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι καθόλη τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να παίρνουν συνέντευξη από πολιτικούς αρχηγούς και 

άλλα κομματικά στελέχη έτσι ώστε, όπως σχετικά αναφέρεται, να βοηθήσει τους πολίτες να 

διαμορφώσουν αμερόληπτα τη δική τους γνώμη.   

Σε άρθρο της πριν τη διεξαγωγή της τηλεμαχίας των δύο πολιτικών αρχηγών, η 

Γιώτα Γρούσπα αναλύει τα τηλεοπτικά υπέρ και κατά των δύο πολιτικών αρχηγών.
105

 Στον 

Κώστα Σημίτη αναγνωρίζει τη μετριοπάθεια, το σοβαρό προφίλ που εμπνέει σεβασμό, το 

γεγονός ότι παραμένει ο εαυτός του και ότι έχει συγκεκριμένο λόγο, ενώ στον Μιλτιάδη 

Έβερτ αναγνωρίζεται η αμεσότητα του λόγου, η λιγότερο σύνθετη και άρα πιο τηλεοπτική 

σκέψη, αλλά και το χιούμορ. Αντίθετα, όσον αφορά τα μειονεκτήματα των δύο πολιτικών 

αρχηγών, στον Κώστα Σημίτη θεωρείται μειονέκτημα το γεγονός ότι ο λόγος του συχνά 

γίνεται ακαδημαϊκός και ότι έχει σύνθετη σκέψη που είναι δύσκολο να εκφραστεί σε δύο 

λεπτά που ήταν ο χρόνος που είχε κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας. Από την άλλη πλευρά, 

και για τον Μιλτιάδη Έβερτ αναγνωρίζεται ως μειονέκτημα το γεγονός ότι εμφανίζεται πιο 

στιβαρός, όπως επίσης το γεγονός ότι κάνει εκφραστικά λάθη, αλλά και η εμφάνισή του, 

θεωρούνται ως παράγοντες που δεν τον βοηθούν να κερδίσει πόντους.   

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Κώστας Σημίτης ήταν ο νικητής της τηλεμαχίας στην 

προεκλογική εκστρατεία το 1996. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στο εξώφυλλο της 

                                                 

103 Τα Νέα, 11 Σεπτεμβρίου 1996, σελ. 1. 
104 Τα Νέα, 11 Σεπτεμβρίου 1996, σελ. 3. 
105 Τα Νέα, 12 Σεπτεμβρίου 1996, α.σ. 



14
ης

 Σεπτεμβρίου 1996, ο Κώστας Σημίτης κατάφερε να απαντήσει με επιχειρήματα στις 

ερωτήσεις που του τέθηκαν, ενώ αντίθετα ο Μιλτιάδης Έβερτ υπήρξε επίμονος σχετικά με τα 

Ίμια, στον οποίο χρεώνονται επίσης και υπεκφυγές στις ερωτήσεις που του 

τέθηκαν. Παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους κέρδισε ο Κώστας Σημίτης στην 

τηλεμαχία, αναφέρεται το γεγονός ότι ήταν ήρεμος σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης και ότι 

το ότι απέφυγε να προσωποποιήσει την αντιπαράθεσή του με τον πολιτικό του 

αντίπαλο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, το γεγονός ότι τήρησε τον χρόνο και 

απαντούσε σύντομα σε ερωτήσεις, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και σιγουριά σχετικά 

με τον τρόπο που χειρίστηκε τα Ίμια, αλλά και το γεγονός ότι απέφυγε το ακαδημαϊκό ύφος 

χωρίς ταυτόχρονα να καταφύγει σε απλοϊκότητες, θεωρούνται στοιχεία που κατέτειναν στην 

επικράτησή του. Αντίθετα, ο Μιλτιάδης Έβερτ φαινόταν να μην είναι ψύχραιμος, καθώς 

ύψωσε τη φωνή του και έκανε χειρονομίες τουλάχιστον τρεις φορές, ενώ επικαλέστηκε ως 

σημαντικό θετικό στοιχείο υπέρ του τη θητεία του στον Δήμο Αθηναίων παρόλο που έχει 

υπηρετήσει σε υψηλότερα θεσμικά αξιώματα. Τέλος, το γεγονός ότι παραβίασε τους κανόνες 

της συζήτησης στις οποίες ο ίδιος είχε συμφωνήσει, ότι επέμεινε φορτικά στο θέμα των 

Ιμίων παρότι συχνά οι ερωτήσεις αφορούσαν άλλο θέμα και ότι, γενικότερα, 

επέλεξε λαϊκίστικους τόνους χωρίς πειθώ, υπήρξαν στοιχεία που λειτούργησαν εναντίον του 

στη συγκεκριμένη τηλεμαχία.  

Σημαντική ήταν και η κάλυψη της εφημερίδας στην τηλεμαχία ανάμεσα στον Κώστα Σημίτη 

και τον Κώστα Καραμανλή στην προεκλογική εκστρατεία το 2000. Το γεγονός ότι υπήρχε 

προηγούμενη σχετική εμπειρία, αυτή το 1996, οδήγησε μάλιστα σε πολύ υψηλή τηλεθέαση, 

καθώς περισσότερο από δύο εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν την τηλεμαχία ανάμεσα 

στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, η οποία, συγκρινόμενη με αυτή το 1996, παρουσίασε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τηλεοπτικό κοινό. Σε σχετικό γράφημα που παρουσιάζεται 

στην εφημερίδα για την τηλεθέαση της συζήτησης ανά είδος απασχόλησης των τηλεθεατών, 

προκύπτει ότι την παρακολούθησαν σε ποσοστό 54,1% συνταξιούχοι και 49,2% άτομα που 

ασχολούνται με «οικιακές εργασίες», ενώ ακολούθησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι (37,2%) και 

οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (31,7%). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αυτό-απασχολούμενοι 

παρακολούθησαν την τηλεμαχία σε ποσοστό μόλις 28%, ενώ οι άνεργοι/ες είναι η τελευταία 

κατηγορία όσον αφορά το βαθμό τηλεθέασης (18,8%).  

Όπως και το 1996 έτσι και στην περίπτωση των εκλογών το 2000, η εφημερίδα αποφαίνεται 

για τη σαφή υπεροχή του Κώστα Σημίτη στην τηλεμαχία, ενώ οι παράλληλοι μονόλογοι που 

ακολούθησαν οι δύο αρχηγοί δεν χαρακτηρίζονται ως έκπληξη. Παρόλο που το ενδιαφέρον 

για την τηλεμαχία ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό το 1996, διαπιστώνεται ωστόσο 



πως δεν παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο υποψήφιοι ασχολήθηκαν με το 

πώς θα «διαφυλάξουν τα νώτα τους» και δευτερευόντως πώς θα κερδίσουν τις 

εντυπώσεις. Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι και οι δύο συμμετέχοντες τήρησαν τους κανόνες της 

συζήτησης και ότι δεν έριξαν το επίπεδο στη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Ωστόσο, το γεγονός 

ότι κινήθηκαν σε τόσο ήρεμα νερά αναπόφευκτα οδήγησε σε ένα όχι και τόσο ενδιαφέρον 

τηλεοπτικό αποτέλεσμα.  

Όσον αφορά τα επιμέρους θετικά και αρνητικά στοιχεία που εντοπίσθηκαν στους 

συμμετέχοντες, ο Κ. Σημίτης διαπιστώνεται πως επικράτησε κι αυτή τη φορά. Τονίζεται το 

γεγονός ότι τήρησε το χρόνο των 2 λεπτών για κάθε απάντηση και ότι, επιπλέον, έδινε απλές, 

αλλά όχι απλοϊκές, απαντήσεις. Αντίθετα, του χρεώνεται ένας ελαφρύς  πλατειασμός όταν σε 

κάποιες ερωτήσεις μπορούσε να απαντήσει με μία-δύο προτάσεις. Από την άλλη πλευρά, 

στον Κώστα Καραμανλή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ήταν άνετος με την κάμερα, αλλά και 

ότι ήταν σαφής σχετικά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία και έδωσε 

ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και στους νέους. Ωστόσο, του χρεώνεται γενικολογία 

και ασάφεια, συχνή επανάληψη συνθημάτων της Νέας Δημοκρατίας και αδυναμία να 

τηρήσει τον χρόνο κατά την απάντηση των ερωτήσεων.  

Σε άρθρο του στην εφημερίδα,
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 ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής ανέφερε ότι 

νικητής της μονομαχίας αυτής δεν θα μπορούσε να είναι αυτός που θα διατηρούσε την 

υπέροχη στο επίπεδο της τηλεοπτικότητας, αλλά αυτός που θα έπειθε ότι κρατά το κλειδί της 

αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της μη εικονικής πραγματικότητας. Υποστηρίζεται, 

δηλαδή, πως παρά το γεγονός ότι η τηλεοπτικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μια 

τηλεμαχία, ωστόσο διαπιστώνεται πως η ουσία παραμένει σημαντικότερη. Δεν αρκεί, με 

άλλα λόγια, μόνο η εικόνα για την επικράτηση σε μια τηλεμαχία.  

Στις εκλογές το 2004, μετά από πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, η 

τηλεμαχία διεξήχθη ανάμεσα στους πέντε πολιτικούς αρχηγούς, κάτι που όμως δεν απέδωσε 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς χαρακτηρίστηκε από παράλληλους μονολόγους των 

αρχηγών. Το αποτέλεσμα αυτό υπήρξε, μεταξύ άλλων, απόρροια των ασφυκτικών 

διαδικασιών που προβλέφθηκαν, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σε παράλληλους 

μονολόγους αυτήν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε όλους τους πολιτικούς 

αρχηγούς. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Γιώργος Παπανδρέου φάνηκε να κερδίζει 

τις εντυπώσεις με τα επιχειρήματά του.  
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Περισσότερο κερδισμένοι στη συγκεκριμένη τηλεμαχία διαπιστώνεται πως ήταν οι αρχηγοί 

των μικρών κομμάτων, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία επικοινωνίας με ευρύτερα 

στρώματα των ψηφοφόρων.   

Οι εκλογές το 2007 διεξήχθησαν στη σκιά των φονικών πυρκαγιών εκείνου του καλοκαιριού, 

με τους δεκάδες νεκρούς και τις ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

προεκλογικές παροχές εστίασαν σε μεγάλο βαθμό στις πυρκαγιές, στις επιπτώσεις τους και 

στην αποκατάσταση των πληγέντων.  

Αναφορικά με την τηλεμαχία, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τέθηκαν πολύ 

ασφυκτικοί όροι όσον αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας τις τηλεμαχίας, οι οποίοι όροι μέχρι 

και την τελευταία στιγμή εξετάζονταν καθώς ακόμα και μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του 

δεν είχε γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση από τα επικοινωνιακά επιτελεία των κομμάτων. 

Έτσι, μέχρι και την τελευταία στιγμή, οι κανόνες διεξαγωγής της τηλεμαχίας ήταν ασαφείς. 

Ωστόσο, ο φόβος να μη χρεωθεί κανένας από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς μία ενδεχόμενη 

ματαίωσή του οδήγησε τελικά στην αποδοχή της διεξαγωγής του, αν και η εν λόγω 

καθυστέρηση ερμηνεύτηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως φόβος για 

σύγκρουση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η τελική μορφή της τηλεμαχίας, η οποία 

δεν έδινε τη δυνατότητα για αντίλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, δημιούργησε ένα 

ασφυκτικό διαδικαστικό πλαίσιο με παράλληλους μονολόγους όπου οι πολιτικοί αρχηγοί 

στόχευαν στην προσέλκυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι εκείνη την 

περίοδο άθροιζαν ένα εκλογικά σημαντικό ποσοστό.  

Σε αυτή την τηλεοπτική μονομαχία φάνηκε να έχει προβάδισμα ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ 

αντίθετα ο Κώστας Καραμανλής χαρακτηρίστηκε ως αγχώδης. Το τελικό αποτέλεσμα δεν 

ήταν τόσο άχρωμο όπως πολλοί ανέμεναν. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός, παρά το 

προβάδισμα που έδιναν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στο κόμμα του και την υποτιθέμενη 

άνεσή του στον προφορικό λόγο, χαρακτηρίστηκε ως αγχωμένος και αμήχανος, ενώ του 

χρέωσαν ότι έδινε άνευρες και χωρίς ουσία απαντήσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν μέχρι και 

ηττοπαθείς.   

Αντίθετα, όσον αφορά τον Γιώργο Παπανδρέου, αναγνωρίζεται πως εμφανίστηκε κυρίαρχος 

της κατάστασης, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και σοβαρότητα, ενώ είχε θέσεις για όλα τα 

ζητήματα που τέθηκαν. Έκπληξη ωστόσο εκείνης της βραδιάς ήταν ο Αλέκος Αλαβάνος, ο 

οποίος υιοθέτησε επιθετικό λόγο, κυρίως εναντίον του πρωθυπουργού, ενώ ήταν ο μόνος 

πολιτικός αρχηγός ο οποίος στήριζε κάθε επιχείρημά του με στατιστικά στοιχεία.   



Στις ευρωεκλογές το 2009 δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή της τηλεμαχίας, 

το οποίο η εφημερίδα αποκάλεσε «ελληνική πατέντα»
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. Εν προκειμένω, το γεγονός ότι 

συμμετείχαν 7 δημοσιογράφοι, αλλά και 5 πολιτικοί αρχηγοί, καθιστούσαν διαφορετική αυτή 

την τηλεμαχία σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά και αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής.  

Πράγματι, υπήρξε παγκόσμια καινοτομία η τηλεοπτική μονομαχία των πολιτικών αρχηγών 

με αυτή τη διαδικασία, ενώ ήταν η πρώτη φορά που διεξήχθη σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο τηλεμαχία σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για ευρωεκλογές.  Τα αποτελέσματα από 

τη διεξαγωγή της τηλεμαχίας έδειξαν ότι πράγματι οι πολιτικοί αρχηγοί κινήθηκαν με 

παράλληλους μονολόγους, ενώ το ενδιαφέρον δεν ήταν σημαντικό από την πλευρά των 

τηλεθεατών. Η συγκεκριμένη τηλεμαχία χαρακτηρίζεται ως η πλέον άχαρη σε σχέση με τις 

προηγούμενες, δείχνοντας πως αυτός ο τρόπος της έμμεσης διασταύρωσης επιχειρημάτων 

μάλλον έχει κριθεί και αποτύχει. Χαρακτηριστικό του χαμηλού ενδιαφέροντος που 

εκδηλώθηκε είναι ότι πολλοί τηλεθεατές προτίμησαν να δουν έναν αθλητικό αγώνα που 

διεξαγόταν την ίδια ημέρα έναντι της τηλεοπτικής αναμέτρησης των πολιτικών αρχηγών.  

Στις βουλευτικές εκλογές το 2009 επαναλήφθηκε η ίδια φόρμουλα, με διπλή όμως 

τηλεοπτική αναμέτρηση, όπου στην πρώτη συμμετείχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ στη 

δεύτερη μόνο οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε 

βελτίωση σε σχέση με τις τηλεμαχίες των προηγούμενων εκλογών, καθώς οι πολιτικοί 

αρχηγοί είχαν 21 λεπτά χρόνου για τη μεταξύ τους αντιπαράθεση, στοιχείο που κρίνεται πως 

έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία.
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 Αν και η άποψη που καταγράφεται είναι 

ότι δεν υπήρξε σαφής νικητής, αναγνωρίζεται ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε σταθερότητα, 

ενώ o K. Καραμανλής αρκετές φορές είχε απολογητικό τόνο απέναντι στους 

τηλεθεατές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η κύρια στόχευση του Κ. Καραμανλή ήταν να 

απευθυνθεί στους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 

την αυτοπεποίθηση του νικητή, χωρίς ταυτόχρονα να παρουσιάζεται αλαζόνας. Όσον αφορά 

τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, η Αλέκα Παπαρήγα για πρώτη φορά κινήθηκε σε 

ηπιότερους τόνους και απευθύνθηκε σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 

στην πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική μονομαχία εμφανίστηκε με διάθεση αυτοκριτικής. 

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, με δεδομένη την τηλεοπτική εμπειρία του, είχε επικοινωνιακή 

αμεσότητα η οποία πιστοποιήθηκε στη διάρκεια της τηλεμαχίας. Τέλος, ο 
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Νίκος Χρυσόγελος παρουσιάστηκε διαβασμένος στα οικολογικά ζητήματα, ενώ είχε ένα 

προφίλ απλό και προσιτό για τον μέσο πολίτη.  

Στη δεύτερη τηλεμαχία που διεξήχθη ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και στον Γιώργο 

Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την εφημερίδα, ήταν ο ξεκάθαρος 

νικητής, καθώς ο Κώστας Καραμανλής κατέφυγε στην κινδυνολογία, σε ιστορικές 

αναδρομές, και, εν τέλει, σε ένα είδος «σκληρής αντιπολίτευσης» όντας ο ίδιος 

πρωθυπουργός. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο τέλος της διαδικασίας ζήτησε τη διεξαγωγή 

μίας ακόμα τηλεοπτικής μονομαχίας με τον πολιτικό του αντίπαλο. Ο Γ. Παπανδρέου, από 

την άλλη πλευρά, κρίνεται πως ήταν σαφώς πιο ήρεμος, αξιοποιώντας και την άνεση που του 

δίνουν οι δημοσκοπήσεις και τη διαφαινόμενη αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ, και κατάφερε να 

παρουσιάσει τις βασικές γραμμές της προγραμματικής του πρότασης όπως τη σχεδίαζε πριν 

την αναμέτρηση.   

Τον Σεπτέμβριο του 2015 διεξήχθησαν εκ νέου δύο τηλεμαχίες, με την πρώτη να αφορά επτά 

πολιτικούς αρχηγούς και τη δεύτερη μόνο τους Α. Τσίπρα και Ε. Μεϊμαράκη. Στην πρώτη, 

δεν παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά ανοίγματα σε ψηφοφόρους από τους πολιτικούς αρχηγούς 

οι οποίοι κατά κανόνα επέλεξαν να απευθυνθούν στα κομματικά τους ακροατήρια, ενώ το 

μόνο σημείο έντασης ήταν η επίθεση του Πάνου Καμμένου στον Ε. Μεϊμαράκη. Έτσι 

συνολικά το debate αυτό χαρακτηρίστηκε προβλέψιμο αλλά ταυτόχρονα και ενημερωτικό 

καθώς ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις θέσεις του κόμματος του όπως 

αναφέρει και η Β. Κεχαγιά σε σχετικό άρθρο της.
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Στη δεύτερη τηλεμαχία  που διεξήχθη ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και 

τον Ε. Μεϊμαράκη, κύριο χαρακτηριστικό ήταν η πόλωση, καθώς σε όλη τη διάρκεια της 

συζήτησης δεν παρουσιάστηκε κανένα σημείο σύγκλισης ανάμεσα στους δύο πολιτικούς 

αρχηγούς, οι οποίοι προσανατολίστηκαν στο να συσπειρώσουν με τον τρόπο αυτό τους 

ψηφοφόρους τους λίγες μέρες πριν τις κάλπες. Έτσι, από τη μία πλευρά ο πρόεδρος της Νέας 

Δημοκρατίας επικέντρωσε τα βέλη του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την άλλη 

πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας πρόβαλε ένα ήπιο και σοβαρό λόγο προσπαθώντας να αποκρούσει 

την εικόνα του άπειρου πολιτικού και να δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη του εμμένοντας 

στη διαπλοκή των δύο «κομμάτων εξουσίας» της μεταπολίτευσης.  
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4.1.2: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

H «Καθημερινή», σε αντίθεση με τα «Νέα», εντάσσεται στον κεντροδεξιό χώρο. Αποτελεί 

ιστορική εφημερίδα, με συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο ύφος γραφής, και μεγάλη 

αναγνωσιμότητα στο εξεταζόμενο διάστημα. 

Στην τηλεμαχία το 1996, η εφημερίδα την αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και αρνητική 

διάθεση. Αναφέρεται σε αυτή ως «επίφαση διαλόγου»
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 (Εξώφυλλο 13
ης

 Σεπτεμβρίου 

1996), καθώς θεωρεί ότι οι δυο αρχηγοί των δυο μεγάλων κομμάτων ναι μεν συμφώνησαν 

στους όρους, τους κανόνες διεξαγωγής της και τα ονόματα των δημοσιογράφων, αλλά δεν θα 

είναι σε θέση να συνομιλήσουν μεταξύ τους με την παράθεση επιχειρημάτων και, άρα, δεν 

θα προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Ωστόσο, παρά την αρνητική αυτή γενική εκτίμηση, στην εφημερίδα υπάρχει άρθρο το οποίο 

αναφέρεται αναλυτικά στην πρώτη αυτή αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς 

αρχηγούς στην Ελλάδα, αλλά και την οργάνωσή της από την πλευρά των καναλιών. Το 

γεγονός ότι στα ιδιωτικά κανάλια είχαν προγραμματιστεί διάφορες εκπομπές για τον 

σχολιασμό της τηλεμαχίας, τόσο πριν από αυτή όσο και μετά από αυτή, φανερώνει τη 

σημασία που αποδόθηκε στο εν λόγω γεγονός.  

Επιπλέον, σε σχετική επιφυλλίδα,
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 υπήρξε αναλυτική παρουσίαση των όρων διεξαγωγής 

της τηλεμαχίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ότι αυτό το τηλεοπτικό είδος 

προεκλογικής αντιπαράθεσης κατάγεται από τις Η.Π.Α.. Επιπλέον, η χρήση χαρακτηρισμών 

όπως αυτή για «αποστειρωμένο τηλεοπτικό είδος» φανερώνει την αρνητική πρώτη εντύπωση 

που μεταφέρει η εφημερίδα για την εν λόγω διαδικασία. Ακόμη, θεωρεί πως «όλοι γνωρίζουν 

ότι αυτά που λέγονται μπροστά στην κάμερα δεν είναι η αυθόρμητη σκέψη εκείνης της 

στιγμής του υποψηφίου, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων, οι οποίοι 

κάθονται στα μετόπισθεν εκείνη την στιγμή και αγωνιούν περισσότερο και από εκείνον». 

Επιπλέον κριτική ασκείται από την εφημερίδα και στην επιλογή των δημοσιογράφων από 

τους υποψηφίους, καθώς όπως αναφέρεται στην πρακτική των ΗΠΑ οι υποψήφιοι δεν 

προβαίνουν στην επιλογή δημοσιογράφων, ενώ οι ερωτήσεις δεν είναι εκ των προτέρων 

γνωστές.  

Συνοψίζοντας, η εφημερίδα αναφέρει ότι η διαφορά με τις Η.Π.Α. είναι ότι εκεί το σόου 

«στήνεται» από την τηλεόραση με τους δικούς της κανόνες και τους δικούς της ανθρώπους, 

οι οποίοι γνωρίζουν άριστα το αντικείμενο, ενώ οι πολιτικοί περιορίζονται στον ρόλο του 
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φιλοξενούμενου στο στούντιο και δεν βάζουν κανόνες. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο 

αρθρογράφος, εδώ οι πολιτικοί θέλουν να βάλουν τους κανόνες και δεν διανοούνται να 

αφήσουν την τηλεόραση να κάνει την δουλειά της όπως γνωρίζει και όπως πρέπει: «δεν της 

αναγνωρίζουν την χειραφέτηση» όπως τελικά αναφέρεται.
112

 

Σε αντίθεση με το δημοσίευμα των Νέων που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, η  

Καθημερινή κρατά ένα χαμηλότερο προφίλ -και πιο αντικειμενικό- όσον αφορά την τελική 

έκβαση της πρώτης τηλεμαχίας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Δεν αναφέρεται με 

θριαμβευτικά λόγια για νικητές και χαμένους, αλλά εστιάζει στην ουσία των εξελίξεων και 

αναφέρει τι είδαν οι τηλεθεατές στις τηλεοράσεις τους εκείνο το βράδυ. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι το πείραμα πέτυχε παρά τις εκ των προτέρων γκρίνιες και ενστάσεις τις 

οποίες εξέφρασε και η ίδια η εφημερίδα. Επιπλέον, αναφέρει ότι όσοι περίμεναν θεαματικές 

νίκες με «νοκ άουτ» του αντίπαλου τους σίγουρα θα απογοητεύτηκαν, καθώς η τηλεμαχία 

αυτή δεν προσέφερε κάτι πραγματικά καινούργιο από όσα αναφέρθηκαν από τους δύο 

πολιτικούς αρχηγούς: όσα ανέφεραν ήταν επανάληψη των θέσεών τους, με τη διαφορά ότι οι 

πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονταν στον ίδιο χώρο αντί να εκφωνεί ο καθένας ξεχωριστά τα 

επιχειρήματά του από την έδρα των κομματικών γραφείων. 

Όσον αφορά τις εντυπώσεις από την πρώτη τηλεμαχία, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κώστας 

Σημίτης ήταν αυτός που διατήρησε το γνωστό ήπιο προφίλ του, τον οποίο χαρακτηρίζει ως 

«ήρεμη δύναμη», ενώ από την άλλη ο Μιλτιάδης Έβερτ παρουσιάστηκε περισσότερο 

εκδηλωτικός και «μεσογειακός», απευθυνόμενος πιο πολύ στο συναίσθημα παρά στη ψυχρή 

λογική των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τέλος, παρά το γεγονός πως οι 

τηλεθεατές απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στις εντυπώσεις που θα αποκομίσουν από την εν 

λόγω τηλεμαχία, εντούτοις οι εντυπώσεις αυτές δεν συνιστούν ούτε την ουσία της πολιτικής 

ούτε κριτήριο για το ποιος θα πρέπει, εν τέλει, να κυβερνήσει τη χώρα. 

Στις ιδιαίτερα αμφίρροπες εκλογές το 2000, η τηλεοπτική αναμέτρηση σύμφωνα με την 

εφημερίδα είχε «ως έπαθλο» τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, επομένως το αποτέλεσμα 

εκείνης της τηλεοπτικής αναμέτρησης αναμενόταν να έχει μεγάλη πολιτική σημασία. 

Επιπλέον, τα δύο δυνατά χαρτιά των δύο υποψηφίων ήταν από τη μία πλευρά τα 

επιχειρήματα του Κώστα Σημίτη και, από την άλλη, η τηλεοπτική εικόνα του Κώστα 

Καραμανλή, ο οποίος είχε άνεση και επικοινωνιακή δεινότητα. Προς στήριξη της άποψης ότι 

η τηλεοπτική αναμέτρηση είχε ιδιαίτερα πολιτική σημασία φιλοξενήθηκε άρθρο του 
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Αθανάσιου Έλλις,
113

 ο οποίος ανέφερε ότι στις ΗΠΑ οι τηλεοπτικές αναμετρήσεις κρίνουν 

και τον τελικό νικητή. Χαρακτηριστικά, ο αρθρογράφος αναφέρει ότι ιδιαίτερα στις 

αμφίρροπες πολιτικές αναμετρήσεις μία τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο υποψηφίων μπορεί 

να καθορίσει τη ψήφο των αναποφάσιστων με βάση την προσωπικότητα και την ικανότητα 

του υποψηφίου μπροστά στις κάμερες. Το γεγονός αυτό αιτιολογεί και την ιδιαίτερη 

προσοχή που δίνεται στη λεπτομέρεια, ακόμα και στο ενδυματολογικό σκέλος ή στη στάση 

του προσώπου και τις χειρονομίες. 

Στις εκλογές το 2004, με δεδομένη την αξία των τηλεοπτικών αναμετρήσεων και της 

σημασίας που έδιναν οι ψηφοφόροι, τα δύο κόμματα διαφωνούσαν ως προς τους όρους 

διεξαγωγής της τηλεμαχίας. Η Νέα Δημοκρατία επέμενε σε τρεις εφ’ όλης της ύλης 

συζητήσεις χωρίς περιορισμούς, που να επιτρέπουν τον ουσιαστικό διάλογο, και στη μία εξ 

αυτών να συμμετείχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα πρότεινε τέσσερις 

αναμετρήσεις ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς και με αυστηρά ορισμένη 

θεματολογία. Όπως αναφέρεται στο φύλλο της 17ης Φεβρουαρίου 2004, η απροθυμία του 

ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε τηλεμαχία με ανοιχτή θεματολογία ερμηνεύεται ως φόβος 

προκειμένου να μην έρθει ο αρχηγός του κόμματος σε δύσκολη θέση σε κάποια ερώτηση που 

πιθανόν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να απαντήσει. Σε νέα συνάντηση μεταξύ των 

εκπροσώπων των δύο μεγάλων κομμάτων, προέκυψε εκ νέου αδιέξοδο, καθώς από τη μία 

πλευρά το ΠΑΣΟΚ  προτιμούσε τη συζήτηση χωρισμένη σε θεματικές ενότητες, ενώ από την 

άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε πως οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ρωτούν για 

όποιο θέμα θέλουν χωρίς περιορισμούς, όπως είχε γίνει το 1996 και το 2000. 

Το 2007, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί προεκλογικά λόγω 

των φονικών πυρκαγιών, υπήρχαν σημαντικές διαφωνίες τόσο ως προς τον αριθμό των 

τηλεοπτικών αναμετρήσεων, καθώς υπήρχε διαφωνία για το αν θα πρέπει να γίνουν μία ή 

δύο, αλλά επίσης και ως προς τον αριθμό των πολιτικών αρχηγών που θα έπρεπε να 

συμμετέχουν.  

Στον απόηχο της τηλεμαχίας, σύμφωνα με την εφημερίδα η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να 

επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει με την παρουσία του πρωθυπουργού, ενώ και στο 

ΠΑΣΟΚ ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι διαπιστώνοντας εμφανή βελτίωση του πρόεδρου 

τους σε σχέση με το 2004. Ωστόσο, ιδιαίτερη μνεία γίνεται το γεγονός ότι σημαντικά 

μικρότερος αριθμός τηλεθεατών παρακολούθησε την εν λόγω τηλεοπτική αναμέτρηση.  
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Στις εκλογές το 2009, με τις πολλαπλές τηλεμαχίες, μία ανάμεσα σε όλους τους πολιτικούς 

αρχηγούς και μία ανάμεσα σε αυτούς των δύο μεγάλων κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία 

υστερούσε δημοσκοπικά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και επέλεξε την απευθείας αντιπαράθεση 

του πρωθυπουργού με τον Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του και να 

αντιστρέψει το μέχρι τότε δυσμενές δημοσκοπικό περιβάλλον. 

Μετά τη διεξαγωγή της τηλεμαχίας, η εφημερίδα αναφέρεται στο χαμηλό ενδιαφέρον που 

προέκυψε, καθώς οι συμμετέχοντες επανέλαβαν τις γνωστές απόψεις τους, χωρίς να 

προκύπτουν σαφώς νικητές και ηττημένοι, γεγονός που οδήγησε στην απουσία εκπλήξεων 

και σημαντικών ειδήσεων. Ακόμη, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί διαπιστώνεται πως απέφυγαν 

να παρουσιάσουν ουσιαστικά επιχειρήματα και έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο να μην 

υποπέσουν σε σφάλματα που θα είχαν πολιτικό κόστος. 

Στις εκλογές το 2015, η εμπειρία τόσο των πολιτών όσο και των μέσων είναι σημαντική σε 

σχέση με τις προηγούμενες τηλεμαχίες, ενώ και η χώρα βίωνε μία πολυετή οικονομική κρίση 

με την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης τα οποία συνοδεύονταν από δυσμενείς όρους. 

Αυτό οδήγησε την αρθρογράφο Ελένη Μπίστικα,
114

 να γράψει ένα άρθρο σχετικά με τη 

σημασία των τηλεοπτικών αυτών αναμετρήσεων και κατά πόσον θα έπρεπε αυτές να 

λαμβάνονται υπόψη για τον τρόπο που ψηφίζουν οι εκλογείς. Χαρακτηρίζει αυτές τις 

τηλεμαχίες ως παιχνίδι εντυπώσεων, από το οποίο λανθασμένα κρίνεται το ύψος και το 

βάθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Για αυτό το λόγο, η αρθρογράφος 

αναφέρει ότι το ποιος από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς θα επικρατήσει έναντι του άλλου 

και ποιες ατάκες θα χρησιμοποιήσουν για να αιφνιδιάσουν ένας τον άλλον είναι ήσσονος 

σημασίας και παιχνίδι εντυπώσεων.  

Το τελικό αποτέλεσμα της τηλεμαχίας, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα, ήταν «τρεις ώρες 

χωρίς απαντήσεις», ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί απέφυγαν να απαντήσουν ευθέως τα 

ερωτήματα, επιλέγοντας τον ασφαλή τρόπο των γενικών τοποθετήσεων. Αυτό φανερώνει τη 

θέλησή τους να αποφύγουν το μεγάλο λάθος, ενώ όσον αφορά τον πρωθυπουργό Αλέξη 

Τσίπρα αυτός παρουσιάστηκε απολογητικός για τους πρώτους επτά μήνες της 

διακυβέρνησης του.
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η πολιτική επικοινωνία υπό το πρίσμα του θεσμού της 

τηλεμαχίας (debate). Όπως προέκυψε, από τη δεκαετία του 1990 -και πιο συγκεκριμένα από 

το 1996 οπότε και πραγματοποιήθηκε το πρώτο τηλεοπτικό debate- μέχρι σήμερα, η πολιτική 

επικοινωνία στην Ελλάδα έχει περάσει από διάφορα στάδια, τα οποία θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως στάδια αναζήτησης ταυτότητας, αλλά και στάδια καθιέρωσης.  

Το 1996, με την πραγματοποίηση της πρώτης τηλεμαχίας, υιοθετήθηκε για πρώτη φορά μιας 

καινοτόμος για τα μέχρι εκείνη τη στιγμή εγχώρια δεδομένα πρακτική επικοινωνίας, την 

οποία τα πολιτικά κόμματα επιδίωξαν να προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες πολιτικές στοχεύσεις 

τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν όλων των εγχώριων τηλεμαχιών είναι ο σημαντικός 

αριθμός διαφωνιών για τον τρόπο που αυτό θα διεξαχθεί κάθε φορά. Με δεδομένο ότι το 

εκάστοτε κυβερνών κόμμα ήθελε να έχει το πάνω χέρι και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο 

θα γίνει ο διάλογος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον δικό του πολιτικό αρχηγό, δημιουργούνταν 

μία σειρά από προβλήματα τα οποία ξεκινούσαν από τον αριθμό των τηλεμαχιών και την 

ημέρα διεξαγωγής τους, και έφταναν μέχρι τον τρόπο που θα έπρεπε να τίθενται οι 

ερωτήσεις, τον αριθμό των δημοσιογράφων, μέχρι και τον αριθμό των πολιτικών αρχηγών 

που θα παρευρίσκονται.  

Αυτή επαναλαμβανόμενη κατάσταση υποδηλώνει ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου και γεννήθηκε αυτή η επικοινωνιακή πρακτική, την 

τηλεμαχία τη διοργανώνουν οι συνεντευξιαζόμενοι και όχι τα ΜΜΜ και οι δημοσιογράφοι. 

Μία ακόμα σημαντική διάσταση που προέκυψε ιδιαίτερα μετά τις πρώτες τηλεμαχίες είναι 

ότι οι πολιτικοί έδιναν μεγάλη σημασία στην τηλεοπτική παρουσία τους και όχι στο 

ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών που έλεγαν. Τα επιτελεία των κομμάτων επιδίδονταν σε έναν 

αγώνα δρόμου που σκοπό είχε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του αρχηγού τους ώστε 

να σταθεί μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και να παρουσιάσει ένα τηλεοπτικά αρεστό  

προφίλ, προσέχοντας τις λεπτομέρειες της εμφάνισής του και λιγότερο το περιεχόμενο των 

απαντήσεων που θα έδινε. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί πως η τηλεμαχία αποτελεί 

τηλεοπτικό προϊόν στο οποίο όλοι στο τέλος αναζητούσαν τον νικητή και τους χαμένους ή 

αυτόν που θα κερδίσει τις τηλεοπτικές εντυπώσεις και τη συμπάθειά του κοινού με βάση την 

παρουσία του εκείνη την ημέρα και όχι τη διαρκή του πολιτική πορεία ή το πολιτικό 

κεφάλαιο που τον συνοδεύει. 

Η άνοδος της τηλεόρασης και η μετέπειτα εξέλιξη των προεκλογικών προσπαθειών των 

κομμάτων μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει ριζικά 



τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι ψηφοφόροι, καθώς παραδοσιακές μέθοδοι όπως οι 

μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, αλλά και οι μικρότερες συγκεντρώσεις των υποψηφίων, έχουν 

περιέλθει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό, κατ’ επέκταση, σημαίνει ότι η εικόνα μέσω των μέσων 

και του τρόπου με τον οποίο προβάλλεται έχει γίνει σημαντική προτεραιότητα και έχει ήδη 

αποδείξει τη σημασία της για παράδειγμα στις εκλογές το 2000, όταν και μεγάλος αριθμός 

των νέων βουλευτών που εξελέγησαν επρόκειτο για άτομα με έντονη τηλεοπτική παρουσία 

και με το κατάλληλο «τηλεοπτικό» προφίλ. 

Ομοίως, και από τον Τύπο της εποχής που αναλύθηκε, προκύπτει ότι ο θεσμός της 

τηλεμαχίας έγινε στην αρχή δεκτός με σκεπτικισμό και μια σχετική άγνοια για το τι θα 

έπρεπε να αναμένει κανείς από αυτό. Ωστόσο, όταν η αξία του μεταφράστηκε σε ψήφους 

τότε τα κομματικά επιτελεία άρχισαν να δημιουργούν έναν δικό τους τρόπο αντίληψης της 

τηλεμαχίας, διαμορφώνοντας τελικά ένα προϊόν το οποίο δεν θυμίζει σε τίποτα το debate των 

ΗΠΑ.  

Συνολικά, η δεκαετία του 1990, οπότε και ξεκινάει η περίοδος της παρούσας έρευνας, 

χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή κυριαρχία της πολιτικής διαφήμισης και της τηλεμαχίας 

των πολιτικών αρχηγών, με την παράλληλη απομυθοποίηση του πολιτικού προσωπικού μέσω 

της συνεχής έκθεσής τους στα ΜΜΕ. Ωστόσο, το γεγονός αυτό οδήγησε στην αυξανόμενη 

αδιαφορία της κοινής γνώμης για την πολιτική επικαιρότητα κάτι που έδινε μεγαλύτερα 

κίνητρα για την δημιουργία ενός ελκυστικού προϊόντος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

διαδικασίας. Και οι δημοσιογράφοι στον Τύπο της εποχής φαίνεται από νωρίς να έχουν 

αντιληφθεί ότι η νέα αυτή μέθοδος μαζικής επικοινωνίας των κομμάτων δημιουργεί μία 

απαξίωση για το δημόσιο λόγο, καθώς η χρήση της τηλεόραση ως κύριο επικοινωνιακό μέσο 

χαρακτηρίζεται από τάσεις απο-πολιτικοποίησης. 

Το εμπορευματικό στοιχείο της τηλεόρασης, άλλα και αισθητική παράμετροι που τέθηκαν, 

δεν πλαισίωσαν απλώς τους ανταγωνιζόμενους πρωταγωνιστές της προεκλογικής περιόδου 

ώστε να γίνουν πιο ελκυστικοί στα μάτια των ψηφοφόρων. Δημιούργησαν επίσης μία 

οξύμωρη διαδικασία: το ενδυματολογικό προφίλ, η στάση του σώματος, το ύφος της ζωής, 

αλλά και άλλες προσωπικές επιλογές, αξιολογούνται από τα ΜΜΕ και καθίσταται τα 

μοναδικά αναγνωρίσιμα σημάδια κοινωνικού προσδιορισμού και ιδεολογικής τοποθέτησης 

ως προς τα οποία καλούνται τώρα να στοιχηθούν οι δραστηριοποιούμενοι στον πολιτικό 

στίβο. Στο πλαίσιο αυτό, το πολιτικό θέαμα στη μεταμοντέρνα εποχή της τεχνολογικής και 

εμπορευματικής επεξεργασίας κράτα την εικόνα του πολιτικού προσωπικού από τη μία 

πλευρά σε μία ανελλιπή επιμέλεια της εξωτερικής εμφάνισης η οποία επικουρείται με 



επιστημονική και επαγγελματική συνδρομή και, από την άλλη, το διαρκές άγχος να 

αποδείξουν οι πολιτικοί την αυθεντικότητα των λόγων και των πράξεών τους.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάλυση της πολιτικής επικοινωνίας θα πρέπει να 

αναπτύξει τους κατάλληλους όρους για την κατανόηση της μεταφοράς του πολιτικού 

νοήματος σε πρακτικές, χώρους και μέσα εκτός των παραδοσιακών, και να συνδέσει την 

έννοια της σύγχρονης πολιτικής εξουσίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με επικοινωνιακές 

διαστάσεις οι οποίες αναπτύσσονται όχι μόνο κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων 

αλλά κάθε μέρα. 

  



Βιβλιογραφία 

Blumler Jay G. and Kavanagh Dennis, 1999, “The Third Age of Political Communication: 

Influences and Features”, Political Communication 16: 3, 209-230. 

Denton Jr, R. E. Trent, J. S. & Friedenberg R. V., 2019. Political campaign communication: 

Principles and practices. Rowman & Littlefield. 

Diamond E. & Bates S., 1992, “The spot: The rise of political advertising on television”, MIT 

Press. 

Dr. Christina, Holtz-Bacha, 2002, “Professionalization of Political Communication”, Journal 

of Political Marketing 1:4, 23-37, DOI: 10.1300/J199v01n04_02’. 

Drucker S. J., 1989, Televised presidential debates: A new tradition. Paper presented at the 

annual meeting of the Speech Communication Association, San Francisco. 

Esser, F., Hanitzsch T., 2012, The handbook of comparative communication research. 

Fiore Q. & McLuhan M., 1967, The medium is the massage, New York: Random House. 

Gallup G., 1988, The impact of presidential debates on the vote and turnout. Presidential 

debates, 34-42. 

Gerstle J., 2008, Η πολιτική επικοινωνία (επιμ.- εισάγ.: Μαριάννα Ψύλλα, μτφ.: Φανή 

Κουντούρη), Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. 

Gerstlé J., 2014, Η πολιτική επικοινωνία, Τυποθήτω - Γ. Δαρδάνος. 

Jamieson K. H. & Birdsell D. S., 1990, Presidential debates: The challenge of creating an 

informed electorate, Oxford University Press on Demand. 

Kornblith M., 2005, “Elections versus Democracy: The Referendum in Venezuela”, Journal 

of Democracy 16: 1, 124-137. 

Kraus S., 1988, Televised presidential debates and public policy, Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 

McCann K. S., 2000, “The diversity–stability debate”, Nature, 405(6783), 228-233. 

McKinney M. S. & Warner B. R., 2013, “Do presidential debates matter? Examining a 

decade of campaign debate effects”, Argumentation and Advocacy, 49(4), 238-258. 

Norris P. & Kennedy J.F., 2004, The evolution of election campaigns: Eroding political 

engagement? 

Norris, P., “The Evolution of election campaigns. Eroding political engagement?”. 

Pfau M., & Rang J. G., 1991, The impact of relational messages on candidate influence in 

televised political debates. 



Radcliffe M. S., 1994, Pre-Election Judicial Review of Initiative Petitions: An Unreasonable 

Limitation on Political Speech, Tulsa LJ, 30, 425. 

Tunstall J., 2000, «Τα μέσα παραμένουν αμερικανικά», στο: Παπαθανασόπουλος Στ. (επιμ), 

Επικοινωνία και Κοινωνία, Καστανιώτης. 

Βαμβακάς Β., 2006, «Υιοθέτηση του ντιμπέιτ : Επιβεβαίωση του νέου συμβολισμού 

εξουσίας» , Εκλογές και Επικοινωνία στη Μεταπολίτευση. Πολιτικότητα και Θέαμα. 

Βούλγαρης Γ., Νικολακόπουλος Η., 2014, «Οι τρεις φάσεις της ελληνικής κρίσης», 2012 Ο 

διπλός εκλογικός σεισμός, Θεμέλιο. 

Δεμερτζής Ν., 2002, Πολιτική Επικοινωνία, Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Αθήνα: 

Παπαζήσης. 

Κουντούρη Φ., 2010, «Η επικοινωνιακή διάσταση της πολιτικής 

Η διαμόρφωση του κομματικού σκηνικού υπό την κυριαρχία των ΜΜΕ στο δημόσιο χώρο». 

Βλ.: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/viewFile/14495/13098 

(Ανακτήθηκε: 19/5/2020). 

Κωστόπουλος Γ., 2017,  Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου, 

Διπλωματική εργασία, Βλ.: http://estia.hua.gr/file/lib/default/data/18404/theFile 

(Ανακτήθηκε 22/5/2020). 

Λεάνδρου Ν., 2001, Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ, Καστανιώτης. 

Μαντής Ν., 2012, Ανάλυση τεχνολογιών δημοσκόπησης και κατασκευή αυτόματου συστήματος 

δημοσκόπησης μέσω τεχνολογιών τηλεφωνίας, Διπλωματική Εργασία (Ανακτήθηκε 

25/5/2020), Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Πληροφορικής. 

Μαυρής, Γ., 2003, Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, επιμ. Τσάτσος, Δημήτρης & 

Ξενοφών Κοντιάδης, Παπαζήσης. 

 

 

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία - Εφημερίδες  

«Αντιπαράθεση στο σύγχρονο μπαλκόνι», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14/9/96 , σελ. 5.  

 «Έκαναν φροντιστήριο», ΤΑ ΝΕΑ, 30/3/2000, σελ. 7. 

«Ευρωεκλογές Μόνο ένα ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών», Βλ.: 

tovima.gr/2009/05/19/archive/b-eyrwekloges-b-br-mono-ena-ntimpeit-politikwn-arxigwn/ 

«Κατ’ ευφημισμόν», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13/9/96, σελ. 3. 

«Κινδυνεύει με ναυάγιο η αναμέτρηση», ΤΑ ΝΕΑ, 12/9/1996, σελ. 8. 

 «Τηλεμαχία αρχηγών με άσφαιρα πυρά», ΤΟ ΒΗΜΑ, 29/5/2009. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/viewFile/14495/13098
http://estia.hua.gr/file/lib/default/data/18404/theFile


 «Το ντιμπέιτ των έξι πολιτικών αρχηγών και οι αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα», 

ΤοΒΗΜΑteam, 21/9/2009, Βλ.: https://www.tovima.gr/2009/09/21/culture/to-ntimpeit-twn-

eksi-politikwn-arxigwn-kai-oi-allages-sto-tileoptiko-programma 

«Το σίριαλ με το ντιμπέιτ των αρχηγών», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 9/9/2009, σελ. 16. 

«Υπεροχή ΠΑΣΟΚ στην τελική ευθεία», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11/9/2009, σελ. 4. 

 «Φοβάται το debate o Παπανδρέου», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25/2/2004 , σελ. 4.  

Γιάννης Λ. Πολίτης, «Στήνουν ντιμπέιτ χωρίς διάλογο», ΤΑ ΝΕΑ, 5/9/2007, σελ. 7. 

Δήλωση Τσοβόλα Δ., «Δικαιωμένη αισθάνεται η Αριστερά που είχε καταγγείλει τον 

αποκλεισμό από τον Παπανδρέου», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 26/2/2004, σελ. 3. 

Δημακάς Λ., «Κάτι πήγε καλύτερα», ΤΑ ΝΕΑ, 22/9/2009, σελ. 7. 

Διαμαντάκου Π., «Μπενχουρική υπερπαραγωγή», ΤΑ ΝΕΑ, 22/9/2009, σελ. 9. 

Ελευθερίου Π. Κώστας, Τάσσης Δ. Χρύσανθος, 2013, ΠΑΣΟΚ, Η άνοδος και η πτώση ( ; ) 

ενός ηγεμονικού κόμματος, Σαββάλας. 

Ζούλας Κ., «Προς ντιμπέιτ των αρχηγών την Πέμπτη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4/9/2007, σελ. 4.  

Η Καθημερινή, 10 Σεπτεμβρίου 2015, σελ.1. 

Η Καθημερινή, 13 Σεπτεμβρίου 1996, σελ 1. 

Η Καθημερινή, 13 Σεπτεμβρίου 1996, σελ. 13. 

Η Καθημερινή, 13 Σεπτεμβρίου 1996, σελ.13 

Η Καθημερινή, 17 Σεπτεμβρίου 2015, σελ 2. 

Η Καθημερινή, 30 Μαρτίου 2000, ελ. 3. 

Ιωάννου Χ., «Στερεύει το Ποτάμι!», Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 3/9/2015, Βλ.: 

https://www.efsyn.gr/politiki/ekloges/ekloges-septembrios-2015/39169_stereyei-potami 

Κακεπάκη Μ., 2002, Τηλεόραση και προεκλογικές εκστρατείες. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις, σ. 

144, στο: Δεμερτζής, Ν. (επιμ.), Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα, Παπαζήσης. 

Καρακούση Ρούλα, «700.000 λιγότεροι παρακολούθησαν το ντιμπέιτ», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

8/9/2007, Βλ.: https://www.kathimerini.gr/297249/article/epikairothta/politikh/700000-

ligoteroi-thle8eates-parakoloy8hsan-to-ntimpeit 

Καρανασοπούλου Ειρήνη, «Βάρβαρη... η έκθεση του ΔΝΤ», ΤΑ ΝΕΑ, 26/5/2009, σελ. 3. 

Καραντωνάκης Ε., Μαργιολάκης Δ., 2015, Σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ 

στην πολιτική, Πτυχιακή εργασία, Τ. Ε. Ι. Κρήτης- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. 

Καρέλιας Γ., «Ντιμπέιτ άλλοτε και τώρα», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2009, Βλ.:  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=43998 

https://www.tovima.gr/2009/09/21/culture/to-ntimpeit-twn-eksi-politikwn-arxigwn-kai-oi-allages-sto-tileoptiko-programma
https://www.tovima.gr/2009/09/21/culture/to-ntimpeit-twn-eksi-politikwn-arxigwn-kai-oi-allages-sto-tileoptiko-programma
https://www.efsyn.gr/politiki/ekloges/ekloges-septembrios-2015/39169_stereyei-potami
https://www.kathimerini.gr/297249/article/epikairothta/politikh/700000-ligoteroi-thle8eates-parakoloy8hsan-to-ntimpeit
https://www.kathimerini.gr/297249/article/epikairothta/politikh/700000-ligoteroi-thle8eates-parakoloy8hsan-to-ntimpeit
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=43998


Κεντρικό δελτίο ειδήσεων  MEGA, 10/9/2015, Βλ.: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=qn2hNZOEyno&feature=emb_title 

Μανιάτης Σ., Έντυπη Έκδοση «Ντιμπ(έιτ) για ντιμπ(έιτ)», Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 30/6/2009.   

Μαργωμένου Μ., «Επιτελεία στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

6/9/2015, Βλ.: https://www.kathimerini.gr/829816/article/epikairothta/politikh/epiteleia-sta-

pro8yra-neyrikhs-krishs 

Μαυρή, 2009, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Βλ.: http://www.mavris.gr/1308/elect-analysis-2004-2009/ 

Παπαθανασόπουλος Σ., «Ποιος νίκησε στο ντιμπέιτ;», ΤΑ ΝΕΑ, 15/9/2015 , σελ. 7. 

Παπαθανασόπουλος Σ., «Προβλέψιμο αλλά κι ενημερωτικό», ΤΑ ΝΕΑ, 12-13/9/2015, σελ. 

33. 

Παπαθανασόπουλος Σ., 2017, «Τα σύγχρονα Μέσα και η πολιτική επικοινωνία», Ελληνική 

Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 16, σελ. 11-33. Βλ.: 

doi:https://doi.org/10.12681/hpsa.15184. 

Παπαχελάς Α., «Οι Αγγλοσάξονες θα το έλεγαν «flat», H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ, 7/9/2007, σελ. 4. 

Παπαχρήστος Γ. Χρ., «Αιφνιδιάζει ο Παπανδρέου», ΤΑ ΝΕΑ, σελ. 11. 

Παπαχρήστος Γ. Χρ., «Κέρδος ήταν το ίδιο το ντιμπέιτ», ΤΑ ΝΕΑ , 27/2/2004, σελ. 8. 

Παπαχρήστος Γ. Χρ., «Νεύρα και ψέματα από Καραμανλή», ΤΑ ΝΕΑ, 23/9/2009, σελ. 7.  

Πρετεντέρης Γ., 2009, «Όλοι με όλους», ΤΟ ΒΗΜΑ, 26/9/2009. 

Ρήγα Χ. Σκριμιζέας Π., Κατσαφάδος Π., ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Σαραντάκος Γ., 2015, «ΝΔ : Από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στον Μιλτιάδη Έβερτ 1993-

1997», Huffpost, 20/11/2016, Βλ.: https://www.huffingtonpost.gr/giannis-sarantakos/-

_2494_b_8575096.html 

Σόρογκας Ε., 2000, «Η διεθνοποίηση του αμερικανικού μοντέλου της τηλεοπτικής 

ενημέρωσης», στο: Παπαθανασόπουλος Στ. (επιμ.), 2000, Επικοινωνία και Κοινωνία, 

Καστανιώτης, σελ. 331. 

Σόρογκας Ε., 2000, «Η διεθνοποίηση του αμερικανικού μοντέλου της τηλεοπτικής 

ενημέρωσης»,  στο: Παπαθανασόπουλος Στ. (επιμ.), Επικοινωνία και Κοινωνία, 

Καστανιώτης. 

Συλλογικό, «Η τηλεοπτική αναμέτρηση των μονομάχων της εξουσίας», Η πολιτική 

επικοινωνία στην Ελλάδα,  σελ. 62. 

Συλλογικό, 2002, Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα, πρόλογος-επιμέλεια Δεμερτζής Ν., 

Παπαζήσης. 

Τα Νέα 22 Σεπτεμβρίου 2009, σελ 7. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=qn2hNZOEyno&feature=emb_title
https://www.kathimerini.gr/829816/article/epikairothta/politikh/epiteleia-sta-pro8yra-neyrikhs-krishs
https://www.kathimerini.gr/829816/article/epikairothta/politikh/epiteleia-sta-pro8yra-neyrikhs-krishs
http://www.mavris.gr/1308/elect-analysis-2004-2009/
https://www.huffingtonpost.gr/giannis-sarantakos/-_2494_b_8575096.html
https://www.huffingtonpost.gr/giannis-sarantakos/-_2494_b_8575096.html


Τα Νέα, 02 Σεπτεμβρίου 1996, σελ 6. 

Τα Νέα, 03 Σεπτεμβρίου 1996, σελ 3. 

Τα Νέα, 10 Σεπτεμβρίου 2015, σελ 8-9. 

Τα Νέα, 11 Σεπτεμβρίου 1996, σελ. 1. 

Τα Νέα, 11 Σεπτεμβρίου 1996, σελ. 3. 

Τα Νέα, 12 Σεπτεμβρίου 1996, α.σ. 

Τα Νέα, 26 Μαΐου 2009, σελ.8. 

Τα Νέα, 31 Μαρτίου 2000, σελ. 9. 

Ταμπακόπουλος, Γ., «Ν.Δ.: Θετικά τα μηνύματα από την εκλογική βάση», Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1/4/2000, σελ. 4. 

ΤΑΝΕΑteam, «Πως «είδαν» το ντιμπέιτ οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων», ΤΑ ΝΕΑ, 

15/9/2015, Βλ.: https://www.tanea.gr/2015/09/15/politics/pws-eidan-to-ntimpeit-oi-arxigoi-

twn-ypoloipwn-kommatwn/ 

Τάσος Αποστολίδης, «30 χρόνια debate στην Ελλάδα: αυτοί που τα απέφυγαν και οι μεγάλες 

ευθύνες των ΜΜΕ», kavalanews.gr, 26/6/2019. Βλ.: https://www.kavalanews.gr/10425-30-

hronia-debate-ellada-aytoi-apefeygan-megales-eythynes-mme.html 

 Τερζής Γ. Π., «Κλειδώνει η τηλεμαχία των δύο», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 9/9/2009, σελ. 4. 

Τερζής Γ. Π., «Προς ναυάγιο το ντιμπέιτ με όλους τους αρχηγούς», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

4/9/2015, Βλ.:  https://www.kathimerini.gr/829495/article/epikairothta/politikh/pros-nayagio-

to-ntimpeit-me-oloys-toys-arxhgoys 

Τερζής Γ. Π., «Υψηλοί τόνοι εν όψει των ντιμπέιτ», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  2/9/2015. 

ΤοΒHMAteam, «Απέρριψε το ΠΑΣΟΚ την πρόταση της ΝΔ για νέο ντιμπέιτ Παπανδρέου-

Καραμανλή, TO BHMA,  26/9/2009, Βλ.: 

https://www.tovima.gr/2009/09/26/archive/aperripse-to-pasok-tin-protasi-tis-nd-gia-neo-

ntimpeit-papandreoy-karamanli 

ΤοΒΗΜΑteam, «Μείμαράκης: Ζητά τουλάχιστον δύο ντιμπέιτ», ΤΟ ΒΗΜΑ, 29/8/2015.  

Τσίμας Π., «Ανατομία μιας αποτυχίας», ΤΑ ΝΕΑ , 3/9/2007, σελ. 8. 

Τσίμας, Π., «Απόψε, στο γυαλί...», ΤΑ ΝΕΑ , 6/9/2007, Στήλη Αιχμές, σελ. 8. 

Τσίρμπας Γ., 2009, «Από την επικοινωνία της ιδεολογίας, στην ιδεολογία της επικοινωνίας. 

Αναδρομική αξιολόγηση του πολιτικού λόγου ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. 1974-2007», Βλ.:  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14486/13089 ( Ανακτήθηκε 

19/5/2020) . 

https://www.tanea.gr/2015/09/15/politics/pws-eidan-to-ntimpeit-oi-arxigoi-twn-ypoloipwn-kommatwn/
https://www.tanea.gr/2015/09/15/politics/pws-eidan-to-ntimpeit-oi-arxigoi-twn-ypoloipwn-kommatwn/
https://www.kavalanews.gr/10425-30-hronia-debate-ellada-aytoi-apefeygan-megales-eythynes-mme.html
https://www.kavalanews.gr/10425-30-hronia-debate-ellada-aytoi-apefeygan-megales-eythynes-mme.html
https://www.kathimerini.gr/829495/article/epikairothta/politikh/pros-nayagio-to-ntimpeit-me-oloys-toys-arxhgoys
https://www.kathimerini.gr/829495/article/epikairothta/politikh/pros-nayagio-to-ntimpeit-me-oloys-toys-arxhgoys
https://www.tovima.gr/2009/09/26/archive/aperripse-to-pasok-tin-protasi-tis-nd-gia-neo-ntimpeit-papandreoy-karamanli
https://www.tovima.gr/2009/09/26/archive/aperripse-to-pasok-tin-protasi-tis-nd-gia-neo-ntimpeit-papandreoy-karamanli
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14486/13089


Χιώτης Β., 2009, «Η αγγαρεία του ντιμπέιτ» 

ΤΟ ΒΗΜΑ, 26/5/2009, Βλ.: https://www.tovima.gr/2009/05/26/opinions/i-aggareia-toy-

ntimpeit/ 

Ψαρά Μ., 2015, «ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (7) Εκλογές 2000 -  Δεκαεπτά προβλέψεις για την πιο 

αμφίρροπη κομματική αναμέτρηση της   μεταπολίτευσης», Βλ.: fractalart.gr /dimoskopiseis-

7. 

 

 

 

 

https://www.tovima.gr/2009/05/26/opinions/i-aggareia-toy-ntimpeit/
https://www.tovima.gr/2009/05/26/opinions/i-aggareia-toy-ntimpeit/

