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Περίληψη
Το ερευνητικό πεδίο της ανάλυσης της σχέσης του Διαδικτύου με την πολιτική και
ειδικότερα τα πολιτικά κόμματα μετρά ήδη μία δεκαπενταετία ακαδημαϊκών αναλύσεων και
οι πρώτες αισιόδοξες αναλύσεις και συμπεράσματα της δεκαετίας του 1990 για δραστικές
επιδράσεις και μεταβολές στο τοπίο του πολιτικού ανταγωνισμού έδωσαν αργότερα τη θέση
τους σε πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα που ήταν πλέον
διαθέσιμα. Γενικότερος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση
της διαδικτυακής παρουσίας του συνόλου των πολιτικών κομμάτων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα μέσω των επίσημων δικτυακών τους τόπων. Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες
του Διαδικτύου, όπως πχ ο Παγκόσμιος Ιστός, έχουν πλέον περάσει στο στάδιο της
τεχνολογικής ωριμότητας και είναι δεδομένο ότι κάθε κόμμα το οποίο δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα διαθέτει και το δικό του δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα, από την πλευρά της
«ζήτησης», των πολιτών και της εκλογικής αγοράς, η διείσδυση του Διαδικτύου στην
Ελλάδα, αν και απέχει από άλλες Δυτικές Δημοκρατίες, είναι τέτοιας έκτασης πλέον, ώστε η
διαδικτυακή παρουσία των κομμάτων να είναι εν δυνάμει προσβάσιμη από το μεγαλύτερο
μέρος των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, στην προκείμενη έρευνα, τίθενται τα
παρακάτω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: α) ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
ποιες οι λειτουργίες των δικτυακών τόπων που αξιοποιούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα
αλλά και ποια παραμένουν αναξιοποίητα, και για ποιους λόγους, β) ποιες είναι οι εξωτερικές
παράμετροι που επιδρούν και αιτιολογούν τις παραπάνω επιδόσεις, και γ) εάν τα ευρήματα
που προκύπτουν από τα δύο προηγούμενα ερωτήματα υποστηρίζουν την κανονικοποιητική
(normalization) ή την εξισωτική (equalization) θεωρία.
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Προλεγόμενα και Ευχαριστίες
Τείνω να πιστέψω ότι κανένας υποψήφιος διδάκτορας, ιδιαίτερα στην αρχή της
εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, δεν μπορεί να προβλέψει ή να φανταστεί,
τουλάχιστον στην πλήρη έκτασή τους, τις δυσκολίες, τον κόπο, την αφοσίωση και τη
μοναχική προσήλωση που απαιτούνται προκείμενου να φέρει κάποιος εις πέρας το δύσκολο
αυτό εγχείρημα. Πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας,
αλλά και κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής διαδρομής, προσπαθώντας να αποκτήσω μία
γενικότερη ιδέα για το τι μπορεί σημαίνει η εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής
αξιοποίησα δύο πηγές: Από τη μία πλευρά, μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και συνάδελφοι υποψήφιοι
διδάκτορες μοιράστηκαν εμπειρίες και ανεκτίμητες συμβουλές μαζί μου. Από την άλλη,
συνεπής στο πνεύμα και το περιεχόμενο της αρχικής μου τυπικής κατάρτισης ως επιστήμονα
της Πληροφορικής στράφηκα στο Διαδίκτυο και ειδικότερα στο Εθνικό Αρχείο
Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης περιηγούμενος σε νεώτερες και
παλαιότερες διατριβές προκειμένου να αντιληφθώ το ύφος και τη δομή που μπορεί και πρέπει
να περιλαμβάνει ένα τέτοιο πόνημα. Χωρίς να περιοριστώ στο χώρο των Κοινωνικών
Επιστημών, διαπίστωσα ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο του οποίου τη σημασία, αρχικά
τουλάχιστον, μου ήταν δύσκολο να αντιληφθώ: τις ευχαριστίες. Φτάνοντας ωστόσο προς το
τέλος της διαδρομής αυτής, είναι πλέον σαφές ότι θα ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί η
διατριβή χωρίς δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: πρώτον, τη σοφή καθοδήγηση και διαρκή
υποστήριξη της Τριμελούς Επιτροπής και δεύτερον, την απεριόριστη υπομονή και κατανόηση
των δικών μου, «κοντινών» ανθρώπων. Για όλα όσα μου προσέφεραν αλλά και υπέμειναν,
τους ευχαριστώ.
Η συμπαράσταση, υποστήριξη και συμβολή της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
ήταν ανεκτίμητη καθώς, ο καθένας από την πλευρά του και το αντίστοιχο γνωστικό
αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση
αυτού του πονήματος. Ο επιβλέπων Καθηγητής Στέλιος Χιωτάκης, με καθοδήγησε με
περίσσια υπομονή στη συγγραφή του θεωρητικού μέρους, αλλά και στην ερμηνεία των
αποτελεσμάτων, παρέχοντας συχνότατα το μίτο της Αριάδνης για την επιτυχή διέλευση, από
τις δυσπρόσιτες για μένα, ατραπούς της πολιτικής κοινωνιολογίας των κομμάτων και της
πολιτικής ηγεσίας. Συγχρόνως, η μακρά του ακαδημαϊκή εμπειρία, αποδείχθηκε πολύτιμη,
τόσο σε λειτουργικά και διαδικαστικά ζητήματα που άπτονται της συγγραφής μίας τέτοιας
έρευνας, όσο και σε θέματα οργάνωσης της σκέψης μου. Ο Καθηγητής Θεόδωρος
Χατζηπαντελής με κατεύθυνε όχι μόνο στο σχεδιασμό και την οργάνωση της ποσοτικής
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έρευνας, αλλά ταυτόχρονα, με προφύλαξε πολύ νωρίς από το να χαθώ σε αδιέξοδες
ερευνητικές κατευθύνσεις. Παράλληλα, θέτοντας στη διάθεσή μου τους μεταπτυχιακούς του
φοιτητές, διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό την έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή
ορισμένων εκ των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας. Για τέλος άφησα τον Αναπληρωτή
Καθηγητή Βασίλη Δαφέρμο, όχι γιατί η ακαδημαϊκή συμβολή του και η βοήθειά του ήταν
μικρότερη, ιδίως δε, σε ό,τι αφορά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Αντιθέτως,
διότι η ηθική και ακαδημαϊκή του συμπαράσταση καθόλα τα χρόνια της γνωριμίας μας
υπερβαίνει τις τυπικές υποχρεώσεις που υπονοούνται ή επιβάλλονται από τη σχέση
δασκάλου-μαθητή. Ο κ. Δαφέρμος ήταν αυτός ο οποίος με ώθησε και με στήριξε στο να
συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου προσπάθεια και για τούτο τον ευχαριστώ.
Εν κατακλείδι, και καθώς η προκείμενη έρευνα κινείται στη διεπαφή μεταξύ δύο
διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, της Πληροφορικής και της Πολιτικής Επιστήμης, θα
ήθελα να αναφέρω το γλαφυρό σχόλιο ενός έμπειρου διδάκτορα και φίλου μου, από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν του ανέφερα τον τίτλο της
διατριβής: «Η διαθεματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε επιστημονικού ζητήματος μοιάζει με
την ορειβασία στο διάσελο ενός βουνού: η θέα μπορεί να είναι εκπληκτική και προς τις δύο
πλευρές αλλά ταυτόχρονα διπλασιάζεις τον κίνδυνο να πέσεις είτε στη μία είτε στην άλλη
πλαγιά». Ελπίζοντας ότι η ανάβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δεν μένει παρά να αναφέρω
ότι κάθε σφάλμα, παράλειψη ή ατέλεια του κειμένου δεν μπορεί παρά να αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του γράφοντος.
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1.Εισαγωγή

1

Εισαγωγή
Από τη δεκαετία του ’90, τα δίκτυα υπολογιστών και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο και

οι εφαρμογές του έχουν γνωρίσει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα οι πωλήσεις
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν πολλαπλασιαστεί παγκοσμίως επιτρέποντας σε
ολοένα και περισσότερους πολίτες σε όλο τον κόσμο να συνδεθούν με το Διαδίκτυο,
ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται ότι το Διαδίκτυο ως τεχνολογία υιοθετείται με ρυθμούς
ταχύτατους σε όλο τον κόσμο αγγίζοντας σε ορισμένες χώρες το 100% από έτος σε
έτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από εργαλείο στα χέρια των ακαδημαϊκών ελίτ στη
Δύση το Διαδίκτυο μεταλλάσσεται σε κοινό κτήμα όλων των σύγχρονων πολιτών
επιτρέποντας ή ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλοντας ένα νέο τρόπο
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αλληλεπίδρασης. Είναι λοιπόν φανερό ότι το
Διαδίκτυο αλλά και το σύνολο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας δημιουργούν νέους
κοινωνικούς χώρους απαιτώντας την μελέτη των επιπτώσεών τους σε όλους του τομείς
της μεταμοντέρνας κοινωνίας της πληροφορίας, εξετάζοντας τις μεταλλάξεις και
μεταβολές στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα.
Η πολιτική δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την επικοινωνιακή
επανάσταση που έφερε η διείσδυση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του
Διαδικτύου. Η παγκόσμια διάδοση του Διαδικτύου την τελευταία εικοσαετία -μεταξύ
άλλων- ως εργαλείο επικοινωνίας/ενημέρωσης, οικονομικής δραστηριότητας ή
προσωπικής επαφής μπορεί μόνο να καταδείξει την εγγενή αδυναμία μας να
κατανοήσουμε και κυρίως να προβλέψουμε τις μελλοντικές χρήσεις και τις αλλαγές που
θα επιφέρει συνεχώς στη ζωή όλων μας στο πλανήτη. Είναι αντικείμενο ακαδημαϊκής
συζήτησης το εάν η τεχνολογία, ως εμπράγματη υλοποίηση και εκδήλωση της
επιστήμης, οδηγεί τις κοινωνικές εξελίξεις ή εάν αντίστροφα οι κοινωνικές διεργασίες
εκφραζόμενες ως ανάγκες και μεταβολές στρέφουν και οδηγούν την τεχνολογία προς
την κατεύθυνση της ικανοποίησης των νέων, πραγματικών και μή αναγκών (Winner,
1993; Bimber, 1990; Yang, 2009; Hofkirchner, 2010). Ωστόσο είναι γεγονός, ότι την
τελευταία εικοσαετία η τεχνολογία κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της ιδιωτικής αλλά και
της δημόσιας σφαίρας. Είναι τέτοιας φύσεως και έκτασης οι αλλαγές αυτές, ώστε να
περιγράφονται ως «επανάσταση» (Wright, 2012) και συγκρίνονται, τουλάχιστον από
την οπτική της μεταβολής και των μακροχρόνιων επιδράσεών της, με ιστορικά ανάλογα
όπως τη βιομηχανική επανάσταση ή τη διάσπαση του ατόμου.
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Οι προβληματισμοί

Στη διεθνή βιβλιογραφία, δημοσιεύονται πολλά άρθρα τα οποία περιγράφουν ή
προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό παίγνιο και τους εμπλεκόμενους δρώντες
στις δημοκρατικές χώρες της Δύσης. Από τη μία πλευρά, εμφανίζονται υπεραισιόδοξες
προβλέψεις για το μέλλον της Δημοκρατίας και της ενεργότερης συμμετοχής των
πολιτών στην πολιτική διαδικασία1 ενώ ταυτόχρονα από την άλλη, η αντιπροσωπευτική
δημοκρατία αλλά και οι θεσμοί που τη συνοδεύουν, όπως πχ τα πολιτικά κόμματα,
βρίσκονται στο επίκεντρο κριτικής σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους και το
μέλλον τους, καθώς «είναι προφανές ότι τα σημερινά πολιτικά κόμματα διατρέχονται από
μία πολύπλευρη κρίση, ενώ είναι σαφής η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντί
τους» (VPRC, 1999, σ. 99). Η δεύτερη αυτή άποψη, η οποία είναι και η κρατούσα,
συνήθως τιτλοφορείται ως «Η κρίση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας»
(Huntington, Grozier, & Watanuki, 1975; Schmitter, 2009; Gundogan, 2009). Η άποψη
αυτή στηρίζεται σε ένα πλαίσιο παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προκύπτουν
από εμπειρικές έρευνες. Κατά πρώτον, παρατηρείται μειωμένος βαθμός κομματικής
ταύτισης και προσήλωσης μεταξύ των ψηφοφόρων, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε
λιγότερο προβλέψιμες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς και τη δημιουργία νέων
κομμάτων διαμαρτυρίας όπως πχ Πράσινα ή Εναλλακτικά κόμματα πέρα και έξω από
τις κλασσικές τυποποιήσεις προοδευτικών και συντηρητικών κομμάτων (Lane &
Ersson, 1996, σ. 117). Παράλληλα εμφανίζεται να υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και
γνώσης σχετικά με τις διαδικασίες αντιπροσώπευσης καθώς και των θεσμικών δρώντων
που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Kaase,
Newton, & Scarbrough, 1997, σ. 137).
Επίσης, η συμμετοχή των πολιτών στις εθνικές εκλογές βαίνει μειούμενη 2
(Franklin, 2002, σ. 151), ιδιαίτερα στις νεώτερες ηλικίες (Fieldhouse, Tranmer, &

1

οι προσεγγίσεις αυτές σχεδόν πάντα αναφέρονται στην τεχνολογία και το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει στη συνολική μεταβολή όλου του φάσματος του πολιτικού γίγνεσθαι προς το καλύτερο:
από απλό αλλά εξελιγμένο αποτελεσματικό διαχειριστικό εργαλείο για τη διακυβέρνηση ή τις εκλογικές
αναμετρήσεις έως και ως φορέας εκδημοκρατισμού per se. βλ. Morris (1999)
2
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άποψη αυτή δεν έχει καθολική αποδοχή τόσο στην
εγχώρια όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Aarts και Wessels (Electoral Turnout in West-European
Democracies, 2002, σ. 3) αναφέρουν ότι η άποψη αυτή βασίζεται σε εμπειρικά αποτελέσματα με
επίκεντρο τις ΗΠΑ οι οποίες λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζει η εκλογική τους διαδικασία δεν
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο γενίκευσης των αντίστοιχων συμπερασμάτων. Επίσης ο
Βερναρδάκης (2011, σ. 69) αναφέρεται εκτενώς στον πάγιο τρόπο υπολογισμού της συμμετοχής/αποχής

2

1.Εισαγωγή

Russell, 2007, σ. 818), ενώ η αποχή είναι ακόμα μεγαλύτερη σε εκλογικές
αναμετρήσεις τις οποίες οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως δευτερεύουσας σημασίας όπως
οι πχ οι Ευρωεκλογές (Marsh & Hix, 2007, σ. 506). Στα παραπάνω θα πρέπει να
προστεθεί και η αυξημένη κινητικότητα των ψηφοφόρων μεταξύ αντιπάλων κομμάτων
ως αποτέλεσμα της μειωμένης κομματικής ταύτισης, καθώς οι πολίτες «δεν
εμπιστεύονται πλέον τυφλά ούτε αναθέτουν κατ’ επανάληψη και επί μακρόν τη διαχείριση
των προβλημάτων τους στα ίδια πολιτικά κόμματα» (Γεωργιάδου, 2006, σ. 204). Στην
Ελλάδα, η κορύφωση της επιθυμίας των κομμάτων και ιδιαίτερα της ΝΔ, από το 2000
και μετά, να προσεταιριστεί τον κύριο όγκο των μετακινούμενων ψηφοφόρων,
εκφράστηκε με τον όρο «μεσαίος χώρος», όπως οριοθετήθηκε από τον το Γ. Λούλη3,
σύμβουλο του τότε Προέδρου της ΝΔ. Ο Μεταξάς (2004, σ. 226) μάλιστα σημειώνει
ότι ο μεσαίος χώρος δεν συνιστά «αμιγή περιοχή ιδεολογικής σταθεροποίησης αλλά ένα
χώρο παραγωγής κυμαινόμενων ψηφοφόρων που μετακινούνται αναλόγως των
εξελισσόμενων συμφερόντων τους».
Επιπλέον, όπως σημειώνει η Γεωργιάδου (28/12/2008), «η εμπιστοσύνη στους
θεσμούς βρίσκεται στο ναδίρ», καθώς εμφανίζονται μειωμένοι οι δείκτες εμπιστοσύνης
προς τους συλλογικούς θεσμούς, το πολιτικό προσωπικό, τα συνδικάτα και τα κόμματα
(Παστιάδης, 2009a, σ. 69; Γκίβαλος, 1999, σσ. 187,190). Στην Ελλάδα σύμφωνα με
έρευνα της Public Issue, τα κόμματα καταλαμβάνουν την τελευταία θέση το βαθμό
εμπιστοσύνης

που

απολαμβάνουν

από

τους

πολίτες,

ενώ

οι

κυβερνήσεις

καταλαμβάνουν την προτελευταία θέση (Public Issue, 2008). Επίσης, παρατηρείται
μείωση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω των παραδοσιακών σχημάτων της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως τα συνδικάτα (Γκίβαλος, 1999, σ. 179;
Richardson, 1995, σ. 121) ή τα κόμματα (Βερναρδάκης, 2011, σσ. 74-78; Mair & van

των πολιτών στις ελληνικές εκλογικές αναμετρήσεις, όπου χρησιμοποιείται το πλήθος των ψηφισάντων
αναφορικά με το συνολικό πλήθος των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ή τα δημοτολόγια.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι λόγω της έλλειψης ενημέρωσης των καταλόγων αυτών η πραγματική αποχή είναι
κατά πολύ μικρότερη στη χώρα μας σε σχέση με αυτό που προτάσσει η παγιωμένη αντίληψη. Μάλιστα
αναφέρει ότι για την περίοδο της μεταπολίτευσης 1974-2010 η εκλογική συμμετοχή στην Ελλάδα είναι
υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ παράλληλα μόνο στην Αυστραλία και τη
Μάλτα παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά εκλογικής συμμετοχής από ότι στη χώρα μας.
3
«Ο 'μεσαίος χώρος' των ψηφοφόρων (…) καθόριζε τον νικητή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ (…)
αποτελείτο από μετριοπαθείς και πραγματιστές ψηφοφόρους που κινούντο εντός του τότε 'συστήματος'»
(Λούλης, 22/09/2012)
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Biezen, 2001, σ. 14),4, καθώς «δείχνουν να έχουν απωλέσει έναν από τους βασικούς τους
στόχους που είναι η λαϊκή συμμετοχή» (Βενέτη, 2009, σ. 185).
Οι διαθέσιμες ερμηνείες που προτείνονται για την κατανόηση των παραπάνω
φαινομένων, συνδυάζουν ένα σύνθετο πλέγμα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών
παραγόντων:
Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς και τα κόμματα,
όπως εκφράζεται μέσω της εκλογικής αποχής και της μειούμενης συμμετοχής σε
συλλογικά σχήματα, οφείλεται στην άποψη ότι οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί στην παραγωγή πολιτικής, δεν μπορούν
να προσφέρουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και δεν παρέχουν
εύρος επιλογών στους ψηφοφόρους. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν
χάσει την εμπιστοσύνη τους στη δημοκρατία ως αξία, αλλά μάλλον στα μέσα και τους
θεσμούς που τη μετασχηματίζουν από ιδέα σε σύστημα διακυβέρνησης (Mair & van
Biezen, 2001, σ. 14). Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνεται εν μέρει και από την ελληνική
περίπτωση, όπου ενώ η εμπιστοσύνη προς τα κόμματα και τους θεσμούς εμφανίζεται
μειωμένη, εν τούτοις η συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις είναι από τις
υψηλότερες στην Ευρώπη (Βερναρδάκης, 2011, σ. 79)5. Συγχρόνως τα ίδια τα κόμματα
αποκτούν πιο ξεκάθαρα «πολυσυλλεκτικό» χαρακτήρα με λιγότερο έντονο και
καθοριστικό το στοιχείο της ιδεολογίας σε σχέση με τις δεκαετίες του '70 και του '80.
Ακόμα, κατά μία άλλη άποψη, η οικονομική πρόοδος και κοινωνική σταθερότητα στις
δημοκρατίες της Δύσης συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της απάθειας των πολιτών.
Εφόσον οι ανάγκες των πολιτών καλύπτονται και το βιοτικό επίπεδο είναι
ικανοποιητικό, δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για την ενεργότερη συμμετοχή των

4

Το βιβλίο του Χ. Βερναρδάκη «Πολιτικά Κόμματα, Εκλογές και Κομματικό Σύστημα. Οι
μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010» αποτελεί τη νεώτερη προσθήκη στην
ελληνική βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας έρευνας και υπό αυτή την έννοια είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο ως ενήμερη πηγή περιεχομένου αλλά και βιβλιογραφικών αναφορών. Ωστόσο είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι η ερμηνευτική προσέγγιση των ερευνητικών δεδομένων απηχεί τις
προσωπικές πολιτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις του συγγραφέα.
5
Ο συγγραφέας αποδίδει την αντίφαση αυτή στο μετασχηματισμό των ελληνικών κομμάτων τα οποία
στις δεκαετίες του '70 και του '80 είχαν το χαρακτήρα μαζικών κομμάτων εκπροσώπησης διατηρώντας
την «κινητοποιητική δυναμική» της πρώιμης μεταπολίτευσης, ενώ από τη δεκαετία του '90 η ταύτιση με
τα κόμματα και η ένταξη σε αυτά αποκτά λιγότερο ιδεολογική βάση και περισσότερο «χρησιμοθηρική»
(Βερναρδάκης, 2011, σσ. 79-80). Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας
του '90, στην Ελλάδα καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κομματικής συμμετοχής στην
Ευρώπη σε σχέση με το σύνολο των ψηφοφόρων: 6,77% με μέσο όρο το 4,99% (Mair & van Biezen,
2001, σ. 9).
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πολιτών στα κοινά, ενώ τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής ενδεχομένως να εκφράζουν
την κοινωνική αποδοχή του πολιτικού συστήματος. (Geddes & Tonge, 2002, σ. 5).
Ταυτόχρονα, η αυξημένη μεταβλητότητα των κομματικών προτιμήσεων του
εκλογικού σώματος στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες είναι συχνά αποτέλεσμα
ορθολογικών επιλογών, όπως σημειώνει ο Λάβδας (2004, σ. 176), σύμφωνα με τη
θεωρία της ορθολογικής επιλογής του Downs, οι πολιτικές επιλογές του εκλογικού
σώματος βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις οικονομικές τους επιλογές. Στο στίβο του
εκλογικού ανταγωνισμού, υπερισχύει η ορθολογική αναζήτηση των ψηφοφόρων για το
κόμμα εκείνο που φαίνεται πιθανότερο να ανταποκριθεί στις προσωπικές προτιμήσεις
και συμφέροντα του κάθε πολίτη. Ωστόσο οι εκλογικές μετακινήσεις δεν αποτελούν
πάντα

αποτέλεσμα

«εμπράγματων

εκτιμήσεων

και

ορθολογικών

επιλογών»

(Γεωργιάδου, 2006, σ. 205), αλλά, σύμφωνα με τη συγγραφέα, οφείλονται κυρίως στις
συντελούμενες και διαρκώς εντεινόμενες διαδικασίες εξατομίκευσης. Ο αυξανόμενος
ατομικισμός και η επικράτηση της «κοινωνίας καταναλωτών» στη Δύση έχει ως
αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν καταστεί πιο απαιτητικοί και να μεταφέρουν τις
καθημερινές καταναλωτικές τους πρακτικές στο πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού.
Έτσι δεν αρκούνται στο να ακολουθούν και να συντάσσονται με τις πολιτικές επιλογές
που κάνουν άλλοι για αυτούς, καθώς «τα εξατομικευμένα υποκείμενα της ύστερης
νεωτερικότητας δεν είναι πια σε θέση να παραπέμψουν συνολικά την επίλυση των νέων
προβλημάτων σε κεντρικές επιλογές κάποιου κοινωνικού περιβάλλοντος, μιας κοινωνικής
τάξης ή μιας οργανικής ομάδας» (Γεωργιάδου, 1999, σ. 97). Το εκλογικό σώμα έχει
πλέον συνηθίσει στην προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις προσωπικές προτιμήσεις του, ωστόσο το πολιτικό σύστημα και οι παραδοσιακοί
δρώντες, όπως τα κόμματα, λειτουργούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θέσεων με
αποτέλεσμα να γίνονται αντιληπτά ως παρωχημένα μέσα πολιτικής συμμετοχής
(Morris, 1999). Η άμβλυνση των ιδεολογικών διαφορών μεταξύ των κομμάτων,
αποτέλεσμα της διαδικασίας εξέλιξής τους από μαζικά σε πολυσυλλεκτικά 6 , επίσης
συνεισφέρει στην τάση αποευθυγράμμισης των ψηφοφόρων από τις παραδοσιακές τους
κομματικές

προτιμήσεις.

Στις

μεταβιομηχανικές

κοινωνίες,

ο

συγκερασμός

ετερόκλητων, ανομοιογενών και συχνά αντιφατικών κοινωνικών αιτημάτων και

6

πρόκειται για τη μετάφραση του όρου catch-all party του Kirchheimer από το Ι.Α. Μεταξά. Ο
Διαμαντόπουλος (1993) μεταφέρει τον όρο στα ελληνικά ως «πανσυλλεκτικά κόμματα»
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απαιτήσεων έχει ως αποτέλεσμα, προκειμένου τα κόμματα να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν σε αυτά (τουλάχιστον σε προγραμματικό πλαίσιο), να είναι
αναγκασμένα να αναζητήσουν ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή μεταξύ των αιτημάτων
σε επίπεδο πολιτικού προγράμματος. Ο μόνος τρόπος, για να καλυφθεί ένα τέτοιο εύρος
απαιτήσεων, είναι ένα πολιτικό πλαίσιο διακηρύξεων, ασαφές, αόριστο και γενικόλογο
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι μεν εγγενείς του αντιφάσεις να μην γίνονται εύκολα
αντιληπτές, οι δε προβλέψεις του να μην είναι εύκολα επαληθεύσιμες. Ένα τέτοιο
πλαίσιο πολιτικών θέσεων μοιραία μεταφέρει πολλά δεδομένα αλλά λίγη πληροφορία7
προσδίδοντας έτσι μικρή πολιτική αξία τόσο στο ίδιο το κόμμα όσο και στις σχέσεις
που οικοδομεί με τους πολίτες.
Συγχρόνως, η έλλειψη γνώσης και ενδιαφέροντος εμπλοκής στα κοινά και στην
πολιτική διαδικασία αποδίδεται αφενός μεν στο εύρος στο διαθέσιμων εναλλακτικών
δραστηριοτήτων αναψυχής, που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους, αφετέρου δε, στη
μορφή που έχει λάβει η πολιτική ενημέρωση μέσω των σύγχρονων ΜΜΕ, και κυρίως
της τηλεόρασης. Η μεν πρώτη άποψη υποθέτει ότι είναι σαφώς πιο ενδιαφέρον για τους
πολίτες να ασχολούνται χόμπι και δραστηριότητες, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με
την πολιτική (Hoerl, 2008, σ. 109), η δε δεύτερη, ότι η δημοσιογραφική κάλυψη της
πολιτικής από τα ΜΜΕ λαμβάνει όλο και περισσότερο τον χαρακτήρα της πολιτικής
ενημέρωσης συγκερασμένης με την ψυχαγωγία

8

. Άλλωστε όπως αναφέρει η

Γεωργιάδου (1999, σ. 109) τα ΜΜΕ έλκονται από τη δραματοποίηση χωρίς να
διστάζουν ενίοτε και από μόνα τους να την σκηνοθετούν. Το παράδειγμα της ελληνικής
τηλεόρασης είναι χαρακτηριστικό: ιδιαίτερα στην ιδιωτική, όλο και περισσότερες
εκπομπές χαρακτηρίζονται από τα ίδια τα κανάλια ως ταυτόχρονα ενημερωτικέςψυχαγωγικές, όπου όχι μόνο παρουσιάζονται εναλλάξ σοβαρά πολιτικά θέματα με
ρεπορτάζ lifestyle, αλλά επιπλέον, δομικά στοιχεία της πολιτικής ζωής, όπως τα

7

η διάκριση μεταξύ δεδομένων και πληροφορίας δεν είναι πάντα σαφής. Τυπικά, πληροφορία είναι το
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων με βάση έναν λογικό αλγόριθμο υπό αυστηρούς
μαθηματικούς όρους. Η επεξεργασία και ο συνδυασμός των δεδομένων είναι που τελικά παράγει αξία.
Ένα παλιό δημοσιογραφικό ανέκδοτο είναι διδακτικό: «Είδηση δεν είναι όταν ένας σκύλος δαγκώσει έναν
άνθρωπο, αλλά όταν ένας άνθρωπος δαγκώσει ένα σκύλο». Τα δεδομένα του προβλήματος είναι δύο, ο
άνθρωπος και ο σκύλος. Η ενέργεια (δάγκωμα) με την οποία συνδυάζονται τα ίδια δεδομένα παράγει
πληροφορία διαφορετικής αξίας: Στην πρώτη περίπτωση μία τετριμμένη χωρίς ιδιαίτερη σημασία, στη
δεύτερη μία είδηση άξια δημοσίευσης.
8
στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο νεολογισμός infotainment από τις λέξεις information (πληροφορία) και
entertainment (ψυχαγωγία). Η «ενημερω-ψυχαγωγία» σύμφωνα με το Δεμερτζή (2004) αποτελεί μία από
τις εκφάνσεις «αμερικανοποίησης» της πολιτικής
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κόμματα και οι πολιτικοί, παρουσιάζονται από την δήθεν ανθρώπινη αλλά στην
πραγματικότητα «κουτσομπολίστικη» όψη τους με εκτενείς αναφορές στην προσωπική
τους ζωή. Αναμφίβολα η τάση αυτή καλλιεργείται εν μέρει και από το ίδιο το πολιτικό
στελεχιακό δυναμικό που επιλέγει να τονίσει προς τα έξω την «ανθρώπινη» πλευρά
τους προσβλέποντας σε επικοινωνιακά οφέλη, που θα εξαργυρωθούν αργότερα στην
κάλπη, υποβαθμίζοντας από μόνοι τους, την πολιτική τους υπόσταση και διάσταση 9.
Ακόμα και οι θεσμικές εσωκομματικές διαδικασίες με τον τρόπο που παρουσιάζονται
από τα ΜΜΕ είναι πολύ συχνά απογυμνωμένες από το πολιτικό τους περιεχόμενο και
λαμβάνουν το χαρακτήρα προσωπικών διαφορών μεταξύ πολιτικών ανδρών. Στη
σημασία των ΜΜΕ και ιδιαίτερα της τηλεόρασης, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οποίας
είναι η εικόνα, αναφέρεται ο Δεμερτζής (2004), καθώς «δίδεται πλέον μεγαλύτερη
περισσότερη προσοχή στις 'προσωπικότητες' της πολιτικής από ό,τι δίδεται στα πολιτικά
θέματα» και επιπλέον, «για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στις δυτικές κοινωνίες η ίδια
η πολιτική ως έννοια, ως ουσία και ως κοινωνική διαδικασία κατανοείται και υφίσταται
μόνο δια μέσου των πρωταγωνιστών της και της εικόνας τους», ενώ ο Τσίρμπας (2009,
σ. 73) αναφέρει ότι πλέον η ίδια η κομματική οργάνωση και οι εσωκομματικές
διαδικασίες οργανώνονται και δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατές με
τη λογική των ΜΜΕ.
Το Διαδίκτυο ως μέρος της λύσης

Με δεδομένα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι στο ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό αλλά και πολιτικό πεδίο, όλο και
συχνότερα διατυπώνεται η άποψη ότι το Διαδίκτυο αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο οι
νέες τεχνολογίες επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν πανάκεια, η οποία θα
θεραπεύσει όλα τα δεινά της πολιτικής ζωής, από την έλλειψη εσωκομματικής
δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά έως και τη συμβολή τους ως
φορείς εκδημοκρατισμού σε χώρες με ανελεύθερα καθεστώτα. Οι προσδοκίες αυτές
εδράζονται κυρίως στη διαφορετικότητα του Διαδικτύου και τις νέες δυνατότητες που

9

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και όχι μοναδικό αυτής της πρακτικής αποτελεί ο Άδωνις Γεωργιάδης,
μετακινούμενο στέλεχος της ελληνικής ακροδεξιάς σκηνής αρχικά του ΛΑΟΣ και αργότερα της Νέας
Δημοκρατίας. Ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αφενός μεν την προσωπική του τηλεοπτική εκπομπή
για την πώληση βιβλίων εθνικιστικού περιεχομένου και αμφιβόλου ποιότητας και εγκυρότητας, αφετέρου
δε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, την ιδιότητα της συζύγου του ως δημοφιλούς τηλεπαρουσιάστριας
προκειμένου να προβάλει την εικόνα του όχι μόνο ως πολιτικού αλλά και ως ανθρώπου και συζύγου.
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αυτό προσφέρει σε σχέση με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, στα οποία πλέον
συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα έντυπα μέσα, αλλά και τα ηλεκτρονικά όπως η
τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Ωστόσο, ο ορισμός του τι πραγματικά είναι το Διαδίκτυο δεν είναι προφανής.
Από τη μία πλευρά, μία προσέγγιση τεχνικής κατά βάση φύσης, εστιάζοντας στα μέσα
και τις τεχνολογίες, που το Διαδίκτυο συνδυάζει και απαιτεί για την καθημερινή του
λειτουργία, αναφέρεται στα υπο-δίκτυα που συνιστούν το Διαδίκτυο, στα κοινά τεχνικά
πρότυπα και διεθνώς τυποποιημένα πρωτόκολλα. Το ίδιο το Διαδίκτυο δεν αποτελεί μία
και μοναδική ενιαία οντότητα αλλά στην πραγματικότητα συγκροτείται ως
συλλογικότητα άλλων οντοτήτων, ένα αποκεντρωμένο δίκτυο δικτύων τα οποία με τη
σειρά τους επίσης συγκροτούνται ως δίκτυα άλλων δικτύων. Το Διαδίκτυο συνδέει
εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, έξυπνες
τηλεοράσεις, δορυφόρους, ακόμα και παιδικά παιχνίδια. Ακριβώς λόγω του
αποκεντρωμένου σχεδιασμού του, το Διαδίκτυο επιτρέπει την επικοινωνία και
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δυο ή περισσοτέρων συσκευών χωρίς να είναι
απαραίτητη η άμεση μεταξύ τους «φυσική» σύνδεση, καθώς η πληροφορία τεμαχίζεται
σε ανεξαρτήτως μεταδιδόμενα τεμάχια ή «πακέτα» που ακολουθούν αυτόνομη
δρομολόγηση κατά την αποστολή. Κατά τη λήψη τους τα πακέτα ανασυντάσσονται στη
σωστή σειρά και με τον τρόπο αυτόν ανακατασκευάζεται η αρχική πληροφορία
μετάδοσης. Επιπλέον δεν χρειάζεται, ούτε είναι πάντα εφικτό να είναι γνωστή η
διαδρομή που ακολουθούν αυτά τα «πακέτα» πληροφορίας κατά τη μετάδοσή τους.
Έτσι το μόνο που είναι απαραίτητο προκειμένου μία οποιαδήποτε συσκευή να συνδεθεί
στο Διαδίκτυο είναι η υλοποίηση των συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων και κανόνων
που προβλέπονται. Τα τεχνικά πρότυπα και οι κανόνες, που καθορίζουν τη λειτουργία
αλλά και τη δομή του Διαδικτύου, είναι αποτέλεσμα συνεχούς εξέλιξης από τη δεκαετία
του 1960. Η βελτίωση και ανάδειξη νέων προτύπων είναι ως διαδικασία ανοικτή σε
οποιονδήποτε φορέα έχει την τεχνική γνώση και δυνατότητα να προσφέρει, ενώ με την
καθιέρωση και δημοσίευσή τους τα πρότυπα αυτά είναι πολύ δύσκολο να τεθούν υπό
τον έλεγχο μίας και μοναδικής οντότητας εθνικής ή υπερεθνικής, κράτους, εταιρείας ή
άλλης φύσεως οργανισμού.
Από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός αυτός ορισμός του Διαδικτύου είναι αρκετά
περιοριστικός σε ό,τι αφορά τη λειτουργική κατανόηση και εκμετάλλευση του μέσου.
Η συγκριτική προσέγγιση του Chadwick (2006, σσ. 5-12) διασαφηνίζει καλύτερα τα
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όρια και τις δυνατότητες του Διαδικτύου: Η σύγκριση με άλλα ηλεκτρονικά και μη
παραδοσιακά ΜΜΕ φαίνεται να είναι πιο χρήσιμη, καθώς διαχρονικά η εμφάνιση κάθε
νέου μέσου επικοινωνίας συνοδεύεται με συγκρίσεις με άλλα μέσα τα οποία
προϋπήρχαν: «η τυπογραφία του Γουτεμβέργιου με τα χειρόγραφα έντυπα, ο τηλέγραφος
με το ταχυδρομείο, το τηλέφωνο με τον τηλέγραφο, το ράδιο με τις εφημερίδες και η
τηλεόραση με το ράδιο» (σ. 6). Υπό αυτήν την έννοια το Διαδίκτυο πράγματι ομοιάζει
με προγενέστερα μέσα επικοινωνίας σε ό,τι αφορά την οργάνωση του περιεχομένου του
και τον τρόπο χρήσης του.
Ταυτόχρονα όμως το Διαδίκτυο είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα μέσα
επικοινωνίας, τόσο σε μαζικό επίπεδο όπως οι έντυπες εφημερίδες, το ράδιο και η
τηλεόραση, αλλά και σε ατομικό-προσωπικό επίπεδο όπως το τηλέφωνο και ο
τηλέγραφος. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ, εφημερίδες, ράδιο, τηλεόραση, ιδιαίτερα πριν την
έλευση και εξάπλωση του Διαδικτύου, λειτουργούσαν σχεδόν αποκλειστικά με
κατεύθυνση από «πάνω προς τα κάτω», ως μία μοναδική πηγή παραγωγής με πολλούς
αποδέκτες-καταναλωτές. Η δημοσιογραφική ομάδα του κάθε μέσου παρήγαγε το
περιεχόμενο και τις ειδήσεις που προσφέρονταν για κατανάλωση σε πολλούς
αναγνώστες-ακροατές-τηλεθεατές. Στην τηλεφωνία και στον τηλέγραφο η μορφή της
επικοινωνίας είναι κατά βάση ένας-προς-έναν. Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν, όπως οι
λειτουργίες τηλεδιάσκεψης από το τηλέφωνο, όπου μπορούν να συνδιαλέγονται πολλοί
χρήστες ταυτόχρονα ή αναδραστικές λειτουργίες από «κάτω προς τα πάνω», όπως η
δημοσίευση επιστολών των αναγνωστών στις εφημερίδες ή ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκπομπές με τη συμμετοχή του κοινού κυρίως μέσω τηλεφώνων. Ωστόσο
αυτές οι εξαιρέσεις δεν μεταβάλλουν δραματικά το χαρακτήρα αυτών των μέσων.
Αντιθέτως στο Διαδίκτυο ενυπάρχουν όλες οι μορφές και οι κατευθύνσεις
ατομικής και μαζικής επικοινωνίας. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και τα
συστήματα άμεσης επικοινωνίας (chat, instant messaging) επιτρέπουν την έναν-προςέναν επικοινωνία, οι δικτυακοί τόποι (websites), τα ιστολόγια (blogs) και οι δημόσιοι
ηλεκτρονικοί χώροι συζήτησης (forum) την πολλών-προς-πολλούς επικοινωνία. Η
κατάσταση περιπλέκεται περεταίρω από το γεγονός ότι τα διαδικτυακά εργαλεία, που
προαναφέρθηκαν, μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν και κατά βάση ένα εργαλείο που
χρησιμοποιείται για την έναν-προς-έναν επικοινωνία, όλο και συχνότερα αξιοποιείται
για την αποστολή μαζικών μηνυμάτων μεταβάλλοντας τη φύση του σε έναν-προς-
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πολλούς. Με τον ίδιο τρόπο, μία ιστοσελίδα ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται να
λειτουργεί μονοσήμαντα ως μέσο δημοσίευσης περιεχομένου από πάνω προς τα κάτω
και από μία πηγή προς πολλούς αποδέκτες, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι
δυναμικής φύσεως με αυτοματοποιημένο συγκερασμό περιεχομένου από πολλές πηγές
χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και χώρους δημόσιας
συζήτησης μεταβάλλοντας σημαντικά τη φύση της ως αλληλεπιδραστικό μέσο
πολλαπλής

κατεύθυνσης.

Το

διαδικτυακό

ραδιόφωνο

παρέχει

δυνατότητες

αλληλεπίδρασης που είναι σχεδόν αδιανόητες στο παραδοσιακό ερτζιανό μέσο. Σε
ορισμένες υλοποιήσεις του, ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέγει και να καθορίζει τη
μουσική που ακούει σε πραγματικό χρόνο, ώστε ουσιαστικά το μέσο να εξατομικεύεται
σχεδόν απόλυτα: δύο χρήστες μπορούν να είναι «συντονισμένοι» στον ίδιο
ραδιοφωνικό σταθμό αλλά να ακούν διαφορετικό πρόγραμμα. Επιπλέον, η διάδοση των
ευρυζωνικών συνδέσεων σημαίνει ότι πλέον είναι εύκολη η μετάδοση μηνυμάτων
σημαντικού όγκου, όπως είναι το βίντεο με αποτέλεσμα τη δημιουργία όχι μόνο
διαδικτυακών τηλεοπτικών εκπομπών αλλά και ολόκληρων καναλιών όπως πχ τα
txvs.gr και zougla.gr των γνωστών δημοσιογράφων Στέλιου Κούλογλου και Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι πολιτικές διαφημίσεις, που
σχεδιάστηκαν για την τηλεόραση, είναι δυνατόν πλέον να προβάλλονται όλο και
συχνότερα μέσω του Διαδικτύου με ελάχιστο κόστος σε σχέση με αυτό που απαιτεί η
αγορά τηλεοπτικού χρόνου. Το σχετικό κόστος του τηλεοπτικού χρόνου είναι για τα
μεν μικρότερα κόμματα αδύνατον να καλυφθεί, ενώ για τα μεγαλύτερα σημαίνει
προσφυγή στην ιδιωτική κρυφή και φανερή χρηματοδότηση με αποτέλεσμα τη
δημιουργία άμεσων ή έμμεσων σχέσεων οικονομικής εξάρτησης (Βενέτη, 2009, σ.
103).
Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα αποδεκτός περιγραφικός ορισμός του Διαδικτύου
δίνεται από το Chadwick (2006, σ. 7):
«Το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο δικτύων το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες
επικοινωνιών καθορισμένες από ανοικτά αλλά καλά ορισμένα πρότυπα και πρωτόκολλα
που επιτρέπουν την επικοινωνία ενός προς πολλούς, πολλών προς πολλούς και πολλών
προς έναν, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο με σχετικά χαμηλό επίπεδο φραγμών
εισόδου».
Αναμφίβολα όμως πέρα από το πλήθος και το είδος των διαφορών μεταξύ των
παραδοσιακών ΜΜΕ και του Διαδικτύου, η πραγματικά σημαντική ιδιαιτερότητά του
10
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έγκειται

στη

δυνατότητα

ελεύθερης

επιλογής

του

κάθε

χρήστη

και

την

αποκεντροποιημένη δομή της επικοινωνίας. Στα παραδοσιακά έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα και παρά το γεγονός ότι υφίσταται σε κάποιο βαθμό ανταγωνισμός μεταξύ των
παραγωγών ειδήσεων-πληροφορίας, στην πραγματικότητα ο καταναλωτής της,
αποτελεί παθητικό δέκτη ειδήσεων από ένα περιορισμένο εύρος παραγωγών (Hindman,
2009, σσ. 90-91). Στο Διαδίκτυο όμως, ο πολίτης-καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να
αποκτήσει τον έλεγχο των πηγών του, να αναζητήσει, να συγκρίνει και να συνθέσει
επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα ασύγκριτα μεγαλύτερο πλήθος παραγωγών ειδήσεων και
πληροφοριών. Ακόμα πιο σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχει το Διαδίκτυο στον
οποιονδήποτε να γίνει ο ίδιος παραγωγός ειδήσεων και πληροφορίας. Με έναν
προσωπικό υπολογιστή ή έξυπνη κινητή συσκευή, με ελάχιστο κόστος και σχετικά
λίγες τεχνικές γνώσεις, είναι πολύ εύκολο να δημοσιεύσει κανείς κείμενα και άλλο
υλικό στο Διαδίκτυο καταστώντας το άμεσα προσβάσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον οι επιμέρους τεχνολογίες, που συνοδεύουν την ανάπτυξη του Διαδικτύου,
προσφέρουν δυνατότητες διαδραστικότητας επιτρέποντας τον ηλεκτρονικό διάλογο
τόσο μεταξύ πολιτών όσο και μεταξύ πολιτών και των πολιτικών όχι μόνο σε μορφή
γραπτών κειμένων αλλά και με την αξιοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών αξιοποιώντας
ήχο και εικόνα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας από τη δεκαετία του '90 αποτέλεσαν τη βάση για πληθώρα προβλέψεων
σε σχέση με τις επιπτώσεις τους τόσο στα πολιτικά κόμματα όσο και γενικότερα στους
θεσμούς

της

αντιπροσωπευτικής

δημοκρατίας.

Οι

προβλέψεις

αυτές,

όπως

δημοσιεύονται στη διεθνή βιβλιογραφία, καλύπτουν όλο το εύρος της κλίμακας
αισιοδοξίας/απαισιοδοξίας: από τις πλέον αισιόδοξες, οι οποίες προβλέπουν την
αναγέννηση και ευημερία των πολιτικών κομμάτων τα οποία αξιοποιούν τις νέες
τεχνολογίες για την εσωτερική τους οργάνωση, την προπαγάνδιση της ιδεολογίας 10
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ο όρος «ιδεολογία» χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία με πολλαπλές σημασιοδοτήσεις. Ο Χιωτάκης
(2007) ορίζει την ιδεολογία αναφερόμενος σε σχήματα σκέψεων και κοσμοθεωριών που χρησιμεύουν
στις κοινωνικές ομάδες για «τον προσανατολισμό τους, την ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας»
αλλά και ως εργαλείο για τη νομιμοποίηση των απαιτήσεών τους για πολιτική δύναμη. Από την άλλη
πλευρά για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, χρησιμοποιούνται αξιακές στάσεις, προκαταλήψεις και
στερεότυπα , ή ακόμα και προπαγάνδα (σελ. 327). Ο Σεφεριάδης (1996, σσ. 191, Υποσημ. 1) αναφέρεται
στην ιδεολογία ως την «εσκεμμένη μυθοποιητική αναπαράσταση της πραγματικότητας» η οποία
υποκρύπτει σκοπιμότητα ή συγκάλυψη. Στην παρούσα έρευνα ο όρος αναφέρεται με τη νοηματοδότηση
του όρου ως «οργανωμένου συστήματος πεποιθήσεων και ιδεών». Για περαιτέρω ανάλυση βλ. §4.3.1
σελ. 169
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τους και την προσέλκυση νέων μελών, έως και τις πλέον απαισιόδοξες, οι οποίες
προβλέπουν το τέλος των πολιτικών κομμάτων και ουτοπίες πλήρους, άμεσης, και
καθολικής (ηλεκτρονικής) δημοκρατίας στην κοινωνία των πολιτών.
Στο ένα άκρο των εικασιών τοποθετούνται απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν
κυρίως στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του '90, όπως του Morris (1999) που
προβλέπουν το τέλος των δομών και θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως
τα πολιτικά κόμματα. Σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις, οι νέες τεχνολογίες και το
Διαδίκτυο θα επιτρέψουν στους πολίτες την ατομική, άμεση και αδιαμεσολάβητη
εμπλοκή τους στις διαδικασίες καθορισμού των πολιτικών μέσα από άμεσες
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και ιδεατούς χώρους δημόσιας συζήτησης, οι οποίοι θα
βρίσκονται πέρα και έξω από τις δυνατότητες επιρροής των παραδοσιακών πολιτικών
δρώντων, όπως τα κόμματα.
Κάπως πιο συντηρητικές προβλέψεις όπως του Bimber (1998) διατυπώνουν την
άποψη ότι παρά το γεγονός ότι η επιρροή των κομματικών μηχανισμών θα μειωθεί, η
αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τα κόμματα δεν πρόκειται να αντικατασταθούν από
ουτοπίες που ομοιάζουν στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το Διαδίκτυο μπορεί πράγματι να
προσφέρει τα μέσα και τις υποδομές, για να αναπτυχθούν μονοθεματικά δίκτυα και
εκστρατείες διαμαρτυρίας έξω από τις κομματικές δομές, παρέχοντας εναλλακτικές
δυνατότητες για την εμπλοκή των πολιτών11, στα κοινά παράλληλα με τα κόμματα.
Στο άλλο άκρο των προβλέψεων τοποθετούνται απόψεις οι οποίες διατυπώνουν
την θέση πως τα κόμματα όχι μόνο δεν θα υποβαθμιστούν αλλά αντιθέτως θα
αξιοποιήσουν και θα εκμεταλλευτούν τα νέα μέσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, όπως τη διαδραστικότητα, ώστε όχι μόνο να προσελκύσουν νέα μέλη, αλλά με
την αξιοποίηση της τεχνολογίας να βελτιώσουν τον έλεγχο των πολιτικών
κατευθύνσεων αλλά και των ίδιων των κομματικών ελίτ από τη βάση του κόμματος.
Παράλληλα, μία ενδιάμεση θεώρηση υποστηρίζει ότι ένα μέρος των νέων δυνατοτήτων,
που ενυπάρχουν στο Διαδίκτυο, θα αξιοποιηθούν από τα κόμματα, όχι όμως προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, αλλά για λόγους εσωτερικής

11

Τέτοιου είδους δίκτυα έχουν ήδη αναπτυχθεί οργανωμένα στο Διαδίκτυο, ενίοτε με σημαντική επιτυχία
όπως πχ το avaaz.org που αποτελεί μία παγκόσμια πλατφόρμα συμμετοχής και καταγραφής
διαμαρτυριών και αιτημάτων για πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.
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αναδιάρθρωσης και οργάνωσης αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίας για την
αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία.
Οριοθέτηση της προκείμενη έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα

Η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτομία δεν καθορίζουν αυθύπαρκτα και
αυτόνομα τη σημασία τους, αλλά πάντα σε σχέση με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, τα οποία και επιδρούν στην κοινωνική και πολιτική καθημερινότητα. Στην
περίπτωση της επιστήμης της πληροφορικής, η δυνατότητα δικτύωσης έχει προχωρήσει
με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις της δεκαετίας του
’90. Η διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων 12 για παράδειγμα έχει επιτρέψει την
ευρεία χρήση εφαρμογών με ήχο, εικόνα και κίνηση διευκολύνοντας τη μετάδοση
πολυμεσικών μηνυμάτων, ενώ η σύγκλιση με τις τεχνολογίες φορητότητας (κινητά
τηλέφωνα με δυνατότητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μίνι-υπολογιστές, δωρεάν
κοινόχρηστα ασύρματα δίκτυα κλπ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων χωρών του
πλανήτη μας μειώνοντας το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα» (Castells, Fernandez-Ardevol,
Qiu, & Sey, 2004).
Η ενσωμάτωση των νέων αυτών τεχνολογιών στις πρακτικές επικοινωνίας και
την καθημερινότητα φαίνεται να καθορίζει τα χαρακτηριστικά των μεταμοντέρνων
κοινωνιών, ενώ το Διαδίκτυο μεταβάλλει σχεδόν κάθε πλευρά των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργούνται λοιπόν μία νέα κοινωνική δομή (η
κοινωνία των δικτύων), μια νέα οικονομία (η παγκόσμια οικονομία της πληροφορίας)
και μία νέα πολιτισμική ταυτότητα (η κουλτούρα της «πραγματικής εικονικότητας»)
(Castells, 2000; 2010).

12

οι ευρυζωνικές συνδέσεις με αναφορά στο Διαδίκτυο χαρακτηρίζουν την ταχύτητα μεταφοράς
δεδομένων συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, από την πλευρά σύνδεσης του τελικού χρήστη. Η ταχύτητα
μεταφοράς δεδομένων μετράται σε μονάδες πληροφορίας (συνήθως bit) ανά δευτερόλεπτο. Τα δημόσια
τηλεφωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς από 56 Kilobits/sec (PSTN) έως 128 Kilobits/sec
(ISDN). Ευρυζωνικές ονομάζονται οι συνδέσεις με ταχύτητες μεγαλύτερες των 128 Kb/sec και ελάχιστη
τα 2 Megabits/sec. Η ταχύτητα σύνδεσης του κάθε χρήστη με το Διαδίκτυο είναι απολύτως κρίσιμη τόσο
για την εμπειρία που αποκομίζει όσο και για το εύρος των υπηρεσιών που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Το
Υπουργεί ο Επικοινωνιών και Πληροφορικής της Αυστραλίας αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Αξιοποιούμενες κατάλληλα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, το ΑΕΠ της χώρας
και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, καθώς αποτελούν το οδικό δίκτυο και τους σιδηρόδρομους
του 21ου αιώνα». (Broadband Advisory Group, 2003, σ. 5)
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Η πολιτική επικοινωνία έχει επίσης επηρεαστεί από τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, ενώ έχουν ήδη μελετηθεί αρκετά οι επιπτώσεις ιδιαίτερα του Διαδικτύου
στις πολιτικές διαδικασίες. Τα τελευταία χρόνια, στο σύνολο των εκλογικών
αναμετρήσεων στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, το
Διαδίκτυο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες παρά τις
διαφορές στα πολιτικά και εκλογικά συστήματα των χωρών.
Παράλληλα, ακόμα και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, το Διαδίκτυο
διεκδικεί ρόλο και θέση στην πολιτική διαδικασία. Αρκετές κυβερνήσεις προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ
πολιτικοί ακτιβιστές προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, ώστε να
σπάσουν το κυβερνητικό μονοπώλιο πρόσβασης στα παραδοσιακά μέσα μαζικής
ενημέρωσης (Norris, 2001).
Τα πολιτικά κόμματα ως ζωντανοί οργανισμοί και απαραίτητα θεσμικά στοιχεία
της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δεν θα μπορούσαν να παραβλέψουν
την διαφαινόμενη ισχύ και τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται από την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Είναι λοιπόν προφανές ότι
εντάσσεται στα ενδιαφέροντά τους να ενδυναμώσουν και να επεκτείνουν την εικονική
τους παρουσία αξιοποιώντας όλες τις πτυχές της πολιτικής επικοινωνίας μέσα από τους
νέους διαύλους.
Ειδικότερα στην Ελλάδα είναι ενδιαφέρον ότι η διείσδυση και αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών εμφανίζει αντιφατικά στοιχεία. Από τη μία πλευρά η αύξηση των
δεικτών

διείσδυσης,

όπως

η

χρήση

ευρυζωνικών

συνδέσεων,

παρουσιάζει

σημαντικότατη ποσοστιαία μεταβολή από έτος σε έτος, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει
στο μισό του μέσου όρου των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, το
ποσοστό οικιακής χρήσης του Διαδικτύου μετά βίας υπερβαίνει το 20% κατατάσσοντας
την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ε.Ε. μαζί με τη Λιθουανία. Παρά όμως τις
χαμηλές επιδόσεις της χώρας σε απόλυτες τιμές δεικτών και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος
για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι ρυθμοί αύξησης της χρήσης και διείσδυσης σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες είναι εντυπωσιακοί. Σε αυτό το τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό
πλαίσιο, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα καλούνται να αξιοποιήσουν πολιτικά και
επικοινωνιακά τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες δικτύωσης μέσω
της εικονικής τους ηλεκτρονικής παρουσίας.
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Αναμφίβολα, σε κάθε περίπτωση το εύρος των επιδράσεων της τεχνολογίας
αλλά και του Διαδικτύου είναι τέτοιας έκτασης και ποικιλίας, που σχεδόν μοιραία ένας
από τους κυρίαρχους περιορισμούς αλλά και μία από τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει
οποιοδήποτε πόνημα φιλοδοξεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο, είναι η θεματική
οριοθέτηση του περιεχομένου και των σκοπών της έρευνας. Πέραν του παρόντος
κεφαλαίου, η οργάνωση της προκείμενης έρευνας έχει ως εξής:
Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, αξιοποιεί τη διαχρονικά
διεισδυτική οπτική του Max Weber και τις θεωρητικές κατασκευές για την
«απομάγευση» της πραγματικότητας και του κόσμου (Weber, 2004, σσ. 12-13). Στο
πρώτο μέρος, εξετάζεται ο προσωποκεντρισμός της κομματικής και πολιτικής εξουσίας
μέσα από την παρουσίαση των πολιτικών ηγετών στο ελληνικό Διαδίκτυο υπό το
πρίσμα της έννοιας της κυριαρχίας (Herrschaft)13 και της εσωτερικής νομιμοποίησής
της, καθώς η ικανοποίηση που νοιώθει κανείς όταν εργάζεται με πίστη και αφοσίωση
για έναν άνθρωπο και όχι απλώς για το αφηρημένο πρόγραμμα ενός κόμματος, το οποίο
αποτελείται από μετριότητες, επενεργεί ως κινητήρια δύναμη και στο επίπεδο των
ιδανικών (Weber, 2013). Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται η γραφειοκρατία ως μέσο
διευκόλυνσης αλλά και ταυτόχρονα ως ανασταλτικός παράγοντας του εκσυγχρονισμού
του δημοσίου τομέα μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο κεφάλαιο αυτό,
γίνονται εκτενείς αναφορές σε παραδείγματα και συγκεκριμένες περιπτώσεις της
ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίες αφενός μεν είναι οικείες -ενίοτε βιωματικά- στον
αναγνώστη, αφετέρου δε συνδέουν με τρόπο άμεσα αντιληπτό τη θεωρητική
προσέγγιση -μέσα από κείμενα που γράφτηκαν σχεδόν ένα αιώνα νωρίτερα, με την

13

ο όρος κυριαρχία αναφέρεται «στην πιθανότητα, να υπακούει μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων σε
ορισμένες ή όλες τις εντολές» (Χιωτάκης, 2011b, σ. 217). H κυριαρχία και κάθε γνήσια σχέση εξουσίας
κατά το Weber εντοπίζεται στην εσωτερική πειθαρχία των «κυριαρχούμενων» με βάση την οποία
υπάρχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο όριο ιδίας βούλησης προς υπακοή (Weber, 2005, σ. 241) χωρίς να
είναι οι διάφορες σκοπιμότητες, η δύναμη και ο φόβος ή άλλου είδους εξωτερικά κίνητρα, η μοναδική
πηγή υπακοής. Επιπλέον, αν και ο όρος υποδηλώνει μία αυταρχική αυθεντία και μία άνιση κατανομή
ισχύος, η σχέση που χαρακτηρίζει γίνεται αποδεκτή ως νόμιμη, φυσική και ηθική από τους
κυριαρχούμενους (σελ.218). Ο Χιωτάκης (2011a, σσ. 479-481 και 2011b σσ. 217-218) χρησιμοποιεί τη
λέξη «κυριαρχία» για τη μετάφραση του γερμανικού όρου Herrschaft, καθώς όπως υποστηρίζει, ο όρος
«εξουσία» δεν διαφοροποιείται ικανοποιητικά από τη «δύναμη» (macht) η οποία αφορά την επιβολή της
βούλησης ανεξάρτητα από το κίνητρο υπακοής των κυριαρχούμενων, συμπεριλαμβανομένης και της βίας
ως μέσο αυτής της επιβολής. Επιπλέον δε, ο όρος κυριαρχία είναι γενικότερος της εξουσίας δεν
περιορίζεται μόνο σε καταστάσεις που συνδέονται με την πολιτική, αλλά είναι γενικότερος:
αναφερόμαστε πχ. στην κυριαρχία του άνδρα επί της γυναίκας, στην κυριαρχία μία γλωσσικής διαλέκτου
κλπ. (Χιωτάκης, 2011a, σ. 480)
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εμπειρική πραγματικότητα καταδεικνύοντας τη διαχρονικότητα αλλά και την
ερμηνευτική αξία των θεωρητικών συλλήψεων του Max Weber.
Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει τα μεθοδολογικά προβλήματα που
προτάσσονται από την έρευνα στον Παγκόσμιο Ιστό και τη μελέτη των δικτυακών
τόπων εν γένει. Ταυτόχρονα αναλύονται και παρουσιάζονται τα τεχνολογικά κριτήρια,
οι μεταβλητές αλλά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα επόμενα κεφάλαια για
την τεχνική αξιολόγηση των κομματικών δικτυακών τόπων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εισάγεται η κύρια προβληματική της διατριβής, δηλαδή η
σχέση των πολιτικών κομμάτων με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το Διαδίκτυο. Η
ανάλυση μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τις επιδράσεις του Διαδικτύου στην εσωτερική
οργάνωση των κομμάτων, στις προεκλογικές εκστρατείες, στο ζήτημα της συμμετοχής
των πολιτών στα κομματικά δρώμενα αλλά και στον τρόπο προβολής της κομματικής
ηγεσίας. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην πολιτική επικοινωνία μέσω των κομματικών
δικτυακών τόπων αναπτύσσοντας το θεωρητικό πλαίσιο και την ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να καταλήξει στον καθορισμό των κριτηρίων και
δεικτών που χρησιμοποιούνται στο επόμενο κεφάλαιο για την συνολική αξιολόγηση
των κομματικών ιστότοπων. Επίσης καθορίζονται και παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται αργότερα για τη διερεύνηση των επιδράσεών τους
στις επιδόσεις των ελληνικών κομμάτων και οργανώσεων στο Διαδίκτυο.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της συλλογής και
επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων, όπως προέκυψαν από την αντίστοιχη
καταγραφή, παρατήρηση και επεξεργασία των κομματικών δικτυακών τόπων.
Εξετάζονται και σχολιάζονται με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών μέτρων και
ανάλυσης περιεχομένου, τόσο οι επιμέρους δείκτες αξιολόγησης, όσο και συνολικές
επιδόσεις των ελληνικών κομμάτων και της ηγεσίας τους στον κυβερνοχώρο.
Στο έκτο κεφάλαιο ερευνάται η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών όπως
προσδιορίστηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο. Αρχικά παρουσιάζεται η σύμπτυξη των
τεχνολογικών κριτηρίων με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες και στη
συνέχεια με τη χρήση των κατάλληλων παραμετρικών και μη παραμετρικών
στατιστικών μεθόδων, αναλύονται και σχολιάζονται τυχόν επιδράσεις των ανεξάρτητων
μεταβλητών στις επιδόσεις των κομμάτων, στα επιμέρους θεματικά πεδία των
τεχνολογικών και πολιτικών κριτηρίων.
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Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, αφού προηγηθεί μία σύντομη ανασκόπηση της
μεθοδολογίας, των στόχων της γίνεται ο συγκερασμός των αποτελεσμάτων και
σχολιάζονται τα ευρήματα της έρευνας.
Εν κατακλείδι, σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό
τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται σε όλο το φάσμα τους
το Διαδίκτυο και τις δυνατότητες, που η διαδικτυακή τους, εικονική παρουσία,
προσφέρει. Σε αυτά τα πλαίσια και με τη χρήση ποσοτικών τεχνικών γίνεται ανάλυση
των επιμέρους λειτουργιών τους, ώστε, πρώτον, να αξιολογηθεί συνολικά η
διαδικτυακή τους παρουσία, δεύτερον, να εξεταστεί η επίδραση ορισμένων ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους, όπως η θεσμική τους μορφή και η ιδεολογία τους στις τελικές
τους ηλεκτρονικές επιδόσεις και τρίτον να επιχειρηθεί η αντιστοίχιση και ερμηνεία των
ευρημάτων αυτών στην «πραγματική»14 πολιτική ζωή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα παρατίθενται
ως εξής:
Πίνακας 1-1. Ερευνητικά Ερωτήματα

Ε1.

Σε ποιο βαθμό τα υπό εξέταση κόμματα και πολιτικοί οργανισμοί
αναπτύσσουν τη διαδικτυακή τους παρουσία και ορατότητα, ποιες
λειτουργίες επιτελούν στο Διαδίκτυο συνολικά τα πολιτικά κόμματα και ποια
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
παγκόσμιου
ιστού
παραμένουν
ανεκμετάλλευτα

Ε2.

Σε ποιο βαθμό αναπτύσσουν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως
αναγνωρίστηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης, σε σχέση με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του κάθε κόμματος, όπως περιγράφονται από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές

Ε3.

Τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας υποστηρίζουν στην εξισωτική
(equalization) ή την κανονικοποιητική (normalization) θεώρηση σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία

14

ο όρος «πραγματική» χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με το «ιδεατή» ή «ηλεκτρονική»
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«Κομματική Ηγεσία» και «Κομματική Μηχανή» στο Διαδίκτυο

2.1 Χάρισμα και Προσωποκεντρισμός της Κομματικής Ηγεσίας στο
Διαδίκτυο
Η πολιτική πραγματικότητα στις σύγχρονες Δυτικές δημοκρατίες, ιδιαίτερα από
τις αρχές της δεκαετίας του 1970, χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη επιρροή των
πολιτικών ηγετών τόσο επικοινωνιακά, όσο και στο πεδίο ουσιαστικών πολιτικών
παρεμβάσεων (von Beyme, 1996, σ. 144). Βέβαια, το φαινόμενο αυτό δεν αρχίζει από
τότε, αλλά ανάγεται ήδη στις αρχές των κομμάτων που αποκτούν σύγχρονη μορφή
οργάνωσης, ήδη από τον 19ο αιώνα (Weber, 2013, σ. υπό έκδοση). Αποτέλεσμα αυτής
της διαδικασίας είναι η αυξανόμενη ισχύς, επιρροή και η ανεξαρτησία των πολιτικών
ηγεσιών τόσο σε κομματικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της διακυβέρνησης. Αυτό
συμβαίνει όχι μόνο στις προεδρικές ή ημι-προεδρικές δημοκρατίες, όπως πιθανόν να
ήταν αναμενόμενο, αλλά και στις κοινοβουλευτικές, όπου οι ηγεσίες επισκιάζουν και
υποβαθμίζουν τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις
λαμβάνουν όλο και περισσότερο τον χαρακτήρα της προσωπικής μάχης μεταξύ των
υποψήφιων πρωθυπουργών και όχι των κομμάτων τους (Kotzaivazoglou & Ikonomou,
2005, σ. 3). Η πολιτική αντιπαράθεση λαμβάνει τη μορφή μονομαχίας της εικόνας των
προσώπων και όχι των ιδεολογικών μανιφέστων και -κυρίως- των πολιτικών που
υποτίθεται ότι μετεκλογικά θα κληθούν να εφαρμόσουν.
Το Διαδίκτυο και ιδιαίτερα οι επίσημοι κομματικοί δικτυακοί τόποι μπορούν να
αποτελέσουν πηγή αξιοποίησης για την αξιολόγηση του βαθμού προσωποκεντρισμού
15

της ηγεσίας τους. Ο επίσημος δικτυακός τόπος, ως ένα από τα μέσα μαζικής

επικοινωνίας, που χρησιμοποιούν οι κομματικοί μηχανισμοί, είναι το ηλεκτρονικό
ισοδύναμο του αμιγούς κομματικού έντυπου τύπου. Λόγω της φύσης του, αναμφίβολα
τελεί υπό τον άμεσο κομματικό έλεγχο και συνεπώς ο τρόπος προβολής του προσώπου
του ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα και ο βαθμός επικοινωνιακής προβολής των επίσημων

15

Προσωποκεντρικά ονομάζει ο Διαμαντόπουλος (1993, σ. 99) τα κόμματα εκείνα τα οποία «δεν είναι
γραφειοκρατικοποιημένα και δεν διαθέτουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης». Επεκτείνοντας την παραπάνω
παρατήρηση, προσωποκεντρικά δύνανται να χαρακτηριστούν τα κόμματα τα οποία αν και είναι
γραφειοκρατικοποιημένα, η εσωτερική κατανομή δυνάμεων και ο έλεγχος της ηγεσίας επί των
κομματικών συλλογικών οργάνων είναι τέτοιος ώστε ο ρόλος τους να καθίσταται σχεδόν τυπικόςεπικυρωτικός των αποφάσεων του αρχηγού. Όταν δε, ο αρχηγός αποτελεί το μοναδικό ή κύριο κέντρο
λήψεως αποφάσεων τότε το κόμμα καθίσταται «αρχηγικό» (σελ.100).
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κομματικών συλλογικών οργάνων ιδιαίτερα σε σύγκριση με την προβολή της ηγεσίας
αποτελεί ένδειξη των εσωτερικών ισορροπιών του κόμματος, αλλά και του βαθμού του
προσωποκεντρισμού που τα χαρακτηρίζει.
2.1.1

Ο προσωποκεντρισμός της πολιτικής - αναφορές στην Ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, η περιήγηση στους δικτυακούς τόπους των κοινοβουλευτικών
κομμάτων και ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονταν ως κόμματα εξουσίας, του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας 16 , φανερώνει την κυριαρχία του εκάστοτε
κομματικού ηγέτη σε βάρος τόσο των συλλογικών οντοτήτων και οργάνων, όσο και
των πολιτικών προτάσεων 17 του κόμματος. Η εικόνα του Προέδρου του κόμματος
καθώς και η προβολή των δραστηριοτήτων του ακόμα και όταν αυτές δε σχετίζονται
άμεσα με το πολιτικό γίγνεσθαι και τις τυπικές-θεσμικές αρμοδιότητές της θέσης του
ως Πρωθυπουργού ή Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κυριαρχούν στο άμεσα
ελεγχόμενο μέσο μαζικής επικοινωνίας - τον επίσημο δικτυακό τόπο του κόμματος.
Επιπλέον, η προβολή άλλων στελεχών του κόμματος μέσα από τον κομματικό
ιστότοπο αφορά πάντα ανθρώπους φίλα προσκείμενους στον ίδιο τον ηγέτη, οι οποίοι
πολλές φορές χαρακτηρίζονται υποτιμητικά από αντίπαλα ΜΜΕ ή και αντίπαλες
εσωκομματικές φράξιες ως «κηπουροί»18.

16

ο χαρακτηρισμός του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ως «κομμάτων εξουσίας» απηχεί την κατεστημένη
κομματική πραγματικότητα έως και πριν τις Εθνικές Εκλογές του 2012, οπότε και έγιναν αντιληπτές
ουσιαστικές μεταβολές στους κομματικούς συσχετισμούς με όρους καταγραφής της εκλογικής ισχύος
του καθενός, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως η προκύπτουσα εικόνα για το πολιτικό
σύστημα.
17
βλ. σχετική ανάλυση στην §5.2.4 σελ. 207.
18
Η λέξη έχει ιδιαίτερο νόημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Προέρχεται από τη ρήση του διπλωμάτη
Παναγιώτη Πιπινέλη: «δικαίωμα του βασιλέως είναι να διορίζει πρωθυπουργόν, ακόμη και τον κηπουρόν
του». Η αρχή της δεδηλωμένης καθιερώθηκε άτυπα το 1875 κατόπιν δέσμευσης του βασιλιά Γεωργίου Α'
ενώπιον του Κοινοβουλίου και γι' αυτό, χρειάστηκαν «οι αγώνες ενός από τους πιο ικανούς και συνεπείς
κοινοβουλευτικούς άνδρες της Ελλάδας, του Χαρίλαου Τρικούπη» (Βερέμης, 2006, σ. 138). Η
συνταγματική υποχρέωση του Αρχηγού του Ελληνικού κράτους να διορίζει Πρωθυπουργό ο οποίος να
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής προβλέπεται ρητώς για πρώτη φορά στο
Σύνταγμα του 1927 (Άρθρο 89), ενώ μόλις στο Σύνταγμα του 1975 καθορίζεται επακριβώς η διαδικασία
εντολής σχηματισμού κυβέρνησης και διερευνητικών εντολών. Η φράση χρησιμοποιείται ως μομφή για
το διορισμό σε θέσεις ευθύνης, προσώπων για τα οποία κύριο ή ακόμα και αποκλειστικό προσόν τους
συνιστά η προσωπική τους σχέση με αυτόν που τους διορίζει. Στην πρόσφατη ελληνική πολιτική
αφήγηση, η φράση επανήλθε στην επικαιρότητα από τον πρώην Υπουργό των Κυβερνήσεων Σημίτη, Γ.
Φλωρίδη ο οποίος χρησιμοποίησε την έκφραση ασκώντας κριτική στον Γ. Παπανδρέου για τη
συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2011: «ο πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα από το Σύνταγμα
να διορίζει όποιον θέλει υπουργό, αλλά πουθενά το Σύνταγμα δεν λέει ότι μπορεί να διορίζει τον κηπουρό
του υπουργό…» (enet.gr, 15/5/2011).
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Αναμφίβολα, εκτός από τα παραπάνω, για τη διαδικασία προσωποκεντρισμού
της πολιτικής υπάρχουν πληθώρα και άλλων δεδομένων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ο
πρωτότυπος για τη Χώρα τρόπος κομματικής διαδοχής που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ το
2004 με την άμεση εκλογή του Γ. Παπανδρέου από φίλους και μέλη του κόμματος και
όχι από τα κομματικά όργανα 19 εγκαινίασε μία νέα διαδικασία, η οποία όχι μόνο
παγιώθηκε και επαναλήφθηκε το 2007 και το 2012 αλλά εν μέρει ανάγκασε και τη Νέα
Δημοκρατία να πράξει το ίδιο το 2009. Η εσωκομματική αντιπαράθεση για την εκλογή
νέων Προέδρων τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη ΝΔ είχε έντονα προσωποκεντρικό
χαρακτήρα καθώς εμμέσως πλην σαφώς οι ψηφοφόροι δεν καλούνταν απλώς να
αναδείξουν τον επόμενο ηγέτη του κόμματος, αλλά τον μελλοντικό Πρωθυπουργό20,
ενώ αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στην απόφαση των πολιτών, που συμμετείχαν στη
διαδικασία, είχε η κατά την κοινή αντίληψη δυνατότητα του υποψηφίου να «κερδίσει»
τον ηγέτη του αντίπαλου κόμματος.
Επίσης, όλο και πιο συχνά αμφιλεγόμενα νομοσχέδια και νόμοι ονοματίζονται
και αναφέρονται στα MME με το όνομα του εμπνευστή ή εισηγητή τους και όχι με την
τυπική τους γραφειοκρατική αριθμοδοσία σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής
δημόσιας διοίκησης21. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο, νόμοι που γίνονται ευρέως γνωστοί
να αναφέρονται με βάση την τυπική τους αρίθμηση, όπως ο διαβόητος νόμος
4000/1958 «περί τεντυμποϊσμού», όλο και περισσότερο τα ΜΜΕ αναφέρονται στο
νόμο «Πεπονή» (Ν. 2190/1994- Σύσταση ΑΣΕΠ), στο νόμο «Ραγκούση» (απόδοση
ιθαγένειας),

«Διαμαντοπούλου»

και

«Γιαννάκου»

(Παιδεία),

«Παυλόπουλου»

(εκλογικός νόμος 3636/2008), «Γιαννίτση» και «Πετραλιά» (ασφαλιστικά) κλπ, ενώ
είναι συχνότερες οι αναφορές των ΜΜΕ στις «κυβερνήσεις Σημίτη» σε σχέση με τις
αναφορές στις «κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ 1996-2004»22.

19

Ο Κ. Σημίτης παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στις 7/1/2004 και ουσιαστικά παρέδωσε την
ηγεσία του κόμματος στον Γ. Παπανδρέου μέχρι τις 8/2/2004 που διεξήχθη για πρώτη φορά η ανοικτή
διαδικασία ψηφοφορίας. Άτυπα ο (μοναδικός υποψήφιος) Γ. Παπανδρέου λειτουργούσε ήδη ως
Πρόεδρος του Κινήματος, καθώς στις 25/1/2004 είχε θέσει εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ τους 10
βουλευτές που εμπλέκονταν στην υπόθεση Πάχτα. Τύποις η πρωτοβουλία ανήκε στον τότε γραμματέα
της Κ.Ε. Μ. Χρυσοχοΐδη όμως τα δημοσιεύματα της εποχής δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνείας:
«'Έκοψε κεφάλια' ο Παπανδρέου» (greeknewsonline.com, 26/01/2004).
20
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Γεωργιάδου (2002, σ. 354 Υποσημ.23) «η πράξη της κομματικής
επιλογής εκ μέρους του εκλογικού σώματος μετατρέπεται σε πράξη επιλογής προσώπου/πρωθυπουργού».
21
και αυτό παρά το γεγονός ότι ουδείς από το πολιτικό προσωπικό θα ήθελε να συνδεθεί το όνομά του με
οποιοδήποτε αμφιλεγόμενο νόμο.
22
η ονοματοδοσία νόμων με βάση το όνομα του εμπνευστή τους δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα,
αλλά αντιθέτως αποτελεί παλαιή πρακτική: Ήδη από το 1643 στην Αγγλία, μία σειρά νόμων για
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Ταυτόχρονα, στο δημόσιο πολιτικό διάλογο, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις
περιλαμβάνουν

πάντοτε

την

ερώτηση

«Ποιον

θεωρείτε

καταλληλότερο

Πρωθυπουργό;»23 ενώ τα κομματικά στελέχη σχολιάζουν την αντίστοιχη κατάταξη που
προκύπτει, με κριτήριο το τι συμφέρει επικοινωνιακά το κόμμα τους, άλλοτε
υποβαθμίζοντας και άλλοτε υπερτονίζοντας το σχετικό αποτέλεσμα.
Η δε επικοινωνιακή διαμάχη των προσώπων των ηγετών και της δημόσιας
εικόνας τους κορυφώνεται πρακτικά στις ζωντανές τηλεοπτικές μονομαχίες - τα
ντιμπέιτ, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται. Στη χώρα μας δεν έχει γίνει ποτέ
ταυτόχρονος τηλεοπτικός διάλογος μεταξύ των κομματικών ηγετών με τη δυνατότητα
να απαντούν απευθείας ο ένας στον άλλον, όπως συμβαίνει πχ στη Γαλλία. Όσες φορές
έχουν γίνει ντιμπέιτ στην Ελλάδα, η τελική διαδικασία που ακολουθείται είναι
αποτέλεσμα διακομματικών συμβιβασμών, οι οποίοι καθορίζουν ουσιαστικά (πχ. το
πλήθος και το θεματικό εύρος των ερωτήσεων ή τα κόμματα που θα συμμετάσχουν)
αλλά και διαδικαστικά θέματα (από τον δημοσιογράφο ή δημοσιογράφους που
συντονίζουν το διάλογο ως και το διαθέσιμο χρόνο για απάντηση). Οι συμβιβασμοί
αυτοί αποσκοπούν στο να εκμεταλλευτούν τα κόμματα τα πραγματικά ή μη, ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες της προσωπικότητας του
εκάστοτε αρχηγού και να αποφύγουν θέματα και πρακτικές που αναδεικνύουν τις
αδυναμίες του. Έτσι το ίδιο κόμμα αλλάζει θέση και στρατηγική ανάλογα με τις
αντιληπτές επικοινωνιακές δυνατότητες του ηγέτη του. Το ΠΑΣΟΚ του, κατά κοινή
παραδοχή, όχι ιδιαίτερα επικοινωνιακού και δεινού ρήτορα Κ. Σημίτη (ιδιαιτέρως σε
σύγκριση με τον προκάτοχό του), δεν επιθυμούσε την άμεση, ζωντανή τηλεοπτική

ισχυροποίηση της Αγγλικανικής Εκκλησίας έναντι των Καθολικών, ονομάστηκαν «Claredon Code» από
τον Πρωθυπουργό του Καρόλου ΙΙ (Sachs, 1993, σ. 12), ενώ σε ένα θέμα που σχολιάστηκε στην
ευρωπαϊκή πολιτική επικαιρότητα, «Lodo Alfano» -όπου Alfano, ο Υπουργός Δικαιοσύνης- ονομάστηκε
ο -αργότερα κριθείς αντισυνταγματικός- νόμος που ψηφίστηκε για να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις
εναντίον του Berlusconi στην Ιταλία το 2008 (Martinico, 2010).
23
Η συγκεκριμένη ερώτηση έγινε η πλέον «αγαπημένη» των δημοσκόπων και των δημοσιογράφων και η
«εφεύρεσή» της αποδίδεται στους συμβούλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του 2000,
όταν κάθε άλλος δείκτης ήταν αρνητικός για το κόμμα (Dinas, 2010, σ. 396) ενώ ο Καραγιάννης (2007,
σ. 72. Υποσημ.21) αναφέρει για τη συγκεκριμένη ερώτηση ότι εξελίχθηκε σε σημείο αντιπαράθεσης
μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας η οποία επιβεβαιώνει τον πρωθυπουργοκεντρικό χαρακτήρα του
ελληνικού πολιτικού συστήματος και προωθεί την τάση για αντιπαράθεση σε επουσιώδη ζητήματα
επικοινωνιακής εικόνας. Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφύγει το γεγονός ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις που
καταγράφουν την προσωπική δημοφιλία των πολιτικών που εκτίθενται στα ΜΜΕ δεν είναι άνευ
σημασίας για τα κόμματα, καθώς από τη μία πλευρά καθορίζουν τις προσωπικές στρατηγικές των
στελεχών τους· από την άλλη κατά την εξέλιξη του πολιτικού ανταγωνισμού «οι επιλογές των κομμάτων
πολλές φορές επηρεάζονται και διαμορφώνονται στη βάση των απόψεων που καταγράφονται στο σώμα των
ψηφοφόρων τους» (Χατζηπαντελής & Καραπιστόλης, 2004, σ. 197).
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αντιπαράθεση του αρχηγού του με τον Κ. Καραμανλή και όταν αυτή έγινε το Μάρτιο
του 2000, τότε υλοποιήθηκε υπό αυστηρούς διαδικαστικούς περιορισμούς. Αντιθέτως,
το ΠΑΣΟΚ του Ε. Βενιζέλου, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και το ευρύτερο πολιτικό
και κοινωνικό πλαίσιο, τους εσωκομματικούς συσχετισμούς αλλά και την δημοσκοπική
ισχύ των κομμάτων, όπως αποτυπώνονται εκείνη την περίοδο (Ιανουάριος-Απρίλιος
2012), προσπαθεί το Μάιο του 2012 να πραγματοποιηθεί το τηλεοπτικό ντιμπέιτ σχεδόν
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Παράλληλα αξίζει η επιστροφή στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ το 2004, όταν σε
αντίθεση με ό,τι είναι σύνηθες, δηλαδή την αλλαγή της κομματικής ηγεσίας μετά τις
(προφανώς χαμένες) εκλογές, όπως πχ ο Γ. Ράλλης το 1981 ή ο Κ. Μητσοτάκης το
1993, η αλλαγή ηγεσίας γίνεται πριν τη διαφαινόμενη εκλογική ήττα24. Η πειθαρχημένη
στοίχιση του κόμματος πίσω από την εικόνα του νέου ηγέτη γίνεται προφανώς με την
προσδοκία της κάρπωσης θετικών εκλογικών αποτελεσμάτων και επιπλέον ως
αποτέλεσμα της πίστης ότι αυτά μπορούν να έλθουν ως αποτέλεσμα πραγματικών ή μη
ποιοτικών χαρακτηριστικών, που ενυπάρχουν ή φαίνεται να ενυπάρχουν, στον ηγέτη.
Με αυτή την προσέγγιση, ο ηγέτης εκλαμβάνεται ως «χαρισματικός» καθώς η εικόνα η
οποία κατασκευάζεται προς τα έξω δεν απαιτεί την «πραγματική» ύπαρξη του
«χαρίσματος», αλλά περιορίζεται μόνο στην πεποίθηση και την πίστη των οπαδών,
ώστε να θεμελιωθεί μια καθαρά προσωπική κοινωνική σχέση, η οποία καθιστά και
ενδυναμώνει τη (χαρισματική) κυριαρχία του (Χιωτάκης, 2011a, σ. 486),25.
Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Max Weber, «ακόμα και στο επίπεδο των ιδανικών,
αυτό που επενεργεί ως κινητήρια δύναμη είναι η ικανοποίηση που νοιώθει κανείς όταν
εργάζεται με πίστη και προσωπική αφοσίωση για έναν άνθρωπο και όχι απλώς μόνο για
ένα αφηρημένο πρόγραμμα ενός κόμματος, το οποίο αποτελείται από μετριότητες. Αυτός
είναι το χαρισματικό στοιχείο σε κάθε ηγεσία και ένα από τα κύρια ελατήρια που την
αναδεικνύουν.» (Weber, 2013).

24

Για το εάν πράγματι η αλλαγή ηγεσίας ωφέλησε τελικά το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το εκλογικό
αποτέλεσμα βλέπε Dinas (2008; 2010) και σε γενικότερο πλαίσιο για τις εκλογικές επιδράσεις της
κομματικής ηγεσίας, King (2002).
25
για παράδειγμα, το χάρισμα του Γ. Παπανδρέου σύμφωνα με την ανάλυση του Weber ήταν βέβαια,
κυρίως κληρονομικό από τον πατέρα του, Α. Παπανδρέου και στο πλαίσιο της οικογενειακής παράδοσης
(Χιωτάκης, 2011, σσ. 520-521)
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2.1.2

Προσωποκεντρισμός και Χάρισμα26: Εργαλεία Ανάλυσης

Η χαρισματική κυριαρχία ως όρος, χρησιμοποιείται στα πλαίσια του ορισμού
της από τον Weber ως τυπολογική οντότητα, μίας εκ των τριών τύπων νομιμοποίησης
της κυριαρχίας (Weber, 2005, σ. 244). Η βεμπεριανή προσέγγιση της κυριαρχίας 27
συνοψίζεται σε τρεις ιδεοτυπικές κατασκευές (Χιωτάκης, 2009, σ. 656):
α) η ορθολογικά νόμιμη κυριαρχία: αφορά τη νομιμοποίηση της κυρίαρχης
τάξης πραγμάτων των σύγχρονων κρατών, στη βάση θεσμικά οριοθετημένων και
εξειδικευμένων εξουσιών, ιεραρχιών και απρόσωπων γραφειοκρατιών. Οι δομές, θέσεις
και αποφάσεις νομιμοποιούνται στη βάση πχ. του συντάγματος, των νόμων, των
καταστατικών διατάξεων και των απρόσωπων ορθολογικών κανόνων λειτουργίας.
β) Παραδοσιακή κυριαρχία: νομιμοποιείται στη βάση της πίστης στην
παράδοση και τις νόρμες του «αιώνιου χθες». Δεν προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην
κοινωνική νομιμοποίηση καθώς νομιμοποιείται στα πλαίσια της παράδοσης ως
αυθεντική και μη αμφισβητήσιμη.
γ) Χαρισματική κυριαρχία: βασίζεται στην πίστη στο χάρισμα ορισμένων
προσώπων και τη συγκινησιακή σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο πρόσωπο αυτό
και όσους ή όσες πιστεύουν σ’ αυτό με το οποίο νοιώθουν να ανήκουν σε μιαν αρραγή
κοινότητα ενός ενιαίου «εμείς». Ειδικότερα, χάρισμα είναι σύμφωνα με τον Weber, το
«κύρος ή η αναγνώριση που αποδίδεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας

26

Ο όρος χάρισμα στο εξής θα χρησιμοποιείται με την ειδική κοινωνιολογική έννοια του Max Weber και
όχι αυτή της καθομιλουμένης σημασίας. Βλ. Χιωτάκης (2011a)
27
κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί καθώς έχει νόημα για όσα θα αναφερθούν παρακάτω, ότι η κυριαρχία
και κάθε γνήσια σχέση εξουσίας κατά το Weber εντοπίζεται στην εσωτερική πειθαρχία των
«κυριαρχούμενων» με βάση την οποία υπάρχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο όριο ιδίας βούλησης προς
υπακοή (Weber, 2005, σ. 241) χωρίς να είναι οι διάφορες σκοπιμότητες, η δύναμη και ο φόβος ή άλλου
είδους εξωτερικά κίνητρα, η μοναδική πηγή υπακοής. Ο Χιωτάκης (2011a, σσ. 479-481)(2011a, σσ. 479481) χρησιμοποιεί τη λέξη «κυριαρχία» για τη μετάφραση του γερμανικού όρου Herrschaft, καθώς όπως
υποστηρίζει, ο όρος «εξουσία» δεν διαφοροποιείται ικανοποιητικά από τη «δύναμη» (macht) η οποία
αφορά την επιβολή της βούλησης ανεξάρτητα από το κίνητρο υπακοής των κυριαρχούμενων,
συμπεριλαμβανομένης και της βίας ως μέσο αυτής της επιβολής. Ο Γκιούρας (2005, σ. 241) χρησιμοποιεί
τη λέξη «εξουσία» για να αποδώσει στα ελληνικά τον ίδιο όρο. O Adair-Toteff (2005, σσ. 191-192)
διαχωρίζει τη μετάφραση των όρων ανάλογα με τον τύπο Herrschaft στον οποίο αναφέρεται ο Weber,
θεωρώντας ότι ο όρος «κυριαρχία» (domination) αποδίδει καλύτερα τους τύπους παραδοσιακής και
νόμιμης-ορθολογικής Herrschaft ενώ η «εξουσία» (authority) ταιριάζει καλύτερα στο χαρισματικό
ιδεότυπο. Μάλιστα, δεδομένου ότι ο Weber αναφέρεται στο χάρισμα «ως έκτακτη ιδιότητα μιας
προσωπικότητας» και σε «ηγέτες» (Weber, 2005, σ. 275) ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι περισσότερο και
από τον όρο «εξουσία» (authority) αποδίδει ακριβέστερα το νόημα ο όρος «ηγεσία» (leadership). Για το
υπόλοιπο του κειμένου χρησιμοποιείται ο όρος «κυριαρχία» και για τους τρεις ιδεότυπους σύμφωνα με
την ανάλυση του Χιωτάκη (2011a, σσ. 479-481; Χιωτάκης, 2009, σσ. 655, Υποσημ.5)(2011a, σσ. 479481; Χιωτάκης, 2009, σσ. 655, Υποσημ.5)
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προσωπικότητας. Χάρη στην αναγνώριση αυτή η χαρισματική προσωπικότητα φαίνεται
σαν να είναι εκτός της (συμβατικής) καθημερινότητας και, έτσι (θεωρείται) σαν να είναι
(προικισμένη) με υπερφυσικές ή υπεράνθρωπες και προπαντός αλλότριες προς την
καθημερινότητα δυνάμεις ή ποιότητες που δεν τις διαθέτουν οι άλλοι άνθρωποι, γεγονός
που την προβάλλει ως θεόσταλτη ή υποδειγματική. Γι αυτό και η προσωπικότητα αυτή
αξιολογείται ως ηγετική. Πρωταρχικά, η εκτός καθημερινότητας ποιότητα αυτή ήταν
εξαρτημένη από δυνάμεις που θεωρούνταν μαγικές, τόσο στην περίπτωση των προφητών
και των θεραπευτών, όσο και των σοφών νομομαθών, των αρχηγών σε κυνηγετικές
αποστολές και των πολεμικών ηρώων» (Weber, 1986, σσ. 140, όπως αναφέρεται από
τον Χιωτάκη (2013)).
Επιπλέον, όπως διαπιστώνει ο Weber: «Όλες οι κυρίαρχες εξουσίες, κοσμικές ή
θρησκευτικές, πολιτικές και μη πολιτικές μπορούν να ιδωθούν από το κατά πόσον
απομακρύνονται ή πλησιάζουν» προς τους τρεις αυτούς καθαρούς τύπους, «αφού έχουν
σχηματιστεί σε σχέση με το ερώτημα: ποια βάση ή ποια κριτήρια χρησιμοποιεί μια
κυρίαρχη τάξη πραγμάτων για τη νομιμοποίησή της» (Weber, 1986, σσ. 267, όπως
μεταφράζεται από το Χιωτάκη, 2011a, σ. 473).
Το κύριο ενδιαφέρον του Weber φαίνεται να εντοπίζεται στην ορθολογικήνόμιμη κυριαρχία. Η νόμιμη κυριαρχία είναι αυτή η οποία αντικαθιστά ή συμπληρώνει
εν μέρει 28 την παραδοσιακή μέσω ορθολογικών κανόνων. Για παράδειγμα, ο Weber
γράφει ότι «οι σημερινές οργανώσεις και προπάντων οι πολιτικές ανήκουν στον τύπο της
"νόμιμης" κυριαρχίας. Αυτό σημαίνει ότι η νομιμότητα για να δίνονται εντολές από τους
φορείς της εντολοδόχου εξουσίας βασίζεται σε κανόνες που είναι στοιχειοθετημένοι,
εφαρμοσμένοι και επιβεβλημένοι με ορθολογικό τρόπο, ενώ ακόμη και η νομιμοποίηση
για τη στοιχειοθέτηση των κανόνων αυτών στηρίζεται στο σύνταγμα το οποίο είναι
ορθολογικά τεκμηριωμένο ή ερμηνευμένο. Οι εντολές δεν δίνονται στο όνομα μιας
προσωπικής αυθεντίας αλλά στο όνομα απρόσωπων κανόνων, ενώ ακόμα και το
διάταγμα για μια εντολή είναι με τη σειρά του υπακοή απέναντι σε έναν ορισμένο κανόνα
και όχι ασύδοτη αυθαιρεσία, χάρη ή προνόμιο» (Weber, 1986, σσ. 267, όπως αναφέρεται
από το Χιωτάκη, 2011, σ. 496).

28

εν μέρει διότι πχ. όλοι, ακόμη και οι πιο σύγχρονοι ηγέτες εκμεταλλεύονται ή αξιοποιούν τις
θρησκευτικές τελετές και τη θρησκεία για τη συμπλήρωση του χαρίσματός τους ή της δημοτικότητάς
τους. Βλ. M.Weber, Economy and Society, Vol. II. σελ. 1158-1211. και Θ. Γκιούρας (2009 σελ. 319-398)
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Για τον Weber η ορθολογική-νόμιμη κυριαρχία διαθέτει κάποια ιδιαίτερα θετικά
γνωρίσματα: βασίζεται στη λογική, υπηρετείται απρόσωπα από έμμισθα, καταλλήλως
καταρτισμένα στελέχη, ενώ χαρακτηρίζεται από σταθερότητα ως αποτέλεσμα των
θεσμών και των ορθολογικών κανόνων που τη διέπουν. Υπό αυτήν την έννοια, η
νόμιμη κυριαρχία μοιράζεται κοινά στοιχεία με την παραδοσιακή κυριαρχία: και στους
δύο αυτούς ιδεατούς τύπους, ο κυρίαρχος υποτάσσεται, στη μεν παραδοσιακή
κυριαρχία στην παράδοση και στην «κοινότητα» την οποία υπηρετεί, στη δε νόμιμηορθολογική στο πλαίσιο των καταγεγραμμένων νόμων, συντεταγμένων αρχών και
κανόνων αυτής. Επίσης, οι δύο αυτοί ιδεότυποι είναι μάλλον διαχρονικά σταθεροί με
την έννοια ότι ισχύουν σταθερά κάθε μέρα. Γι αυτό ο Weber χρησιμοποιεί συχνά την
έννοια της «καθημερινότητας» και ειδικά της συμβατικής καθημερινότητας, της
συμβατικής οικονομίας και των συμβατικών επαγγελμάτων για την ανάλυσή τους.
Η έννοια της χαρισματικής κυριαρχίας αναπτύσσεται από το Weber μετά το
1910 και στην πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη εκδοχή της μετά τον Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο 29 . Είναι γεγονός ότι στην ανάπτυξη της χαρισματικής κυριαρχίας, δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινοποίηση ή την διείσδυση των αρχικών στοιχείων από
το αρχικό, γνήσιο χάρισμα στις δομές και τους θεσμούς της κυρίαρχης τάξης
πραγμάτων που ισχύει καθημερινά και σταθερά. Το ενδιαφέρον διευρύνεται στη μελέτη
όχι μόνο του ορθολογικού αλλά και του ανορθολογικού, καθώς ο ανορθολογισμός, ο
προσωποκεντρισμός και η έλλειψη διαχρονικής σταθερότητας αποτελούν βασικά
γνωρίσματα του χαρίσματος.
Ωστόσο για την περεταίρω ανάλυση του χαρίσματος και της χαρισματικής
κυριαρχίας είναι σκόπιμο να σχολιαστούν εν συντομία οι άλλες δύο μορφές νόμιμης
εξουσίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να καταδειχθούν ευκολότερα οι αντιθέσεις και να
αναδειχθεί η ιδιαίτερη-παρτικουλαριστική φύση του χαρίσματος και ο νομιμοποιητικός
χαρακτήρας που αυτό προσδίδει στη χαρισματική κυριαρχία.
Στη νόμιμη-ορθολογική κυριαρχία, το κύριο πρότυπο είναι ο υπάλληλος, ο
κάτοχος μιας θεσμικά οριοθετημένης θέσης, Αυτός οφείλει να παραμένει αμερόληπτος
και αδέκαστος καθώς τίποτε που να άπτεται του χαρακτήρα ή της προσωπικότητάς του

29

Στο έργο του "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" (Weber, 2001) το χάρισμα αναφέρεται
μόνο μία φορά ως όρος χωρίς επιπλέον ανάλυση, αν και αναλύει εκτενώς το πώς η νόμιμη-ορθολογική
κυριαρχία αντικαθιστά την παραδοσιακή (Adair-Toteff, 2005, σ. 190)
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ιδίου ή του υποκειμένου των ενεργειών-αποφάσεών του δεν μπορεί να μεταβάλλει ή να
καθορίσει μία απόφαση. Οι τυπικές ενέργειες, που άπτονται, της θέσης είναι
απρόσωπες και δεν επηρεάζονται από συναισθήματα καθώς η κυριαρχία ασκείται «sine
ira et studio, άνευ μίσους και εμπάθειας, συνεπώς άνευ "αγάπης" και "ενθουσιασμού"»
(Weber, 2005, σ. 255)30. Ταυτόχρονα, «εκλείπει κάθε ιδιοποίηση της θέσης αξιώματος
από τον κάτοχό της» ενώ, όπου συγκροτείται δικαίωμα στο αξίωμα, αυτό αποσκοπεί
«όχι στην ιδιοποίηση του αξιώματος από τον υπάλληλο, αλλά στη διασφάλιση της καθαρά
αντικειμενικής εργασίας του στο αξίωμα η οποία δεσμεύεται μόνο από πρότυπους
κανόνες» (Weber, 2005, σ. 248) εξασφαλίζοντας τον απρόσωπο χαρακτήρα της θέσης.
Αντιθέτως, η χαρισματική κυριαρχία «αποτελεί μία αυστηρά προσωπική κοινωνική
σχέση» (Weber, 2005, σ. 281).
Η διαχρονική σταθερότητα - μονιμότητα, η ύπαρξη νόμων και κανόνων και η
αμεροληψία αποτελούν βασικά δομικά χαρακτηριστικά της νόμιμης-ορθολογικής και εν
μέρει της παραδοσιακής κυριαρχίας. Στη δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, οι κανόνες31 δεν
είναι αποτέλεσμα ορθολογικής διαδικασίας και καθορισμού αλλά προέρχονται από την
παράδοση και το «αιώνιο χθες», καθώς είναι «δεσμευμένοι στα δεδικασμένα του
παρελθόντος» (Weber, 2005, σ. 278). Συνεπώς η παραδοσιακή κυριαρχία δεν διαθέτει
τον ορθολογισμό αλλά και την αποτελεσματικότητα της νόμιμης-ορθολογικής
κυριαρχίας. Παρόλα αυτά, και στους δύο αυτούς ιδεατούς τύπους, κοινό
χαρακτηριστικό αποτελεί ή «ρουτίνα» ή η «συμβατική καθημερινότητα» 32 καθώς ο
Weber αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι «ιδιαίτερες καθημερινές μορφές κυριαρχίας»
(Weber, 2005, σ. 278).
Η έννοια της καθημερινότητας κατά το Weber αποτελεί βασικό στοιχείο
διαφοροποίησης μεταξύ της χαρισματικής κυριαρχίας και των άλλων δύο ιδεοτυπικών
μορφών. Υπό τη νόμιμη-ορθολογική και παραδοσιακή κυριαρχία, η ζωή τείνει να είναι
προδιαγεγραμμένη, σχεδόν «ρουτίνα». Η σταθερότητα και η τάξη που χαρακτηρίζει

30

Η σημασία που αποδίδει ο Weber στον απρόσωπο χαρακτήρα της νόμιμης-ορθολογικής κυριαρχίας
είναι φανερή καθώς η φράση που προέρχεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Κορνήλιο Τάκιτο απαντάται
περισσότερες από μία φορές στην «Οικονομία και Κοινωνία» (Weber, Economy and Society, 1978, σσ.
225,600,975) αλλά και στην διάλεξή του «Η Πολιτική ως Επάγγελμα» (Weber, 2004, σσ. 32-94)
31
Χάριν πληρότητας πρέπει να αναφερθεί ότι ο Θ. Γκιούρας μεταφράζοντας τον Weber κάνει μια
ουσιαστική διάκριση μεταξύ των όρων «Regel» (κανόνες τεχνικής υφής) και «Norm» (κανόνες
δεοντολογικής υφής) μεταφράζοντας τον πρώτο ως κανόνες και το δεύτερο ως πρότυποι κανόνες (Weber,
2005, σ. 248 Υποσημ. 4).
32
η νόμιμη κυριαρχία χαρακτηρίζεται από την «ορθολογική» καθημερινότητα κάτι που λείπει από την
παραδοσιακή κυριαρχία.
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αυτές τις δύο μορφές είναι σημαντικότερη από την προέλευση της σταθερότητας αυτής:
το εάν αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσμα αρχαίων ή νεώτερων ορθολογικών νόμων και
κανόνων είναι στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης, αδιάφορο. Αντιθέτως, το χάρισμα
χαρακτηρίζεται από την «έκρυθμη», εκτός της συμβατικής καθημερινότητας φύση του,
καθώς ο Weber ορίζει: «The term 'charisma' will be applied to a certain quality of an
individual personality by virtue of which he is considered extraordinary and treated as
endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or
qualities» (Weber, 1978, σσ. 351, Vol. II) ενώ επαναλαμβάνει στο χωρίο για την
καθημερινοποίηση του χαρίσματος: «In its pure form charismatic authority has a
character specifically, foreign to everyday routine structures» (Weber, 1978, σσ. 356,
Vol. II). Ταυτόχρονα, αντιδιαστέλλει ευθέως τη χαρισματική κυριαρχία με τις άλλες
δύο μορφές: «Since it is 'extra-ordinary', charismatic authority is sharply opposed to
rational and particularly bureaucratic, authority, and to traditional authority, whether
in its patriarchal, patrimonial, or estate variants, all of which are everyday forms of
domination; while the charismatic type is the direct antithesis of this» (Weber, 1978,
σσ. 354, Vol. II). Επιπλέον, η νόμιμη-ορθολογική κυριαρχία είναι «ιδιαίτερα
ορθολογική, με την έννοια της δέσμευσης σε κανόνες που αναλύονται διαλογικά», η
παραδοσιακή κυριαρχία είναι επίσης «προσανατολισμένη σε κανόνες», ενώ η
χαρισματική κυριαρχία είναι ιδιαίτερα ανορθολογική με την έννοια της απουσίας
κανόνων.
Αυτού του είδους η νομιμοποίηση της κυριαρχίας, αν και σπάνια συναντάται
εμπειρικά στην καθαρά θεωρητική και ιδεοτυπική της μορφή, συμπληρώνει και
συνυπάρχει με τις λοιπές μορφές νομιμοποίησης, όπως τη νόμιμη, ενώ παράλληλα
έρχεται σε αντίθεση με την παρουσία ορθολογικών-γραφειοκρατικών δομών και
θεσμών, καθώς ο χαρισματικός ηγέτης νομιμοποιείται, χωρίς θεσμική διαμεσολάβηση,
στη βάση της καλλιέργειας άμεσης σχέσης με το λαό33.
Συνεπώς,

η

χαρισματική

κυριαρχία

βασίζεται

στην

αναγνώριση

της

ανωτερότητας ενός υποκειμένου σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών εντός της
οποίας ζει ή εργάζεται, ενώ θεμελιώνεται στη σπάνια αφοσίωση και πίστη στις
ικανότητες του ηγέτη, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από το λαό χωρίς να είναι
απαραίτητα υπαρκτές. Άλλωστε «Experience shows that in no instance does domination

33

βλ. Χιωτάκης, Χάρισμα και Χαρισματική Ηγεσία - υπό έκδοση, 2013 (Επιμέλεια, Ι. Μεταξάς)
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voluntarily limit itself to the appeal to material or affectual or ideal motives as a basis
for its continuance. In addition every such system attempts to establish and to cultivate
the belief in its legitimacy» (Weber, 1978, σσ. 323, Vol. II). Ο χαρισματικός ηγέτης
κατέχει υπερφυσικές ή υπεράνθρωπες ιδιότητες τις οποίες όμως είναι υποχρεωμένος να
τις επιβεβαιώνει μέσω δοκιμασίας - είναι υποχρεωμένος να κάνει «θαύματα». Οι
οπαδοί του χαρισματικού ηγέτη αναγνωρίζουν τις ιδιότητες αυτές ως «καθήκον» τους,
ως «προσωπική αφοσίωση πίστης» που εδράζεται στο συναισθηματικό πεδίο και
«γεννιέται από ενθουσιασμό, ή από ανάγκη και ελπίδα» (Weber, 2005, σσ. 276, Vol. II).
Με αυτόν τον τρόπο, ο Max Weber επιμένει ότι ο χαρισματικός ηγέτης είναι
εξαρτημένος από την αναγνώριση των οπαδών του: οι δοκιμασίες πρέπει να
διενεργούνται επανειλημμένως, να είναι επιτυχείς και προπάντων ο ηγέτης «να επιφέρει
ευδαιμονία στους κυριαρχούμενους». Διαφορετικά, η χαρισματική του αρχή έχει
πιθανότητα να αφανιστεί (Weber, 2005, σ. 276). Η νομοτελειακή τάση αυτοαναίρεσης
και αφανισμού του χαρίσματος εκφράζεται σε ένα σχεδόν ποιητικό απόσπασμα στο
«Οικονομία και Κοινωνία» στο οποίο αποτυπώνεται τόσο ο εκτός καθημερινότητας
χαρακτήρας του χαρίσματος, όσο και το πλαίσιο της διείσδυσής του στις δομές και τους
θεσμούς της καθημερινότητας:
«Every charisma is on the road from a turbulently emotional life that knows no
economic rationality to a slow death by suffocation under the weight of material
interests: every hour of its existence brings it nearer to this end» (Weber, 1978, σ. 1120
Vol. II) και παρακάτω: «Thus, discipline inexorably takes over ever larger areas as the
satisfaction of political and economic needs is increasingly rationalized. This universal
phenomenon more and more restricts the importance of charisma and individual
differentiated conduct.» (σ. 1156).
Με αυτόν τον τρόπο, ευρισκόμενο σε πλήρη αντίθεση με του άλλους δύο
ιδεότυπους της κυριαρχίας, το χάρισμα αναδεικνύει το έκτακτο του χαρακτήρα του, την
έκρυθμη φύση, την αστάθεια, το απρόβλεπτο, τον ανορθολογισμό και τον
προσωποκεντρισμό ως θεμελιώδη δομικά του στοιχεία 34 . Η εγγενής αστάθεια του

34

Οι αντιθέσεις και οι διαφορές μεταξύ της χαρισματικής κυριαρχίας με την παραδοσιακή και τη νόμιμηορθολογική, επεκτείνονται επιπλέον στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση δεν κρίνεται
σκόπιμο να γίνει στο παρόν πόνημα, ωστόσο αξίζει χάριν πληρότητας μία σύντομη αναφορά: Το (γνήσιο)
χάρισμα χαρακτηρίζεται από έναν «ακανόνιστο ευκαιριακό βιοπορισμό» είναι «ξένο προς την οικονομία
και τα επαγγέλματα» (Χιωτάκης, 2011a, σσ. 489-490), «περιφρονεί και απορρίπτει την οικονομική
αξιοποίηση των χαρισματικών ιδιοτήτων ως πηγή εισοδήματος» (Weber, 2005, σ. 279) ενώ αντιθέτως η
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χαρίσματος, καθώς είναι ξένο προς τις παραδοσιακές νόρμες και θεσμούς, η πιθανότητα
απώλειάς του στην περίπτωση που οι δοκιμασίες αποδειχθούν ανεπαρκείς και τα
θαύματα βραχύβια, οδήγησαν τον Weber στη σύλληψη της «καθημερινοποίησης» του
«εκτός καθημερινότητας χαρίσματος». Ο Χιωτάκης (2013) σημειώνει ότι αστάθεια και
η ανασφάλεια του προσωπικού χαρίσματος αποτελεί την κατεξοχήν κινητήρια δύναμη
για να ενταχθεί στους θεσμούς και τις συμβατικές νόρμες της καθημερινότητας. Ο ίδιος
ο Weber σημειώνει ότι «στην καθαρά ιδεοτυπική της μορφή η χαρισματική κυριαρχία
μπορεί να υπάρξει μόνο σε statu nascendi. Δεν μπορεί να παραμείνει σταθερό και πρέπει
να αποκτήσει παραδοσιακή ή ορθολογική μορφή, ή και τα δύο» (Weber, 1978, σ. 246
Vol. II).
Το χάρισμα προκειμένου να αποφύγει τον αφανισμό, είναι καταδικασμένο να
ακολουθήσει την οδό της βαθμιαίας άμβλυνσης και θεσμοποίησης-καθημερινοποίησης.
Με τον όρο καθημερινοποίηση, ο Weber αναφέρεται στη διαδικασία του
μετασχηματισμού του στο πλαίσιο της οποίας το χάρισμα μεταλλάσσεται και
μετασχηματίζεται σε κανόνες, νόρμες, θεσμούς κλπ. Προκειμένου να λάβει μόνιμο και
σταθερό

χαρακτήρα

στην

οικονομική,

πολιτική,

κοινωνική

ή

θρησκευτική

πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει ριζικά τη φύση του και τελικά να αυτοαναιρεθεί
προκειμένου να επιβιώσει. Η καθημερινοποίηση είναι η διαδικασία εκείνη η οποία με
τρόπο αμείλικτο και οριστικό μεταφέρει και σταθεροποιεί το χάρισμα από τον
υποτιθέμενο κόσμο, που είναι εκτός της κυρίαρχης καθημερινότητας, δηλαδή εκτός των
θεσμών, εκτός της συμβατικής οικονομίας, εκτός των συμβατικών επαγγελμάτων,
απασχολήσεων και υποχρεώσεων, στο συγκεκριμένο κόσμο της συμβατικής και
συνήθως, θεσμικά οριοθετημένης καθημερινότητας. Με αυτόν τον τρόπο η χαρισματική
κυριαρχία καθίσταται εναλλακτικό μέσο κτήσης και διατήρησης της εξουσίας μέσω της
«καθημερινοποίησης» του χαρίσματος, δηλαδή της προσαρμογής και διείσδυσής του
στον συμβατικό και θεσμικό κόσμο της καθημερινότητας.
Η αναγκαιότητα και οι λόγοι μετασχηματισμού του χαρίσματος σε μονιμότερη
μορφή συμπυκνώνονται, γενικά, στους κάτωθι τρεις:

οικονομική ανάπτυξη και ο καπιταλισμός ειδικότερα, απαιτεί σταθερές νόρμες, νόμους και θεσμούς οι
οποίοι είναι εφικτοί μόνο στα πλαίσια της παραδοσιακής και της νόμιμης-ορθολογικής κυριαρχίας
(Weber, 2001).
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α. η επιθυμία των οπαδών να μονιμοποιήσουν τη χαρισματική, δηλαδή
προνομιακή σχέση με τον αρχηγό στα πλαίσια της συμβατικής και σταθερά
οριοθετημένης καθημερινότητας τους: «τα ενεργά κίνητρα για τη μεταβολή αυτή είναι τα
εξής: α) το ιδεώδες ή και υλικό συμφέρον των οπαδών για τη συνέχιση και τη διαρκή
αναβίωση της (χαρισματικής) κοινότητας - β) το ακόμη εντονότερο ιδεώδες και ακόμη
εντονότερο υλικό συμφέρον του διοικητικού επιτελείου: της ακολουθίας, των μαθητών,
των κομματικών εμπίστων κ.α. στη συνέχιση ύπαρξης της σχέσης (…)» (Weber, 2005, σ.
281). Δηλαδή τα οικονομικά-υλικά συμφέροντα αποτελούν τον κύριο λόγο
μετασχηματισμού και καθημερινοποίησης του χαρίσματος. Η αρχικά ρευστή και
ασταθής χαρισματική σχέση διεισδύοντας και παγιώνοντας την ύπαρξή της, κατά τρόπο
σταθερό, μέσα στις κοινωνικές δομές και τους θεσμούς της καθημερινότητας,
«διασφαλίζεται στο πλαίσιο κανονικών και σταθερών υπηρεσιών και επαγγελμάτων»
(Χιωτάκης, 2011b, σ. 224). Όταν ο ηγέτης δεν αμφισβητείται λόγω απώλειας της
πίστης, τότε η επιστροφή στην καθημερινή ζωή επισημαίνει την έναρξη της διαδικασίας
καθημερινοποίησης του χαρίσματος. Οι οπαδοί ή το διοικητικό επιτελείο μετά την
βιωματική εμπειρία της επαναστατικής - έκρυθμης φύση του χαρίσματος επιδιώκουν
την επιστροφή τους σε μία πιο δομημένη καθημερινότητα με σταθερή εφαρμογή των
νέων πρακτικών και συσχετισμών ισχύος. Η επιστροφή αυτή όμως δεν μπορεί παρά να
γίνει με τη διατήρηση του λειτουργικού και ιδεολογικού πλαισίου που είχε τεθεί
εξαρχής από το χαρισματικό ηγέτη. Έτσι, ο Weber αναφέρεται στην επανεμφάνιση των
υλικών συμφερόντων μετά από την ιδεώδη και συναισθηματική περίοδο του
χαρίσματος.
β.

η

απώλεια

του

χαρίσματος:

«εάν

η

δοκιμασία

δεν

διενεργείται

επανειλημμένως, εάν ο κάτοχος του χαρίσματος φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί από το
θεό του ή τη μαγική ή την ηρωική του δύναμη, εάν παρουσιάζει συνεχώς αποτυχίες,
προπάντων δε εάν η ηγεσία του δεν επιφέρει ευδαιμονία στους κυριαρχούμενους, τότε η
χαρισματική του αρχή έχει πιθανότητα να αφανιστεί.» (Weber, 2005, σσ. 276-277), για
το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να διεισδύσει στην καθημερινότητα και να μεταλλαχθεί σε
σταθερό θεσμό. Όπως προαναφέρθηκε, η νομιμοποιητική ισχύς του χαρίσματος
εξαρτάται από την πίστη που επιδεικνύουν οι οπαδοί-ακόλουθοι του ηγέτη· πίστη που
απαιτεί θαύματα εκ μέρους του ηγέτη, πράγμα που σημαίνει ότι οι οπαδοί του πρέπει να
ευημερούν. Η απουσία επιτυχίας φθείρει και μειώνει την πίστη στον ηγέτη οδηγώντας
τους απογοητευμένους κυριαρχούμενους από τη λατρεία στο μίσος. Η αποχώρηση του
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ηγέτη υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να λάβει χώρα με τρόπο ενίοτε ταπεινωτικό ή
βίαιο, καθώς οι οπαδοί αισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν.
γ. η εξέλιξη της σχέση του χαρισματικού ηγέτη με τις άλλες συνυπάρχουσες
μορφές κυριαρχίας: αναμφίβολα υπάρχει πάντα εν εξελίξει μία ανταγωνιστική σχέση
μεταξύ του χαρισματικού ηγέτη και άλλων συνυπαρχουσών μορφών κυριαρχίας:
νόμιμης-ορθολογικής ή/και παραδοσιακής. Η πολυσχιδής πραγματικότητα φανερώνει
ότι η νομιμοποίηση της χαρισματικής κυριαρχίας στη θεσμοποιημένη της μορφή δεν
στηρίζεται μονοδιάστατα, αποκλειστικά στο προσωπικό χάρισμα των ηγετών· πέραν
αυτού, οι ηγέτες, ως Πρόεδροι ή Πρωθυπουργοί, διαθέτουν το χάρισμα της θέσης, ενώ
ως γόνοι πολιτικών οικογενειών, διαθέτουν και το κληρονομικό χάρισμα. Υπονοείται
ότι στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού επικράτησης, θα υπάρξει μία στιγμή της
«αναμέτρησης», καθώς τα στοιχεία του προσωπικού χαρίσματος τείνουν σε
επαναστατικές αλλαγές, αλλά διοχετεύονται συνήθως στο προϋπάρχον status quo που
πρεσβεύουν οι άλλες δύο μορφές. Η αναμέτρηση του χαρισματικού ηγέτη μπορεί να
σχετίζεται με μία παραδοσιακή θέση εξουσίας, όπως πχ η αντιπαλότητα μεταξύ του Γ.
Παπανδρέου και των Ανακτόρων το 1965 και του Ελ. Βενιζέλου με το Βασιλιά το
1915, ή με τη νόμιμη-ορθολογική τάξη και τους κανόνες με τους οποίους αυτή
λειτουργεί, όπως πχ την περίοδο συνύπαρξης μεταξύ του Α. Παπανδρέου ως
Πρωθυπουργού και του Κ. Καραμανλή ως Προέδρου της Δημοκρατίας από το 1981
έως το 1985. Η συγκρουσιακή και ανατρεπτική φύση του χαρίσματος μοιραία
καταλήγει τόσο στην αποδυνάμωσή του είτε μέσω της «ήττας» του από τις άλλες
μορφές νομιμοποίησης και στην ενσωμάτωσή του σε αυτές.
Στην

πράξη,

καταφεύγοντας

σε

ιστορικά

ανάλογα,

η

διαδικασία

καθημερινοποίησης του χαρίσματος φαίνεται να αποτελεί συνδυασμό και συγκερασμό
και των τριών προαναφερθέντων λόγων, όπου η συνεισφορά του καθενός μεταβάλλεται
σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα και τις εκάστοτε επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες.
Ειδικότερα, το παράδειγμα της σύγκρουσης μεταξύ δύο εκ των σημαντικότερων
πολιτικών

προσωπικοτήτων της

μεταπολίτευσης,
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χαρακτηρίζονται ως «χαρισματικές», του Α. Παπανδρέου και του Κ. Καραμανλή35. Η
ευρεία νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981 οδήγησε στη συνύπαρξη των δύο
πολιτικών στα δύο κορυφαία αξιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας: του μεν πρώτου
ως Πρωθυπουργού και του δε δεύτερου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι
αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζονταν από το πρώτο Σύνταγμα
της μεταπολίτευσης, που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή το 1975.
Αυτό προέβλεπε μία σειρά από αρμοδιότητες για το αξίωμα του ΠτΔ με ίσως
σημαντικότερες τη δυνατότητα του ΠτΔ να διαλύει τη Βουλή όταν αυτή βρισκόταν «σε
προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα»36 και τη δυνατότητα προκήρυξης εκλογών.
Η «συγκατοίκηση» μεταξύ των δύο χαρισματικών ηγετών, αν και εμφανιζόταν
επιφανειακά άριστη, στην πράξη υπήρχε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο φόβος να
ασκηθούν εκ μέρους του Προέδρου οι θεσμικές υπερεξουσίες37, που προέβλεπε για το
αξίωμά του, δεδομένων των πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών των δύο πολιτικών
ανδρών. Η κυβερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον ιδρυτή, Πρόεδρο
του και Πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου πρότεινε το 1985 την αναθεώρηση του
Συντάγματος προκειμένου να αφαιρεθούν από τον ΠτΔ οι αποκαλούμενες
υπερεξουσίες. Ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου θεωρούσε ότι η αναθεώρηση του 1986
αποτελούσε «σημαντική ρήξη» για την άρση των εμποδίων που θα μπορούσε να θέσει ο
ΠτΔ στην εφαρμογή και υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, απελευθερώνοντας την
κυβέρνηση από τη «λανθάνουσα προεδρική κηδεμονία» (Κατρούγκαλος, 2004, σ. 29).
Στην πράξη, και δεδομένου ότι οι προεδρικές υπερεξουσίες δεν καταργήθηκαν
αλλά αντιθέτως μεταφέρθηκαν στο πρωθυπουργικό αξίωμα, αφού τη θέση των
αμφισβητούμενων προεδρικών υπερεξουσιών κατέλαβε ένα «κλειστό κύκλωμα της
εκτελεστικής εξουσίας με επικεφαλής τον παντοδύναμο πρωθυπουργό» (Κατρούγκαλος,
2004, σ. 30), η συνταγματική αναθεώρηση του 1986 φέρει την προσωπική σφραγίδα
του χαρισματικού Α. Παπανδρέου, ο οποίος μέσω αυτής ολοκληρώνει και

35

Όπως σημειώνει ο Παππάς (2002, σσ. 22-23) στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα,
η παρουσία χαρισματικών ηγετών υπήρξε καταλυτική και επιπλέον συνήθως οι χαρισματικοί ηγέτες
εμφανίστηκαν ως αντιθετικά ζεύγη: Πλαστήρας/Παπάγος, Κ. Καραμανλής/Γ. Παπανδρέου, κ.
Καραμανλής/Α. Παπανδρέου.
36
Άρθρο 41 §1 του Συντάγματος του 1975
37
όπως σημειώνει ο Παντελής (2007, σ. 303) ο νεολογισμός «υπερεξουσίες» εμπεριέχει υποκειμενική
κρίση και υποδηλώνει ότι οι εξουσίες, δηλαδή οι αρμοδιότητες με διακριτική ευχέρεια κάποιου οργάνου
θεωρούνται τόσο μεγάλες ώστε να ανατρέπουν την απαραίτητη ισορροπία με τις εξουσίες άλλων
οργάνων.
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μετασχηματίζει τη χαρισματική κυριαρχία του στο κόμμα και την κοινωνία, σε
πολιτειακή, στη βάση των θεσμών της καθημερινότητας.
Από μία άλλη σκοπιά, εάν ληφθεί υπόψη η θέση του Παντελή (2007, σσ. 300306), η όλη συζήτηση για τις προεδρικές υπερεξουσίες ήταν άνευ νοήματος και
αποτελεί «παραφιλολογία» καθώς από τη μία πλευρά «ταλάνισαν» την πολιτική ζωή
αποκρύπτοντας τα πραγματικά προβλήματα, ενώ από την άλλη η θεσμική αποψίλωση
του ρόλου του ΠτΔ ουδόλως απέτρεψε τον Κ. Καραμανλή από το να αποδεχθεί την
επανεκλογή του από το 1990 έως το 1995. Άλλωστε, όπως ο ίδιος σημειώνει, η
ουσιαστική δυνατότητα του ΠτΔ να προκαλεί εκλογές μέσω της παραίτησής του
αποτελεί από μόνη της «πυρηνική δύναμη κρούσης», η οποία ως εργαλείο
αποκρυσταλλώνει και ενσωματώνει το πνεύμα της διάταξης περί «δυσαρμονίας της
βουλής με το λαϊκό αίσθημα».
Συνεπώς και με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η αναθεώρηση του 1986 αποτελεί
την τυπική και θεσμική επισφράγιση ενός «πρωθυπουργοκεντρικού» πολιτικού
συστήματος. Αν και όπως σημειώνει ο Χαραλάμπης (2001) «πρωθυπουργοκεντρική»
ήταν η μορφή διακυβέρνησης από το 1974 έως το 1980 υπό τον Κ. Καραμανλή, η
αναθεώρηση του 1986 θεσμοποιεί επισήμως το χαρισματικό κύρος του Α. Παπανδρέου
το οποίο κατοχυρώνει ακόμη περισσότερο την ισχυρή θέση του Πρωθυπουργού σε
βάρος της θέσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, αναβαθμίζει το δικό
του διπλό χάρισμα: το προσωπικό, και το πρωθυπουργοκεντρικό «χάρισμα της θέσης»,
έτσι ώστε κάθε Πρωθυπουργός, που έπεται, να το κληρονομεί, τυπικώς. Από μία
θεωρητική σκοπιά, το καθημερινό χάρισμα της θέσης είναι ό,τι έχει μείνει από το εκτός
καθημερινότητας χάρισμα, μετά τη διείσδυσή του τελευταίου στα μορφώματα της
σταθερής καθημερινότητας και το μετασχηματισμό του σε «κοινωνικό θεσμό». Με τη
μετάλλαξή του αυτή ισχύει πλέον σταθερά, κάθε μέρα και ανεξάρτητα σχεδόν από τις
επιδόσεις των προσώπων που το φέρουν. Από τη σκοπιά της θεσμικής διάρκειας και
συνέχειας, το κύριο χαρακτηριστικό του καθημερινού χαρίσματος σε σχέση με το εκτός
καθημερινότητας χάρισμα είναι η σταθερότητά του, σε αντίθεση προς τον εφήμερο
χαρακτήρα και την αστάθεια του δευτέρου (Χιωτάκης, 2011a, σ. 490).
Είναι αυτονόητο ότι το «καθημερινό» ή θεσμικό

πρωθυπουργοκεντρικό

χάρισμα της θέσης δεν το δημιούργησε ο Α. Παπανδρέου αλλά προϋπήρχε
(Χαραλάμπης, 2001). Ωστόσο, ο Α. Παπανδρέου το ενίσχυσε με το δικό του προσωπικό
χάρισμα και επιπλέον με την ισχυροποίηση της θέσης του Πρωθυπουργού. Στην
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ελληνική πολιτική πραγματικότητα, το χάρισμα της θέσης του πρωθυπουργού, όπως
εμπλουτίστηκε από το προσωπικό και κληρονομικό χάρισμα του Α. Παπανδρέου, είχε
ως αποτέλεσμα την πλήρη και απόλυτη επικυριαρχία οποιουδήποτε καταλαμβάνει το
αξίωμα: «Ο ρόλος του Πρωθυπουργού δεν είναι κυρίαρχος μόνο μέσα στην
κοινοβουλευτική του ομάδα, αλλά συγχρόνως και στο κόμμα του οποίου ηγείται και στην
Κυβέρνηση». Η κυριαρχία του στο κόμμα εκδηλώνεται με τον ουσιαστικό
παραγκωνισμό των κομματικών οργάνων και της συμμετοχής της βάσης του κόμματος
στις πολιτικές αποφάσεις. Η κυριαρχία του στην κοινοβουλευτική ομάδα εκδηλώνεται
με την υποταγή των βουλευτών στις αποφάσεις του, η οποία και θα τους εξασφαλίσει
μία θέση στην εκλογική λίστα του κόμματος ή την υπουργοποίηση 38 . Τέλος, η
κυριαρχία του στο κυβερνητικό επίπεδο εκδηλώνεται με την καθυπόταξη του
Υπουργικού Συμβουλίου ως συλλογικού οργάνου στην πρωθυπουργική μονοκρατορία
και στη διαμόρφωση της πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας προσωπικά από τον ίδιο.
Καθοριστικός παράγοντας της διαμόρφωσης αυτής της μονοκρατορίας, πέραν της
συνταγματικής καθιέρωσής της ήταν η παρουσία στα δύο μεγάλα κόμματα, και κατά
συνέπεια στα ηνία της κυβέρνησης, χαρισματικών ηγετών, όπως ο Κ. Καραμανλής στη
συντηρητική παράταξη και ο Α. Παπανδρέου στη σοσιαλιστική (Κοντιάδης, 2009, σ.
89).
Αναμφίβολα, η βεμπεριανή ανάλυση του χαρίσματος έχει εμπνεύσει πληθώρα
κοινωνιολογικών ερευνών, ωστόσο η χρησιμότητά του ως ερμηνευτικό εργαλείο στις
σύγχρονες μεταμοντέρνες κοινωνίες παραμένει αντικείμενο αμφισβήτησης. Η
εκλαΐκευση του όρου και η ευρύτητα της χρήσης του στην καθημερινότητα δημιουργεί
επιπλέον εννοιολογική σύγχυση, ενώ είναι γεγονός ότι χρησιμοποιείται πολύ συχνά
στην πολιτική, για να χαρακτηρίσει την εφήμερη δημοφιλία που είναι τεχνητά
κατασκευασμένη από τα ΜΜΕ. Το χάρισμα στις παραδοσιακές κοινωνίες προκύπτει
αυθόρμητα από το συλλογικό συναίσθημα, που εμπνέει η πίστη στις εκτός συμβατικής
καθημερινότητας ιδιότητες του χαρισματικού ηγέτη, ωστόσο στη σύγχρονη πολιτική
είναι μάλλον προϊόν της εσκεμμένης μηντιακής χειραγώγησης 39. Όμως, και παρά το
γεγονός ότι η έννοια έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την πίστη και αφοσίωση σε

38

ή εναλλακτικά, το διορισμό τους σε θέση ευθύνης του Δημοσίου στην περίπτωση αποτυχίας εκλογής
του βουλευτή.
39
στην πραγματικότητα, η προβληματική της αναγνώρισης του πραγματικά «χαρισματικού» ηγέτη
αποτελεί διαχρονικό ζήτημα: η διάκριση μεταξύ του πραγματικού και του «ψεύτικού προφήτη» είναι
υπαρκτό πρόβλημα δεδομένου ότι οι πιστοί, οι οπαδοί μπορεί να παραπλανηθούν από ψευδοπροφήτες.
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ποικίλο, ετερόκλητο και ανομοιογενές εύρος ηγετών στον 20ο αιώνα, π.χ. από τον
Hitler μέχρι τον J.F. Kennedy, τον W. Brandt και τον Barack Obama, η αξία του ως
εργαλείο ανάλυσης στην πολιτική κοινωνιολογία παραμένει αναμφίβολα σημαντική.
Όπως προαναφέρθηκε, το κύριο ενδιαφέρον του Weber φαίνεται να εντοπίζεται
στην ορθολογική-νόμιμη κυριαρχία η οποία οδηγεί στην οργανωτική δομή της
βεμπεριανής γραφειοκρατίας40, δομικό συστατικό της οποίας αποτελεί ο ορθολογισμός
και οι κανόνες: «from a purely technical point of view, capable of attaining the highest
degree of efficiency and is in this sense formally the most rational known means of
exercising authority over human beings» (Weber, 1978, σσ. 223, Vol. I). Αν και η
βεμπεριανή γραφειοκρατία αποτελεί την επιτομή του ορθολογισμού με όρους
οργάνωσης και διοίκησης μαζικών οργανώσεων, ο Weber δεν διστάζει να ασκήσει
κριτική καθώς η ίδια εξελίσσεται σε «σιδερένιο κλουβί» εντός του οποίου
εγκλωβίζονται τα άτομα ακριβώς λόγω του εργαλειακού ορθολογισμού που τη
διακρίνει: «modern bureaucracy has one characteristic which makes its "escape -proof"
nature much more definite: rational specialization and training» (Weber, 1978, σσ.
1401, Vol. II). Οι γραφειοκρατίες, αλλά και γενικότερα η συνέχεια των ορθολογικών
δομών και θεσμών αποτελούν αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία περιορίζουν την
ελευθερία δράσης, σκέψης και καινοτομίας (Ritzer, 2005, σ. 57). Σε αυτά τα πλαίσια, το
χάρισμα

δεν

νοηματοδοτείται

αρνητικά

ως

ανορθολογική,

προσωρινή

και

προσωποκεντρική ιδιότητα, αλλά αντιθέτως η έλευση ενός χαρισματικού ηγέτη που
εκφράζει νέες, αντισυμβατικές ή αντικατεστημένες ιδέες μπορεί να λειτουργήσει
«απελευθερωτικά» για τα άτομα που βρίσκονται παγιδευμένα εντός των άτεγκτων και
ίσως εκφυλισμένων δομών της γραφειοκρατίας. Ο ορθολογισμός των γραφειοκρατικών
δομών που δημιουργούνται από την νόμιμη-ορθολογική κυριαρχία εναλλάσσεται αέναα
με «χαρισματικές» περιόδους: Ο εκφυλισμός της γραφειοκρατίας σε «σιδερένιο
κλουβί» σηματοδοτεί κρίση και τις έκρυθμες εκείνες καταστάσεις, οι οποίες ευνοούν
την εμφάνιση ενός χαρισματικού ηγέτη41, το χάρισμα του οποίου αρχικά λειτουργεί ως
φορέας ανατροπής και απελευθέρωσης από τα δεσμά της γραφειοκρατίας και εν

40

για αναλυτικότερο σχολιασμό της γραφειοκρατίας του Weber βλ. § 2.2.2 σελ. 77.
σύμφωνα με τον Weber η εμφάνιση του χαρισματικού προϋποθέτει την εκδήλωση της κρίσης:
«charismatic rulership […] always results from unusual, especially political or economic situations»
(1978, σσ. 1121, Vol. II) ωστόσο η κρίση αποτελεί αναγκαία πλην όμως όχι και επαρκή συνθήκη για την
εμφάνιση του χαρισματικού. Δηλαδή το χάρισμα προϋποθέτει κρίση, αλλά η κρίση δεν οδηγεί
υποχρεωτικά στο χαρισματικό (Παππάς, 2002, σσ. 25, Υποσημ.4).
41
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συνεχεία, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αρχίζει να μετασχηματίζεται και το
ίδιο στους θεσμούς της καθημερινότητας.
Σημαντικό ρόλο στη δόμηση της πίστης και του μύθου του ηγέτη αλλά και στη
διαδικασία «καθημερινοποίησης» του χαρίσματος διαδραματίζουν στις σύγχρονες
μεταμοντέρνες κοινωνίες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνολικά όλες οι
επικοινωνιακές διαδικασίες και πράξεις ορίζουν, νομιμοποιούν και οριοθετούν τις
σύγχρονες πολιτικές ηγεσίες, καθώς η σχέση μεταξύ της πολιτικής και των ΜΜΕ είναι
ισχυρότατη (Niemi, 2011, σ. 310). Αναμφίβολα ο προσωποκεντρισμός στην πολιτική
είναι ένα φαινόμενο το οποίο προϋπήρχε όχι μόνο του Διαδικτύου, αλλά και των άλλων
ΜΜΕ και ενώ η έλευση της τηλεόρασης ήταν το καίριο τεχνολογικό έναυσμα για την
κυριαρχία της εικόνας στην πολιτική (Βενέτη, 2009, σ. 45), τα τελευταία χρόνια το
Διαδίκτυο όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται, τόσο έμμεσα όσο και άμεσα, για την
επικοινωνιακή προβολή και την κατασκευή της εικόνας των πολιτικών ηγετών
(Kotzaivazoglou & Ikonomou, 2005, σ. 4).
2.1.3

Προσωποκεντρισμός στα Κόμματα και στην Πολιτική

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αναδεικνύει την προσωπική προβολή της
πολιτικής ηγεσίας μέσα από το Διαδίκτυο και ταυτόχρονα λειτουργεί ως φορέας
δημιουργίας και συντήρησης του μύθου του ηγέτη στα πλαίσια της καθημερινοποίησης
του χαρίσματος, αποτελεί η περίπτωση της «προσωπικής παρέμβασης του
Πρωθυπουργού». Η σχετική αναζήτηση με τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων στο
Διαδίκτυο ανασύρει περισσότερα από 400.000 αποτελέσματα στον Παγκόσμιο Ιστό42.
Η

«προσωπική

παρέμβαση

του

Πρωθυπουργού»

συνίσταται

σε

ένα

επικοινωνιακό εργαλείο-τέχνασμα, όπου ο εκάστοτε Πρωθυπουργός παρεμβαίνει
άμεσα, καίρια και αποφασιστικά43 για την επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος - αν
όχι σε ουσιαστικό επίπεδο, τουλάχιστον σε συμβολικό - που απασχολεί το σύνολο, ή
μεγάλο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας. Ως εργαλείο προώθησης της δημοφιλίας και
της εικόνας του πολιτικού ηγέτη, που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα τη
δεδομένη στιγμή, έχει αξιοποιηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια από όλα τα δημόσια

42

Το πλήθος των αποτελεσμάτων της αναζήτησης αφορά τόσο την προβολή των παρεμβάσεων που
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και νέα αιτήματα από ιδιώτες και φορείς που ζητούν την προσωπική
παρέμβαση του Πρωθυπουργού.
43
όχι όμως και αποτελεσματική όπως θα αναλυθεί παρακάτω
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πρόσωπα που υπηρέτησαν σε αυτήν τη θέση, δομώντας τον προσωπικό «θρύλο» του
ηγέτη ως μέρος της (προ)κατασκευασμένης χαρισματικότητάς του. Άλλωστε η
αναγνώριση ενός προσώπου ως χαρισματικού εξαρτάται (και) από μη ορθολογικούς
παράγοντες, μεταξύ άλλων την προπαγάνδα και το λαϊκισμό 44 (Χιωτάκης, 2011a, σ.
498).
Όλες οι περιπτώσεις της «προσωπικής παρέμβασης του Πρωθυπουργού», όπως
αναφέρονται στα ΜΜΕ, εμφανίζουν συνήθως ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, και με
τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο σχηματισμός μιας τυπολογίας των παρεμβάσεων αυτών
με τα ακόλουθα γνωρίσματα:
α) η επιτυχής επίλυση του προβλήματος, που αναζητά λύση, έχει σημαντικό
θετικό αντίκτυπο στην εικόνα του πολιτικού ηγέτη, για αυτό το λόγο, η πηγή εκκίνησης
της παρέμβασης παρουσιάζεται ως να προέρχεται συνήθως από τα «πάνω» ακόμα και
αν το ζήτημα είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορισμένης εμβέλειας, αφορά τουλάχιστον επικοινωνιακά- το σύνολο της κοινωνίας,
β) υπάρχουν πάντα θεσμοθετημένες διαδικασίες και φορείς (η δημόσια
διοίκηση, άλλα μέλη της Κυβέρνησης, η Δικαιοσύνη κλπ), οι οποίοι είναι θεσμικά και
νομικά υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση και θεραπεία του εν λόγω ζητήματος, ωστόσο
εμφανίζονται από τα ΜΜΕ απρόθυμοι ή ανίκανοι να δώσουν λύση
γ) τυγχάνει ευμενούς σχολιασμού από τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα του τύπου με ευρεία
κυκλοφορία και των ειδησεογραφικών δικτυακών τόπων μεγάλης επισκεψιμότητας
ε) η παρέμβαση είθισται να γίνεται γνωστή μέσω δημοσιογραφικών «διαρροών»
από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και όχι από τους επίσημους διαύλους ενημέρωσης,
καθώς συχνά, η «παρέμβαση» υπερβαίνει τις τυπικές θεσμικές και νομικές δυνατότητες
και αρμοδιότητες στις οποίες παραπέμπει το αξίωμα του Πρωθυπουργού

44

όπως σημειώνουν οι Λυριντζής & Σπουρδαλάκης, το πολυσήμαντο του όρου λαϊκισμός στην Ελλάδα
δεν σημαίνει και κάποια αμφισημία του: στη χώρα μας χρησιμοποιείται μόνο με την έννοια του ψόγου
(1993, σ. 134). Στην καθομιλουμένη, χαρακτηρισμός «λαϊκιστής» είναι σαφώς απαξιωτικός,
περιγράφοντας «τους καιροσκόπους πολιτικούς, άλλοτε τους αιθεροβάμονες, μερικές φορές τους ψεύτες
που μοιράζουν αφειδώς υποσχέσεις, ή εκείνους που απαιτούν την ικανοποίηση ανέφικτων αιτημάτων, σε
πείσμα των αντικειμενικών συνθηκών» (Χρυσολώρας, 12/07/2009). Για το υπόλοιπο του κειμένου ο όρος
θα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επιφανειακή μίμηση λαϊκών προτύπων για δημαγωγικούς
λόγους ή την πρακτική της επίκλησης στο συναίσθημα αντί της λογικής των πολιτών (Δεμερτζής, 2004).
Ο Βερέμης (2001, σ. 35) αναφέρεται στη «γοητεία» του λαϊκιστικού μύθου που προβάλλει το μέσο όρο
ως υπόδειγμα «ήθους και ύφους» κολακεύοντας την αυταρέσκεια του μέσου ανθρώπου.
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στ) η προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού αποκτά σχεδόν μεσσιανικά
χαρακτηριστικά, καθώς ως από μηχανής θεός παρεμβαίνει και διορθώνει τα κακώς
κείμενα αποκαθιστώντας (ή ενίοτε υποκαθιστώντας) τη λειτουργία των θεσμών,
θέτοντας σε λειτουργία τα -απρόθυμα να κινηθούν- γρανάζια της δημόσιας διοίκησης ή
«οκνηρά» μέλη της Κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου

45

, άλλοτε

παρεμβαίνοντας για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες χρονίζουν δίχως
εφαρμογή, ή λαμβάνοντας αποφάσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα στη θέση των
στελεχών τα οποία προβάλλονται κάποτε ως ανίκανα να το πράξουν και, σε τελευταία
ανάλυση, ικανοποιώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
2.1.3.1

Οι προσωπικές παρεμβάσεις από τα «πάνω» ως επικοινωνιακό εργαλείο

Η

σταχυολόγηση

ορισμένων

«προσωπικών

παρεμβάσεων»

των

46

Πρωθυπουργών τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι περιλαμβάνουν ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά:
α) Τον Ιούλιο του 2010 ο Γ. Παπανδρέου παρεμβαίνει «προσωπικά», ώστε να
πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ και
συναρμόδιοι Υπουργοί) για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ο
Πρωθυπουργός, εν μέσω της οικονομικής κρίσης και της προσφυγής της χώρας στο
ΔΝΤ, εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της κοινωνικής ειρήνης που συνεπάγεται ο
συμβιβασμός μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών αξιοποιώντας ταυτόχρονα την
ευκαιρία, ώστε να προπαγανδίσει το έργο του και τη διάσωση του 13ου και 14ου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα (καθώς έχει προηγηθεί η μείωσή τους στο Δημόσιο)47.
β) Τον Ιανουάριο του 2011 με την «προσωπική παρέμβαση» του Γ. Παπανδρέου
φέρεται να «επιταχύνονται οι διαδικασίες απονομής της Δικαιοσύνης για τις περιπτώσεις
επίορκων πολιτικών, που βρέθηκαν αναμεμιγμένοι σε σκάνδαλα και το πόθεν έσχες τους
δεν δικαιολογεί τα πλούσια περιουσιακά τους στοιχεία», μεταφέροντας μάλιστα την

45

που προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει διορίσει χωρίς ωστόσο κανείς να ερωτά δημόσια για ποιο
λόγο δεν τους αντικαθιστά αφού αποδεικνύονται ανεπαρκείς στα καθήκοντά τους
46
αναμφίβολα, οι πρωθυπουργικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες με κύριο ή ακόμα και αποκλειστικό
σκοπό την επικοινωνιακή εκμετάλλευση, δεν αποτελούν «προνόμιο» των Ελλήνων Πρωθυπουργών. πχ.
στις πλημμύρες του 2004 στη Γερμανία ο τότε Καγκελάριος Schröder, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες
φορώντας αδιάβροχο και γαλότσες «βοηθούσε» τα αρμόδια συνεργεία να αντιμετωπίσουν τις
καταστροφές.
47
«η χώρα και η οικονομία είχαν φτάσει σε οριακό σημείο και με τις δύσκολες αποφάσεις που πήραμε
αλλάξαμε ρώτα και βάλε πλώρη για την ανάταξη. Έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και οι θυσίες του
ελληνικού λαού δεν πηγαίνουν στράφι» (topontiki.gr, 01/07/2010)
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«οργή των πολιτών για την ατιμωρησία των πολιτικών». Ο Πρωθυπουργός μέσω της
συγκεκριμένης δημοσίευσης εμφανίζεται ως διώκτης των διεφθαρμένων πολιτικών και
ως σημείο εκκίνησης μίας διαδικασίας κάθαρσης48 του δημόσιου βίου, όταν μάλιστα
αυτό έχει καταστεί δημόσια -και άρα δημοφιλής- απαίτηση. Μάλιστα, το συγκεκριμένο
παράδειγμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται
αυτολεξεί ο Γ. Παπανδρέου: «Θέλω απάντηση γιατί κανένας δεν μπαίνει φυλακή. Δεν
αντέχω άλλο να μην έχω απάντηση γιατί κάποιος δεν μπαίνει φυλακή. Μου το λένε
παντού. Πάρτε μέτρα, φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός, δίνοντας, μάλιστα, εντολή να
δημευθούν οι περιουσίες των επίορκων πολιτικών» (express.gr, 01/09/2011). Η είδηση
αναπαράγει το πρότυπο του ηγέτη-πατέρα, που φροντίζει για τα μέλη της κοινότητάς
του, ενώ η λέξη προς λέξη αναφορά της «αυθόρμητης» δήλωσης του Πρωθυπουργού
αναπαράγει μία τεχνική λαϊκισμού, η οποία αποδίδει στον πολιτικό ένα πιο προσιτό
«καθημερινό» πρόσωπο και επιτρέπει στον αναγνώστη - επισκέπτη του δικτυακού
τόπου να ταυτιστεί μαζί του ως έχων κοινούς προβληματισμούς και κοινή αίσθηση
δικαίου. Σε κανένα σημείο των σχετικών κειμένων στο Διαδίκτυο δεν σχολιάζεται, εάν
ο Πρωθυπουργός δικαιούται ή νομιμοποιείται αφενός μεν να δίνει εντολές, έστω και
έμμεσα, στη Δικαιοσύνη, αφετέρου δε να διατάσσει τη δήμευση της περιουσίας μη
καταδικασμένων από τα δικαστήρια πολιτών της χώρας.
γ) Τον Αύγουστο του 2011 και πάλι ο Γ. Παπανδρέου λειτουργώντας στα ίδια
πλαίσια της ανάδειξής του, ως υπερασπιστή της νομιμότητας και του κοινού
αισθήματος

δικαιοσύνης, παρεμβαίνει

«προσωπικώς»,

ώστε να

δοθούν στη

δημοσιότητα τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών προς το δημόσιο και των
φοροφυγάδων. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, η οποία δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμα, ώστε να δοθεί η σχετική άδεια, ενώ
και πάλι οι αναρτήσεις στο Διαδίκτυο δημοσιεύουν αυτολεξεί τη δήλωσή του: «Το ζητεί
ο κόσμος και έχει δίκιο». Επιπλέον, το σχετικό δημοσίευμα της Καθημερινής είναι
αναμφίβολα θετικό προς το πρόσωπο του Γ. Παπανδρέου καθώς σχολιάζει: «Η
προσωπική εμπλοκή του πρωθυπουργού με αποφάσεις που έχουν ως στόχο να
αποκατασταθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα…» (kathimerini.gr, 28/08/2011).

48

έχει ενδιαφέρον το ότι δεν αναφέρεται η λέξη κάθαρση αν και ταιριάζει απόλυτα στο περιεχόμενο της
δημοσίευσης. Μία λογική εξήγηση θα ήταν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη λέξη αξιοποιήθηκε κατά
κόρον το 1989 μετά το σκάνδαλο Κοσκωτά και την παραπομπή του Α. Παπανδρέου (πατέρα του Γ.
Παπανδρέου) στο Ειδικό Δικαστήριο.
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δ) Μία από τις πλέον έντονες επικοινωνιακές εκφράσεις της παγγνωσίας του
προσώπου του Πρωθυπουργού συναντάται στις μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλεία το
καλοκαίρι του 2007 επί Πρωθυπουργίας του Κ. Καραμανλή. Σε ρεπορτάζ του γνωστού
δημοσιογράφου Τ. Τέλλογλου, όπως δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του περιοδικού
LIFO, αναφέρεται επί λέξει: «Τοπικοί φορείς τού μιλούν για την ανυπαρξία συντονισμού
από πλευράς Πυροσβεστικής αλλά και την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού
στην επαναδιάταξη των δυνάμεων καταστολής της φωτιάς» (Χαΐνη, 07/11/2007). Ο
Πρωθυπουργός, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εμφανίζεται να ακυρώνει στην
πράξη τα σχέδια πολιτικής προστασίας, όπως έχουν εκπονηθεί από τους αρμόδιους
φορείς για έκτακτες καταστάσεις, (που προφανώς εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται
ανεπαρκή), αναδιατάσσοντας προσωπικώς τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Με αυτόν τον
τρόπο βέβαια όχι μόνο ακυρώνει την ύπαρξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά παρακάμπτει και τον Υπουργό
Δημοσίας Τάξης - πολιτικό προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Σώματος- και επιπλέον
αντικαθιστά τα ίδια τα στελέχη και αξιωματικούς της Πυροσβεστικής στο
επιχειρησιακό πεδίο.
ε) Τέλος, τα πιο πρόσφατα παραδείγματα της επικαιρότητας αφορούν τον Α.
Σαμαρά ως επικεφαλής της τρικομματικής κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές
της 17ης Ιουνίου του 2012. Τον Ιούλιο του 2012 η ΔΕΗ διέκοψε την ηλεκτροδότηση
στο Άσυλο Ανιάτων επειδή δεν είχε πληρωθεί το Ειδικό Τέλος Ακινήτων. Μετά από
«προσωπική

παρέμβαση

του

Πρωθυπουργού»

στον

Πρόεδρο

της

ΔΕΗ

η

ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε καθώς «Φυσικά και δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά
είναι ένα κλασικό παράδειγμα της κρατικής μηχανής και της άθλιας γραφειοκρατίας. Το
λάθος όμως το χρεώνεται η κυβέρνηση και αναγκάστηκε ολόκληρος πρωθυπουργός να
παρέμβει. Το έκανε αμέσως όμως. Μόλις το πληροφορήθηκε. Όχι "αύριο"» (antinews.gr,
20/07/2012). Για την λύση που δόθηκε δεν γίνεται καμία επίκληση της νομιμότητας,
δεν αναφέρεται πουθενά, εάν αποτελεί τυπικό, νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση του
Πρωθυπουργού να διατάσσει μία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ανώνυμη εταιρεία,
έστω και δημόσιου χαρακτήρα, να επανασυνδέει το ρεύμα σε πελάτη της με
ανεξόφλητες υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την ανθρωπιστική πλευρά του ζητήματος.
Επιπλέον δεν διευκρινίζεται ούτε τίθεται ως ερώτημα με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή
για το συγκεκριμένο ίδρυμα και όχι πχ για άπορες οικογένειες, οι οποίες έχουν επίσης
υποστεί διακοπή της ηλεκτροδότησής τους. Η απάντηση, σύμφωνα και με όσα
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προαναφέρθηκαν, έχει να κάνει με την ικανοποίηση του δημόσιου αισθήματος και διά
αυτού, μέσο βελτίωσης της δημόσιας εικόνας του Α. Σαμαρά ως προστάτη των
αδυνάτων, ο οποίος παρεμβαίνει, όποτε χρειάζεται, δυναμικά και αποφασιστικά
αποκαθιστώντας το αίσθημα του δικαίου.
Η δεύτερη, πιο προβεβλημένη «προσωπική παρέμβαση» του Α. Σαμαρά, ήταν
το άνοιγμα του εργοστασίου της Χαλυβουργίας. Η πύλη του εργοστασίου ήταν υπό
κατάληψη από απεργούς εργάτες επί εννέα μήνες, ενώ αίτημα των εργατών ήταν να
ακυρωθούν απολύσεις συναδέλφων τους. Αν και η απεργία είχε κριθεί παράνομη από
τη δικαιοσύνη, οι καταληψίες εμπόδιζαν την επαναλειτουργία του εργοστασίου,
απαγορεύοντας την πρόσβαση σε συναδέλφους τους που επιθυμούσαν να εργαστούν.
Για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εφαρμογή της δικαστικής
απόφασης σημείο εκκίνησης φαίνεται να είναι προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος
σε ορισμένους δικτυακούς τόπους φέρεται να έδωσε άμεσα εντολή για εισαγγελική
παρέμβαση (Τύπος της Θεσσαλονίκης, 21/07/2012) και σε άλλους ότι έδωσε εντολή
στους συναρμόδιους Υπουργούς (in.gr, 20/07/2012). Στην πρώτη περίπτωση προφανώς
υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του και στη δεύτερη αναγνωρίζει την ανικανότητα της
πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων να πράξουν μόνοι τους το καθήκον τους. Και στις
δύο περιπτώσεις όμως το επικοινωνιακό συμπέρασμα είναι το ίδιο: η αστυνομία, ο
δημόσιος μηχανισμός, οι κρατικοί λειτουργοί και οποιοσδήποτε άλλος φορέας αρμόδιος
και υπεύθυνος να επέμβει δεν το πράττει, αλλά κινείται μόνο κατόπιν της «προσωπικής
παρέμβασης του Πρωθυπουργού». Άλλωστε ο Α. Σαμαράς «ανέλαβε προσωπικά να
συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία του εργοστασίου»
(newpost.gr, 20/07/2012). Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει για το συμβάν 49 ότι
«οι εργαζόμενοι ήταν που ζήτησαν την επέμβαση της αστυνομίας» παρέχοντας από τη
μία πλευρά πολιτική κάλυψη στην απόφαση και από την άλλη, την τυπική-θεσμική
κάλυψη για την «επικοινωνιακή υπέρβαση» Σαμαρά. Επισήμως το σήριαλ της
Χαλυβουργικής λαμβάνει νόμιμο τέλος μετά από απαίτηση των εργαζομένων, όμως η
ανάγνωση των σχετικών αναρτήσεων δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: Αν
δεν είχε παρέμβει ο Σαμαράς το πρόβλημα θα συνέχιζε να υπάρχει. Άλλωστε σχεδόν το
σύνολο των αναρτήσεων αναφέρει αυτολεξεί την δήθεν πηγαία (αφού η είδηση

49

η επέμβαση της Αστυνομίας για το άνοιγμα της πύλης του εργοστασίου και την επαναλειτουργία του
με τους εργαζομένους που επιθυμούσαν να εργαστούν.
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προέρχεται από διαρροή) δήλωσή του: «"Το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό και η
κυβέρνηση το υπερασπίζεται με κάθε τρόπο" φέρεται να είπε» (Βυθούλκας, 20/07/2012).
Έχει ενδιαφέρον το ότι και για τις δύο αυτές περιπτώσεις «προσωπικής
παρέμβασης», ο Πρωθυπουργός εισπράττει εξαιρετικά σχόλια από τα ΜΜΕ ευρείας
κυκλοφορίας και επισκεψιμότητας: «Τα πολιτικά ανακλαστικά του Αντώνη Σαμαρά τις
πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης, πραγματικά εντυπωσιάζουν. Είχαμε χρόνια να δούμε
πρωθυπουργό να παρεμβαίνει άμεσα και προσωπικά, όπου διαπιστώνει κραυγαλέες
αδικίες, ή χτυπητά παραδείγματα παραβίασης της νομιμότητας, όπως συνέβη με την
διακοπή της ηλεκτροδότησης του ασύλου ανιάτων, ή με την κατάληψη της εισόδου της
Χαλυβουργίας από απεργούς» (Χιώτης, 20/07/2012).
Η πλέον πρόσφατη παρέμβαση Σαμαρά, έχει αμιγώς επικοινωνιακά κριτήρια,
τονίζει την «ανθρώπινη» πλευρά του αλλά όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις
πάσχει θεσμικά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Ιούλιο του 2012 συνελήφθη πολύτεκνος
άνεργος για χρέη στο Δημόσιο ύψους €5000. Το γεγονός έλαβε μεγάλη δημοσιότητα
και καθώς η κοινή γνώμη είχε συνηθίσει να ακούει και να διαβάζει για συλλήψεις
μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου (ενίοτε δε και επώνυμοι), οι οποίοι αφήνονταν σχεδόν
αμέσως ελεύθεροι, δημιούργησε μία εξαιρετική ευκαιρία για την επικοινωνιακή
εκμετάλλευση του ζητήματος και την προσωπική προβολή του Πρωθυπουργού. Έτσι
λοιπόν την αμέσως επόμενη ημέρα το ελληνικό Διαδίκτυο είχε 557 αναρτήσεις με τη
φράση «Ελεύθερος ο άνεργος πατέρας με παρέμβαση Σαμαρά», καθώς ο άνεργος
προσελήφθη αμισθί στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να ξεχρεώνει τις οφειλές μέσω της
εργασίας του (newsbeast.gr, 02/08/2012).
Τα εύλογα ερωτήματα, που τίθενται κατά σειρά, είναι προφανή αλλά συγχρόνως
μάλλον ρητορικά: πρώτον, καθώς οι άνεργοι στην Ελλάδα το 2012 ξεπερνούν το
1.000.000 και αναμφίβολα πληθώρα εξ αυτών έχει χρέη στο Δημόσιο, με ποιο κριτήριο
έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου ανέργου (και όχι κάποιου άλλου ή άλλων)
προκειμένου να εργαστεί και να αποπληρώσει τα χρέη του; Δεύτερον, εάν πράγματι
υπάρχει τυπικά και νόμιμα η δυνατότητα αυτή, για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός δεν
αξιοποίησε το περιστατικό, ώστε να ανακοινώσει μία συνολική πολιτική λύση ή
νομοθετική πρωτοβουλία για τη διασύνδεση ανεργίας, δημόσιων οφειλών και
κοινωφελούς εργασίας στο Δημόσιο προς αποπληρωμή αυτών των οφειλών; Είναι
σαφές, ότι η ad hoc παρέμβαση του Α. Σαμαρά ωφελεί μόνο τον ίδιο επικοινωνιακά
προβάλλοντας δημόσια την κοινωνική του «ευαισθησία» αλλά και αποφασιστικότητα,
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χωρίς να έχει άλλη πρακτική ή μακροχρόνια θετική επίδραση 50. Ο προσωπικός «μύθος»
του Α. Σαμαρά χτίζεται στην επιλογή «να δώσει ψάρι στον πεινασμένο, αντί να του
μάθει να ψαρεύει».
2.1.3.2

Επιπτώσεις και παρενέργειες

Ωστόσο, η διαδικασία προώθησης της εικόνας της διακυβέρνησης και τονισμού
του προσώπου και του μύθου που το περιβάλλει δια μέσου των «προσωπικών
παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού» έχει δύο όψεις. Αντί να ωφεληθεί ο πολιτικός
ηγέτης και να συντηρηθεί ο «θρύλος» του, μπορεί κάλλιστα να καταστεί θύμα μιας
επικοινωνιακής

διαδικασίας,

που

ο ίδιος δημιούργησε

και

εκμεταλλεύτηκε,

αποδομώντας την πίστη των οπαδών του και το υποτιθέμενο «εκτός καθημερινότητας»
χάρισμά του.
Αυτό μπορεί να συμβεί διαμέσου δύο οδών: των αυξανόμενων σε ένταση και
πλήθος προσδοκιών για το επόμενο «θαύμα» από την μία, και από την άλλη τη
διάψευση των προσδοκιών σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες ουσιαστικές θετικές
επιδράσεις των «θαυμάτων» στην καθημερινότητα των πολιτών51.
Σύμφωνα με τον Max Weber (Χιωτάκης, 2011a, σ. 491) η χαρισματική σχέση
είναι αναγκασμένη να υφίσταται διαρκή δοκιμασία και επιτυχία για την επιβεβαίωσή
της. Το προσωπικό χάρισμα ισχύει μόνο στο βαθμό που η δοκιμασία του χαρισματικού
προσώπου στέφεται με επιτυχία πράγμα που σημαίνει ότι αποδεικνύεται χρήσιμη στο
λαό και δημιουργείται η προσδοκία του «από μηχανής θεού», του μεσσία. Ωστόσο, ο
εθισμός στις προσωπικές ικανότητες του προσώπου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο
ακυρώνει άλλους θεσμικούς δρώντες αλλά παράλληλα δημιουργεί όλο και μεγαλύτερες
προσδοκίες για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε πιθανό και
απίθανο πεδίο της καθημερινότητας.

50

Μία απίθανη αλλά όχι παράλογη νοητική επέκταση του σκεπτικού της συγκεκριμένης παρέμβασης του
Α. Σαμαρά καταδεικνύει την ουσιαστική ανεπάρκειά της: αρκεί να φανταστεί κανείς μερικές δεκάδες
χιλιάδες άνεργους διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας που θα διεκδικούν την αμισθί πρόσληψή τους στο
Δήμο Αθηναίων προκειμένου να ξεχρεώσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο ή άλλες τόσες χιλιάδες
κόσμου να διεκδικούν την αμισθί πρόσληψή τους στην Τράπεζα στην οποία οφείλουν δόσεις του
στεγαστικού τους δανείου.
51
άλλωστε όπως αποφαίνεται η λαϊκή σοφία, τα θαύματα κρατούν τρεις μέρες και τα μεγάλα τέσσερις.
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Εικόνα 2-1. Η αναδραστική δόμηση του «μύθου» του πολιτικού ηγέτη

Μία αποτελεσματική προσωπική πρωθυπουργική παρέμβαση δεν ικανοποιεί
απλώς τους οπαδούς, ούτε συντηρεί και ενισχύει μόνο το «θρύλο» του πολιτικού ηγέτη,
αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες προσδοκίες για το επόμενο «θαύμα» που, για να είναι
και επικοινωνιακά αποτελεσματικό ως μέσο συντήρησης και ενδυνάμωσης της πίστης,
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης εντάσεως από το προηγούμενο.
Είναι προφανές ότι αυτό δημιουργεί μία κλιμάκωση ή ένα ανατροφοδοτούμενο σπιράλ
όπου η ικανοποίηση κάθε νέας απαίτησης -μεγαλύτερης δυσκολίας από την
προηγούμενη- έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να διαψεύσει τις προσδοκίες των οπαδών.
Το Διαδίκτυο κατακλύζεται από επίσημα αιτήματα και επιστολές φορέων,
επιχειρήσεων, κοινωνικών ομάδων, πολιτών ακόμα και ποδοσφαιρικών σωματείων που
ζητούν την «προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού» για την επίλυση του
οποιουδήποτε προβλήματος νόμιμου ή παράνομου, λογικού ή παράλογου, τους
απασχολεί. Ορισμένα παραδείγματα είναι όχι μόνο ενδεικτικά αλλά και διδακτικά:
ο Κ. Καραμανλής:


από

το

Νομάρχη

Δωδεκανήσων

για

την

αντιμετώπιση

της

λαθρομετανάστευσης (in.gr, 22/09/2008)


από το Συνδικάτο Μετάλλου Βόρειας Ελλάδας για τα προβλήματα
ανεργίας και αμοιβών στον κλάδο τους αλλά και για να μην εφαρμοστεί
η Ευρωπαϊκή Οδηγία Μπολκενστάιν (naftemporiki.gr, 2007).

Ο Γ. Παπανδρέου παρακαλείται να παρέμβει προσωπικά:
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από τα συνδικαλιστικά όργανα των καθηγητών πληροφορικής ώστε να
μην καταργηθεί το μάθημα της Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο
(realNews.gr, 02/02/2011).



από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να «ικανοποιηθούν
τα δίκαια αιτήματα» του Δημάρχου του Ελληνικού προκειμένου αυτός να
σταματήσει την απεργία πείνας (epikairanea.gr, 24/06/2010).



από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ώστε να πραγματοποιηθούν οι
Μεσογειακοί Αγώνες στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013 (Volospress.gr,
02/02/2011), ενώ, ο Δήμαρχος Βόλου ζητά «την κατάρτιση ειδικού
περιφερειακού προγράμματος στήριξης της περιοχής μετά την αφαίρεση
των Αγώνων» (Δήμος Βόλου, 31/03/2011).



από τους φιλάθλους και στελέχη της ΠΑΕ Ηρακλής για τον υποβιβασμό
της ομάδας τους (bluearena.gr, 08/09/2011).

ο Α. Σαμαράς:
α) από τους φορείς του κλάδου φωτοβολταϊκών, ώστε να μην αλλάξει η
φορολόγηση του κλάδου και να μην γίνουν μειώσεις τιμών στις νέες συμβάσεις
παραγωγών (kathimerini.gr, 01/08/2012).
β) από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ζητούν την προστασία των
δανειοληπτών πυρόπληκτων νομών από τις τράπεζες (kathimerini.gr, 02/08/2012). Η
συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την αναστολή της πληρωμής δανείων για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους: πρώτον, από
το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού είχε ανακοινωθεί η ρύθμιση του θέματος
μέσω Υπουργικής Απόφασης, όμως στη συνέχεια οι τράπεζες αγνόησαν σχεδόν πλήρως
την «προσωπική παρέμβαση» Σαμαρά, διότι προφανώς ο «μύθος» και οι
επικοινωνιακής φύσης παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού ελάχιστα αφορούν ένα
τραπεζικό ίδρυμα και δεύτερον και σημαντικότερο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (που
είναι η αξιωματική αντιπολίτευση) με την επιστολή τους ουσιαστικά αναγνωρίζουν και
δίνουν θεσμική υπόσταση και κύρος στην επικοινωνιακή και λαϊκιστική πράξη του Α.
Σαμαρά. Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαμαρτύρεται για το παράνομο της
πράξης των τραπεζών, αλλά δηλώνει: «Δεν είναι δυνατόν να ανέχεται η κυβέρνηση να
γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους οι Τράπεζες την απόφαση του ίδιου του
πρωθυπουργού» (tvxs.gr, 04/07/2012).
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Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχουν το τυπικό δικαίωμα και την ηθική αλλά
και ουσιαστική υποχρέωση να προτείνουν νομολογία στο κοινοβούλιο για τη
διευθέτηση ενός σημαντικού προβλήματος που απασχολεί τους πολίτες και επιδέχεται
νόμιμης και θεσμικής παρέμβασης εκ μέρους τους, ακυρώνουν το θεσμικό τους ρόλο
και προτιμούν να ζητήσουν την προσωπική παρέμβαση του Α. Σαμαρά αναγνωρίζοντας
-άθελά τους- την ιδιότυπη ανωτερότητα του αξιώματος του Πρωθυπουργού, το χάρισμα
της θέσης και την πίστη που έχει καλλιεργηθεί ότι μόνον αυτός προσωπικά μπορεί να
δώσει λύση.
Αν

και

η

συνταγματική

αναθεώρηση

του

1986

ισχυροποίησε

τον

πρωθυπουργικό χαρακτήρα του κράτους με την αφαίρεση ορισμένων εξουσιών από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις οποίες μετέφερε στην Κυβέρνηση -τόσο στον
Πρωθυπουργό όσο και στο Υπουργικό Συμβούλιο που φυσικά επίσης ορίζεται από τον
Πρωθυπουργό- (Νικητόπουλος, 2010) μία επιπλέον πιθανή εξήγηση μπορεί να
κρύβεται σε αυτό που ο Weber ονομάζει χάρισμα της θέσης. Το αξίωμα του
πρωθυπουργού, ανεξάρτητα από το πρόσωπο το οποίο κατέχει τη θέση, φαίνεται να
έχει ενσωματώσει το «χάρισμα» των προσώπων μέσα από μία επιτυχή διαδικασία
«καθημερινοποίησής» του, δηλαδή τη διείσδυση στις νόρμες και τους θεσμούς της
καθημερινότητας (Χιωτάκης, 2011a, σσ. 505-506).
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, τα ιστορικά προηγούμενα, που
δημιουργούν οι προσωπικές παρεμβάσεις πέρα από την αρχική τους στόχευση στην
καλλιέργεια του «μύθου» του πολιτικού, έχουν ορισμένες παρενέργειες. Η κοινωνία
παύει να θεωρεί την προσωπική παρέμβαση του πολιτικού ηγέτη ως μία πράξη
έκτακτης φύσης, λόγω των σπάνιων συνθηκών και συγκυριών της πραγματικότητας,
αλλά αντιθέτως, τη θεωρεί δεδομένη καθιστώντας την εν τέλει απαραίτητη. Το εύρος,
το πλήθος και η ένταση των προσδοκιών αυξάνεται καθώς ιδιώτες-πολίτες αλλά και
θεσμικοί παράγοντες προσβλέπουν και εμμέσως απαιτούν μία νέα παρέμβαση, ένα νέο
«θαύμα».
Παράλληλα, ενώ η πρωτοβουλία για την προσωπική πολιτική παρέμβαση, όταν
υλοποιείται, συνήθως ανήκει στον πολιτικό ηγέτη, ο οποίος κρίνει και αξιοποιεί τις
συγκυρίες για το προσωπικό του όφελος, η εξέλιξη των πραγμάτων είναι διαφορετική.
Οι οπαδοί και οι πολίτες πλέον είναι αυτοί που -πεπεισμένοι για τις υπερβατικές
δυνατότητες του προσώπου και της θέσης- ζητούν ενεργά την προσωπική ενασχόληση
του Πρωθυπουργού με τα προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα τους
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ανεξάρτητα από το εάν η λύση τους στο βαθμό που παρέμβαση σε θεσμικά δικαιώματα
άλλων φορέων εμπίπτει στις τυπικές-θεσμικές αρμοδιότητες του πρωθυπουργού52.
Αναμφίβολα, σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν οι συνθήκες προσφέρονται
τότε ο ηγέτης μπορεί πράγματι να επέμβει προσωπικά, να δώσει λύση και φυσικά να
επωφεληθεί από το επιτυχές αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το εάν ήταν δική του
πρωτοβουλία ή αναγκάστηκε να παρέμβει από τις εξελίξεις. Παράδειγμα που
εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία αποτελεί η υπόθεση καταβολής των αναδρομικών
κρατήσεων ΛΑΦΚΑ στους συνταξιούχους επί Πρωθυπουργίας του Κ. Καραμανλή το
2005 (skai.gr, 05/03/2006).
Ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης μίας προσωπικής πρωθυπουργικής
παρέμβασης, οι τελικές επιδράσεις και η αποτελεσματικότητα αυτής είναι που θα
καθορίσουν εν κατακλείδι να «επιφέρει ευδαιμονία στους κυριαρχούμενους», άλλως η
χαρισματική του αρχή έχει πιθανότητα να αφανιστεί (Weber, 2005, σ. 277). Είναι
σαφές ότι η πολυσχιδής και πολύπλοκη πραγματικότητα δεν επιτρέπει τη διαρκή και
αέναη «ευδαιμονία» των κυριαρχούμενων. Οι πραγματικές ικανότητες και δυνατότητες
μιας προσωπικής παρέμβασης είναι αναμφίβολα περιορισμένες, ενώ ταυτόχρονα το
πρόβλημα για την επίλυση του οποίου προσβλέπουν στο μύθο του ηγέτη (που είτε ο
ίδιος έχει καλλιεργήσει είτε «κληρονόμησε»), μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη ότι
υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων ενός ατόμου ή και ενός κράτους, όπως πχ η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Επίσης, είναι πιθανόν οι θετικές επιδράσεις μιας
προσωπικής παρέμβασης να εξαντλούνται στο επικοινωνιακό πεδίο ή να έχουν
βραχυπρόθεσμο και συγκυριακό χαρακτήρα οδηγώντας στην απώλεια της πίστης και
του αποδιδόμενου κύρους του χαρισματικού ηγέτη και κατά συνέπεια στην
«αποκαθήλωσή» του.
Επιστρέφοντας

στα

παραδείγματα

προσωπικών

παρεμβάσεων,

που

προαναφέρθηκαν, για τον Γ. Παπανδρέου ο απολογισμός των αντίστοιχων δράσεων

52

μία άλλη παράμετρος που δεν είναι βέβαια δόκιμο να αναλυθεί εδώ, είναι οι επιπτώσεις στην
πραγματική καθημερινή λειτουργία του Κράτους και της Κυβέρνησης. Εάν πράγματι ο Πρωθυπουργός
της Χώρας ασχολείται προσωπικά σε καθημερινή βάση με την κατά περίπτωση αντιμετώπιση μικρών και
μεγάλων ζητημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα των πολιτών, σβήνοντας δασικές πυρκαγιές,
βάζοντας στη φυλακή επίορκους πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς, βρίσκοντας δουλειά σε
άνεργους κλπ και αφού τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ανίκανα να ασκήσουν από μόνα τους
τα καθημερινά καθήκοντά τους, τότε ποιος είναι αυτός ο οποίος χαράζει την κυβερνητική πολιτική και
κατεύθυνση και συντονίζει/επιβλέπει την υλοποίησή της.
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αποδεικνύεται αρνητικός. Η διαμεσολάβησή του μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών
το Ιούλιο του 2010 και η ευκαιρία που αυτή παρουσίασε για προπαγάνδιση του
κυβερνητικού έργου (βλ. υποσημείωση 47 σελ.39) καθίσταται κενή περιεχομένου
καθώς η πραγματικότητα εξελίσσεται διαφορετικά. Μετά την προσφυγή της Χώρας στο
ΔΝΤ, η κοινωνική ειρήνη διαταράσσεται με συνεχείς απεργίες και διαδηλώσεις, η
οικονομική κρίση επιδεινώνεται, η φθορά στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ είναι
συνεχής και μη αντιστρέψιμη και τελικά οδηγεί τον ίδιο εκτός Πρωθυπουργικού
αξιώματος (στα τέλη του 2011) αλλά και εκτός του ρόλου του ως Προέδρου του
Κόμματος (το 2012).
Η επόμενη προσωπική του παρέμβαση για την «ατιμωρησία των πολιτικών»,
όπου ζητάει «επιτέλους να πάει κάποιος φυλακή» τον Ιανουάριο του 2011, έχει ακριβώς
την ίδια τύχη. Η σύλληψη και προφυλάκιση του άλλοτε κραταιού στελέχους του
ΠΑΣΟΚ Α. Τσοχατζόπουλου δεκαέξι μήνες μετά έρχεται πολύ αργά και παράλληλα
αντιμετωπίζεται από τα μέσα και τους πολίτες ως κίνηση εντυπωσιασμού άνευ ουσίας,
με προεκλογική σκοπιμότητα (dieWelt.de, 17/04/2012). Ακόμα, η κίνηση δημοσίευσης
καταλόγου με επιχειρήσεις, που οφείλουν μεγάλα ποσά εισφορών στο Δημόσιο,
υλοποιείται περίπου δύο μήνες μετά την προσωπική παρέμβαση Παπανδρέου και
τυγχάνει αρνητικού έως ειρωνικού σχολιασμού στο Διαδίκτυο (Χιώτης, 09/09/2011),
καθώς από τις 6.000 χιλιάδες επιχειρήσεις η πλειοψηφία αφορά και περιλαμβάνει
επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πια (Μινιόν, Πειραϊκή-Πατραϊκή κ.α.) ή κρατικές
ΔΕΚΟ όπως τον ΟΣΕ. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση του καταλόγου δεν συνοδεύεται από
κάποια χρονική και ποσοτική εκτίμηση για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.
Συνεπώς η πρωθυπουργική παρέμβαση καταρρίπτεται τόσο στο πεδίο της ουσίας όσο
και των εντυπώσεων, τελικά βλάπτοντας παρά ωφελώντας την εικόνα του Γ.
Παπανδρέου προσωπικά.
Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών του 2007 στην Ηλεία από τον Κ. Καραμανλή,
όπου ο Πρωθυπουργός φέρεται προσωπικά να «αναδιατάσσει τα πυροσβεστικά μέσα»
έχει την ίδια ουσιαστική κατάληξη με τις προσωπικές παρεμβάσεις του Γ. Παπανδρέου.
Ουδείς υποστηρίζει ότι η κατάσβεση των πυρκαγιών ήταν αποτελεσματική, λόγω της
προσωπικής ενασχόλησης του Πρωθυπουργού στο επιχειρησιακό πεδίο, ενώ ακόμα και
επικοινωνιακά τα αποτελέσματα ήταν μάλλον απογοητευτικά, με την εξαίρεση
ορισμένων τοπικών αρχόντων και κατοίκων, οι οποίοι είδαν με ευχαρίστηση τα
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πυροσβεστικά αεροπλάνα να πετούν πάνω από τα δικά τους χωριά, αποδίδοντας τις
πτήσεις προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Άλλωστε η ανάγκη «θεραπείας» της
κυβερνητικής εικόνας και του Κ. Καραμανλή προσωπικά εν όψει των εκλογών του
2007, είχε ως αποτέλεσμα (και) την πολιτική των «τριχίλιαρων» ως αποζημίωση των
πυρόπληκτων53 (Dinas, 2008, σ. 603).
Αναμφίβολα, οι προσωπικές παρεμβάσεις του Α. Σαμαρά ως Πρωθυπουργού, αν
και είναι πολύ πρόσφατες για να εκτιμηθούν σε σχέση με τις επιπτώσεις τους, το
γεγονός ότι ακολουθούν τα πρότυπα και τις νόρμες που αναπτύχθηκαν νωρίτερα δεν
αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας σχετικά με τις μακροχρόνιες επιδράσεις τους
τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στον προσωπικό μύθο του ιδίου. Η
επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης στο Άσυλο Ανιάτων και η πρόσληψη του άνεργου
πολύτεκνου στο Δήμο για την αποπληρωμή των χρεών του προς το Δημόσιο έχουν
ξεκάθαρα επικοινωνιακό και λαϊκιστικό χαρακτήρα, καθώς δεν συνοδεύονται από
αντίστοιχες πολιτικές πρωτοβουλίες «επέκτασης» των λύσεων στο γενικότερο
κοινωνικό πεδίο. Η περίπτωση της Χαλυβουργίας είναι ελαφρώς διαφορετικής φύσης.
Σύμφωνα και με όσα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, έχει το χαρακτήρα του «μηνύματος
αποφασιστικότητας» της Κυβέρνησης προς τα συνδικάτα και τους πολιτικούς
σχηματισμούς της Αριστεράς, εν όψει των μελλοντικών αποκρατικοποιήσεων και των
διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία που προωθεί η Κυβέρνηση Σαμαρά. Όμως και
σε αυτήν την περίπτωση η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μένει να κριθεί από τις
μελλοντικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξεταστεί και το σενάριο, για το πως
θα εξελίσσονταν τα πράγματα στην περίπτωση των παράνομων καταλήψεων και
απεργιών εάν οι αρμόδιοι φορείς κινούνταν στο πλαίσιο των θεσμικών καθηκόντων
τους μόνο, ανεξάρτητα από τις λαϊκίστικες και επικοινωνιακές παρεμβάσεις του
εκάστοτε πρωθυπουργού.

53

Η αποζημίωση μοιράστηκε μέσω των Τραπεζών, αρχικά με απλή εμφάνιση της αστυνομικής
ταυτότητας χωρίς άλλα κριτήρια. Μετά τις εκλογές του 2007 και αφού διαπιστώθηκε ότι τα ποσά τα
καρπώθηκαν όχι μόνο μη πυρόπληκτοι της Ηλείας αλλά και κάτοικοι άλλων νομών της χώρας, το
Δημόσιο ξεκίνησε μία σειρά από μαζικές αγωγές για την επιστροφή των ποσών από τους μη δικαιούχους
(Νοδάρος, 30/06/2009). Σε γενικότερο επικοινωνιακό επίπεδο η Κυβέρνηση Καραμανλή επικαλέστηκε
για το φαινόμενο των μεγάλων πυρκαγιών το χρόνο εκείνο τη θεωρία συνομωσίας μιας υποτιθέμενης
«ασύμμετρης απειλής» που τυπικά χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές επιθέσεις,
υπονοώντας ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για να προκληθεί ζημία στη Χώρα και στην Κυβέρνηση
(Dinas, 2008, σ. 603).
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Οι παρεμβάσεις από τα «κάτω» ως αναγκαιότητα

Τα όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, παρέχουν μία οπτική η
οποία θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως μονοδιάστατη: Το βασικό
επαναλαμβανόμενο μοτίβο αναδεικνύει τους εκάστοτε πρωθυπουργούς ως σχεδόν
αποκλειστικά επικοινωνιακά όντα, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους και τις
υπερεξουσίες, που αυτή τους παρέχει, εξαργυρώνουν τις ουσιαστικές ή απλώς μηντιακά
προβαλλόμενες λαϊκιστικές δράσεις τους, προκειμένου να προσπορίσουν οφέλη
δημοφιλίας είτε στο ευρύτερο εκλογικό σώμα είτε στο στενό κομματικό τους
ακροατήριο.
Υπό αυτήν την έννοια, οριοθετώντας την ανάλυση μόνο σε αυτή τη διάσταση, η
συνεισφορά της στην κατανόηση των καθημερινών πρωθυπουργικών δράσεων και
παρεμβάσεων καθίσταται αυτόματα περιορισμένης εμβέλειας. Αυτό συμβαίνει, διότι
υπάρχουν περιπτώσεις, όπου άνευ επικοινωνιακής προβολής η παρέμβαση του
πρωθυπουργού είναι ουσιαστικώς αναγκαία, καίρια αν και όχι υποχρεωτικώς
αποτελεσματική. Η αιτιακή αλυσίδα που συνδέει το πελατειακό-κομματικό κράτος
(ιδιαίτερα στον τομέα της στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού), με τις
μονοκομματικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, οι οποίες με τη σειρά τους
ελέγχονται απόλυτα ιδιαίτερα, μετά στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986, από τον
πρωθυπουργό-κομματάρχη, οδήγησε ουσιαστικά στον ευνουχισμό του κρατικού
μηχανισμού και του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα δε στον τομέα της
ανάληψης πρωτοβουλιών από τα στελέχη του Δημοσίου. Παρεπόμενο ήταν να
ενισχυθούν οι τάσεις ευθυνοφοβίας και τυπολατρίας των δημοσίων υπαλλήλων, οι
οποίες με τη σειρά τους κατέστησαν την ελληνική γραφειοκρατία πλήρως
αναποτελεσματική στο πεδίο της εφαρμογής
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, εξαρτώμενη από τις εκάστοτε

παρεμβάσεις των πολιτικών προϊσταμένων των Υπουργείων (των Υπουργών δηλαδή)
και εν τέλει του ίδιου του Πρωθυπουργού της Χώρας.
Επιπλέον, σε ένα ιδεατό υπόδειγμα διακυβέρνησης, όπου η Κυβέρνηση παράγει
πολιτικές και ο (σταθερός) κρατικός μηχανισμός καλείται να τις εφαρμόσει
αποτελεσματικά και αποδοτικά, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα στελέχη των
Υπουργείων στο επίπεδο του Γενικού Γραμματέα. Ωστόσο το γεγονός ότι στην
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Στο θέμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο §2.2. Γραφειοκρατία και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση σελ.72
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ελληνική δημόσια διοίκηση η θέση των Γενικών Γραμματέων είναι αιρετή, σε
συνδυασμό με την κομματική ευνοιοκρατία σε ό,τι αφορά τους αντίστοιχους
διορισμούς, επιδείνωσαν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του Κράτους.
Σε περιπτώσεις όπου η κρατική μηχανή, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,
εμφανίζεται απρόθυμη, ανάλγητη ή ανίκανη να δώσει λύσεις σε προβλήματα της
καθημερινότητας των πολιτών, τότε η πρωθυπουργική παρέμβαση παύει να
αντιμετωπίζεται ως ένα απλό επικοινωνιακό παίγνιο και μετατρέπεται σε αναγκαιότητα.
Αναμφίβολα, τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα, διότι ότι βασίζονται στην ευχέρεια και στις δράσεις ενός προσώπου και
όχι ενός θεσμού που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο σταθερών κανόνων. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσεται το επόμενο παράδειγμα προσωπικής παρέμβασης του Πρωθυπουργού
σε ζήτημα του οποίου η επίλυση είναι υποχρέωση και ευθύνη της κρατικής μηχανής.
Πρόκειται για την περίπτωση ενός παιδιού με βαριά και εξαιρετικά σπάνια
γενετική ασθένεια. Στον πλανήτη ζουν μόνο δύο παιδιά με επονομαζόμενο «Σύνδρομο
Οκαμότο», ενώ η μικρή οκτάχρονη ελληνίδα η οποία πάσχει είναι η 4η περίπτωση που
διαγνώσθηκε παγκοσμίως (Γιαννακίδης, 12/10/2012). Για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας
όμως τέτοια ασθένεια δεν υπάρχει και δεδομένου ότι είναι γραφειοκρατικά ανύπαρκτη,
δεν καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία οι (τακτικές) επεμβάσεις και θεραπείες
που απαιτούνται. Επιπλέον, η οικογένεια της μικρής δε μπορεί να ζητήσει κοινωνική,
εθελοντική οικονομική βοήθεια, αφού δεν έχει το δικαίωμα να ανοίξει τέτοιου είδους
τραπεζικό λογαριασμό για μία ασθένεια τύποις ανύπαρκτη.
Η τυπική διαδικασία για την αναγνώριση αυτής της ασθένειας και την κάλυψη
της οικογένειας από το μανδύα του κοινωνικού κράτους, σύμφωνα με την ελληνική
γραφειοκρατία, απαιτεί τη συνεδρίαση και απόφαση μίας αρμόδιας επιτροπής. Ενώ επί
τρία χρόνια η ελληνική δημόσια διοίκηση αγνοούσε τις εκκλήσεις της οικογένειας, μετά
από επιστολή της προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο το καλοκαίρι του 2012, ξεκίνησαν
οι σχετικές ενέργειες από τα αρμόδια Υπουργεία.
Αν και η συγκεκριμένη υπόθεση έτυχε αρκετής δημοσιότητας σε όλα τα έντυπα
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ με περισσότερα από 2 εκατομμύρια αποτελέσματα στον
ελληνικό Διαδίκτυο, τα ρεπορτάζ είχαν κυρίως τη μορφή μομφής και καταγγελίας για
το ανάλγητο και δύσκαμπτο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, την αναποτελεσματικότητα του
ΙΚΑ και τη γραφειοκρατία του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι
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αναδημοσίευσαν τις επιστολές των γονέων, δεν γίνεται αναφορά στις ενέργειες του
Πρωθυπουργικού Γραφείου για την εξεύρεση λύσης.
Με αυτή την έννοια και χωρίς να υπάρξει επικοινωνιακή εκμετάλλευση ενός
ουσιαστικού ζητήματος, η πρωθυπουργική παρέμβαση καθίσταται αναγκαία, ώστε
πράγματι να θεραπεύσει τις δυσλειτουργίες ενός κρίσιμου τομέα της ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης, αυτόν της Υγείας. Η προσωπική παρέμβαση Σαμαρά προς τον
Υπουργό Υγείας δεν περιορίζεται στις εντυπώσεις ούτε στην ad hoc αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου ζητήματος: με αφορμή την συγκεκριμένη παρέμβαση, το Υπουργείο
Υγείας ανακοίνωσε ότι «διαμορφώνονται οι άξονες ενός συνολικού σχεδίου δράσης για
την υποστήριξη όσων πάσχουν, ενώ συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Σπάνιων Παθήσεων,
η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της. Επίσης, με κοινή υπουργική απόφαση με
συναρμόδια υπουργεία αναφέρει ότι θα προχωρήσει στη διευθέτηση διαφόρων θεμάτων
αντιμετώπισης των σπανίων παθήσεων, όπως η καταγραφή τους, τα κέντρα αναφοράς για
αυτές, αλλά και η υγειονομική περίθαλψη όσων πάσχουν» (protothema.gr, 03/12/2012).
Συνεπώς, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία ένδειξη της αναγκαιότητας της
προσωπικής

παρέμβασης

του

Πρωθυπουργού,

η

οποία

δεν

ολοκληρώνεται

αποκλειστικά στο επικοινωνιακό επίπεδο αλλά επιπλέον δρα «απελευθερωτικά» για τα
γραφειοκρατικά δεσμά της δημόσιας διοίκησης, η οποία προσκολλημένη σε άκαμπτους
κανόνες και διαδικασίες αδυνατούσε να δώσει λύση επί χρόνια. Η πρωθυπουργική
παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος δεν εξαντλείται, τουλάχιστον με τα μέχρι
τώρα δεδομένα, στη συγκεκριμένη ασθενή, αλλά αντιθέτως αποτελεί σημείο εκκίνησης
για την αναμόρφωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικά με την αναγνώριση
και αντιμετώπιση σπάνιων παθήσεων55.
2.1.3.4

Συμπεράσματα

Από όσα προαναφέρθηκαν είναι σαφές ότι το εργαλείο της «προσωπικής
παρέμβασης του Πρωθυπουργού» και η εκμετάλλευσή του μέσα από τα ΜΜΕ και το
Διαδίκτυο εκτελεί διττό ρόλο. Από τη μία πλευρά λειτουργεί ως φορέας ενίσχυσης της
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Αυτή η διάσταση του θέματος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική
δημόσια διοίκηση έχει εκπονήσει από το 2008, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις», έργο
18μελούς επιτροπής επί Υπουργίας Αβραμόπουλου με προϋπολογισμό περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ.
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008). Εάν απαιτείται η προσωπική παρέμβαση του
Πρωθυπουργού για την επίλυση ενός ζητήματος του οποίου η συνολική αντιμετώπιση έχει υπάρξει
αντικείμενο μελέτης 4 χρόνια νωρίτερα, είναι εύλογα τα ερωτήματα που μπορεί να διατυπώσει κάποιος
για την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό της ελληνικής γραφειοκρατίας.
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«πίστης» σε υπαρκτές και μη ικανότητες του πολιτικού ηγέτη συντηρώντας και
ενδυναμώνοντας τον προσωπικό «μύθο» του και την αναγνώρισή του ως κατέχοντα
μιας μορφής γνησίου μη κατεστημένου και σπανίου χαρίσματος. Στο πλαίσιο αυτό
συνεισφέρει στην ενσωμάτωση της χαρισματικής νομιμοποίησης στην εξουσία του
πολιτικού ανδρός πέρα από την ορθολογική-νομοκατεστημένη φύση του αξιώματος που
αυτός κατέχει.
Παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά λειτουργεί και ως εργαλείο
ενσωμάτωσης του «εκτός συμβατικής καθημερινότητας» χαρίσματος στη θεσμική θέση
ή το αξίωμα στο οποίο αναφέρεται. Οι προσωπικές παρεμβάσεις των Πρωθυπουργών,
ανεξάρτητα από την προσωπικότητά τους και το κόμμα από το οποίο προέρχονται,
δημιουργούν, μέσω της επικοινωνιακής προβολής που απολαμβάνουν, ένα ιστορικό
προηγούμενο. Σε συνδυασμό με τη ανάγκη συνεχούς επιβεβαίωσης και δοκιμασίας του
χαρίσματος, που δομείται ως σχέση μεταξύ κυρίαρχου και κυριαρχούμενων, οδηγεί
στην de facto κοινωνική προσδοκία για νέες «θαυματοποιές» δράσεις ανεξαρτήτως του
προσώπου που κατέχει το αξίωμα αλλά και των προσωπικών ικανοτήτων που αυτός
πράγματι διαθέτει. Η επισήμανση αυτή στηρίζεται στην παρατήρηση ότι ανάμεσα στην
πλειάδα νέων αιτημάτων προς προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ορισμένα
πηγάζουν όχι μόνο από ιδιώτες και κοινωνικές ομάδες ομοειδών συμφερόντων, αλλά
και από θεσμικούς δρώντες, οι οποίοι μάλιστα κατέχουν οι ίδιοι το νόμιμο δικαίωμα
παρέμβασης στα πλαίσια των τυπικών αρμοδιοτήτων τους (πχ τα αιτήματα των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ).
Από την άλλη πλευρά, η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρωθυπουργικό
αξίωμα και το συγκριτικά υπέρτερο θεσμικό βάρος της θέσης προέκυψε πρώτον, από
την ύπαρξη ισχυρών χαρισματικών προσωπικοτήτων της μεταπολίτευσης (Κ.
Καραμανλής, Α. Παπανδρέου) και δεύτερον από την ενίσχυση του προϋπάρχοντος
«πρωθυπουργοκεντρικού» συστήματος, μέσω της συνταγματικής αναθεώρηση του
1986, η οποία αποτέλεσε προσαρμογή του θεσμού στην εκ των πραγμάτων προσωπική
χαρισματική κυριαρχία του Α. Παπανδρέου. Εντός αυτού του πρωθυπουργοκεντρικού
συστήματος, μοιραία πολίτες και φορείς προσβλέπουν στον ίδιο τον Πρωθυπουργό
προσωπικά για την επίλυση κάθε προβλήματος και ζητήματος της καθημερινότητας.
Στα πλαίσια αυτά, η «προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού» παύει να αποτελεί
απλώς

και

μόνο

επικοινωνιακό

παίγνιο

και

αποκτά

χαρακτήρα

πολιτικού

αυτοματισμού. Το θεσμικό χάρισμα του αξιώματος του πρωθυπουργού, παρά το
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εφήμερο των επιδράσεων, παρουσιάζεται ως να λειτουργεί θεραπευτικά έως και
απελευθερωτικά για τα σιδηρά δεσμά της αναποτελεσματικής γραφειοκρατίας, η οποία
εγκλωβίζει τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ταλαιπωρεί τους πολίτες.
Σε γενικότερο πλαίσιο όμως, η εμπειρική πραγματικότητα μέσα από τις
πολύπλοκες συνθήκες και περιστάσεις, που τη διαμορφώνουν, έχει την τάση να αναιρεί
στην πλειονότητά τους τυχόν θετικές επιδράσεις των προσωπικών παρεμβάσεων
καθιστώντας τες αν μη τι άλλο βραχυχρόνιες και ευκαιριακές, και ταυτόχρονα να
διαψεύδει τις ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο
«αφανίζεται» το προσωπικό χάρισμα του ηγέτη, αλλά συγχρόνως υποσκάπτεται,
απαξιώνεται και αναιρείται το αποδιδόμενο κύρος στο θεσμό και στην ίδια τη θέση που
το πρόσωπο κατέχει μειώνοντας την αξιοπιστία του και την εμπιστοσύνη των πολιτών
προς αυτόν.
2.1.4

Μηχανισμοί προσωποκεντρισμού της Κομματικής Ηγεσίας

Ο προσωποκεντρισμός της κομματικής ηγεσίας γίνεται αντιληπτός με δύο
τρόπους: είτε άμεσα με τη δόμηση μίας άμεσης προσωποκεντρικής σχέσης του ηγέτη
με τους πολίτες, είτε έμμεσα όταν ο κομματικός ηγέτης κατορθώνει να κυριαρχήσει στο
εσωκομματικό πεδίο και να μεταβάλλει το κόμμα δομικά και ιδεολογικά έτσι ώστε να
το καταστήσει εν τέλει θελκτικό προς τους πολίτες-ψηφοφόρους με βάση την
προσωπική του εικόνα και στρατηγική. Συνεπώς η ανάλυση του μέτρου
προσωποκεντρισμού της κομματικής ηγεσίας συμπεριλαμβάνει τόσο την αξιολόγηση
της εικόνας και της σχέσης του πολιτικού με την κοινωνία56, όσο και το βαθμό στον
οποίο η προσωπική του επιρροή γίνεται αντιληπτή εσωτερικά στο κόμμα και τα
συλλογικά του όργανα. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις ο Thiebault (2010) αναγνωρίζει
δύο μηχανισμούς σύνδεσης, άμεσο και έμμεσο.
2.1.4.1

Δόμηση άμεσων σχέσεων ηγεσίας-πολιτών

Για την άμεση σχέση μεταξύ κομματικής ηγεσίας και πολιτών αξιοποιούνται
τουλάχιστον στο επικοινωνιακό πεδίο57 τρεις διακριτοί μηχανισμοί: α) το περιεχόμενο

56

Οι άμεσες επιδράσεις των κομματικών ηγετών στους πολίτες είναι μάλλον δύσκολο να εκτιμηθούν,
καθώς αν και μέρος αυτών μπορούν να καταγραφούν μέσω δημοσκοπήσεων σχετικά με τη δημοφιλία του
προσώπου, οι πρακτικές επιδράσεις σε επίπεδο εκλογικής αποτελεσματικότητας είναι πιο δύσκολο να
εκτιμηθούν (Dinas, 2008, σ. 505).
57
η δόμηση άμεσων σχέσεων μεταξύ πολιτών και πολιτικών σαφώς και δεν εξαντλούνται στο
επικοινωνιακό πεδίο. Πέρα από τα πλαίσια της παρούσας έρευνας δύο άλλοι σημαντικοί μηχανισμοί οι
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και η φύση της δημόσιας συζήτησης-διαλόγου που χρησιμοποιεί ο ηγέτης, β) τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και, γ) η φήμη και δημοτικότητα των ηγεσιών
2.1.4.1.1

Περιεχόμενο και φύση δημόσιας αφήγησης

Οι κομματικές ηγεσίες μπορούν να διαχωριστούν τυπικά και αδρομερώς σε
τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες βέβαια δεν διαχωρίζονται εντελώς μεταξύ τους στην
εμπειρική πραγματικότητα, αλλά είναι μάλλον ρευστές και αποτελούν κυρίως
ιδεοτυπικές κατασκευές: Στην πρώτη κατηγορία, αυτές που ο πολιτικός τους λόγος
είναι συντηρητικός χωρίς αναφορές σε αλλαγές παρά μόνο σε αυτές που κρίνονται
απόλυτα απαραίτητες για τη διατήρηση του status quo. Αυτού του είδους οι ηγεσίες
τείνουν να αναφαίνονται σε περιόδους που απειλούνται οι θέσεις εργασίας και γενικά
τα κεκτημένα από έκρυθμες συνθήκες και κρίση στην οικονομία και την αγορά
εργασίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στρέφονται στους παραδοσιακούς εγγυητές της
οικονομίας ιδιαίτερα σε οικονομικά και βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Στο βαθμό
που τα παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα διατηρούν τη φύση τους ως κόμματα
στελεχών, η ηγεσία τους εμφανίζει μικρό βαθμό προσωποκεντρισμού με πολύ λίγες
εξαιρέσεις. Δεύτερη κατηγορία είναι οι κομματικοί ηγέτες, ο λόγος και δράση των
οποίων στη δημόσια συζήτηση είναι λόγος αλλαγής ή/και ανατροπής. Μερικοί εξ
αυτών απέδειξαν τις πολιτικές τους ικανότητες στην πράξη αντιμετωπίζοντας
συγκεκριμένα προβλήματα με επιτυχία, κερδίζοντας και εδραιώνοντας με τις
ικανότητές τους την κυριαρχία τους στο κόμμα και στους πολίτες. Κορύφωση του
διαλόγου αλλαγής είναι ο επαναστατικός λόγος ή ο λόγος της βαθιάς και ριζικής
κοινωνικής αλλαγής όπως πχ. η δημόσια ρητορική του Α. Παπανδρέου. Οι ηγέτες που
εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, επιδιώκουν γνήσιες, ρηξικέλευθες αλλαγές και
αποκτούν βαθιά προσωπική-χαρισματική σχέση με τους οπαδούς τους (πχ. Fidel
Castro). Τρίτη κατηγορία, οι κομματικοί ηγέτες που επιλέγουν ή αναγκάζονται εκ των
πραγμάτων σε μία ενδιάμεση στάση στη δόμηση της σχέσης τους με τους πολίτες και
το κόμμα. Αυτού του είδους η ενδιάμεση -σχεδόν «ουδέτερη»- προσφορά στο δημόσιο
διάλογο χαρακτηρίζει (μάλλον υποτιμητικά) τους ηγέτες ως απλούς «μάνατζερ» ή
«τεχνοκράτες» και ο βαθμός προσωπικής σχέσης που χτίζουν με τους πολίτες είναι

οποίοι αξιοποιούνται είναι οι πελατειακές σχέσεις (ιδιαίτερα σε λιγότερο αναπτυγμένες κοινωνίες) αλλά
και η πατρωνία (Hallin & Papathanassopoulos, 2002; Gellner & Waterbury, 1977). Στις δύο αυτές
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για την άμεση και έμμεση προσέλκυση ψηφοφόρων και
υποστηρικτών.
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μάλλον περιορισμένος. Επιπλέον, οι πολιτικές τους τοποθετήσεις αποτελούν προϊόντα
αναπόφευκτων συμβιβασμών με το προϋπάρχον status quo.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αποτελεί ο Κ. Σημίτης.
Παρά τα όσα έλεγε και έγραφε 58 , οι παρεμβάσεις του στη δημόσια συζήτηση είχαν
μάλλον διαχειριστικό χαρακτήρα παρά την εισαγωγή του «εκσυγχρονισμού» ως έννοια
μεταβολής και αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη Χώρα, ενώ η προσπάθειά του να
αναγάγει σε Εθνικούς Στόχους και Όραμα την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και
τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 (την οποία δεν επέλεξε ο ίδιος) είχαν
βραχύβια αποτελέσματα χωρίς να καταφέρουν να δημιουργήσουν μία προσωπική
σχέση με την κοινωνία ή το κόμμα. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία αφορά το λαϊκισμό ως
μέσο εδραίωσης του ηγέτη μέσα από τη δημόσια συζήτηση. Αν και συνήθως ο
λαϊκισμός αποτελεί προνομιακό πεδίο των μικρών κομμάτων, που τοποθετούνται στα
δύο άκρα του πολιτικού φάσματος, δεν είναι σπάνιο να συναντάται στον πολιτικό λόγο
της ηγεσίας μεγαλύτερων συντηρητικών ή σοσιαλιστικών κομμάτων. Ο λαϊκισμός
αποτελεί βασικό συνδετικό κρίκο για την προσωποκεντρική σχέση του ηγέτη με τους
οπαδούς, όχι μόνο διότι σχετίζεται με τη δημαγωγία, τον εθνικισμό ή την ξενοφοβία,
αλλά διότι ταυτόχρονα τροφοδοτείται από δύο επιπλέον παράγοντες: την γενικότερη
απαίτηση για άμεση σύνδεση των πολιτικών με τους πολίτες, όπως σε πρακτικές
άμεσης ή δημοψηφισματικής δημοκρατίας59, αλλά και την αποξένωση και απογοήτευση
των πολιτών από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η λαϊκιστική ρητορική πχ. του
ΛΑΟΣ ή της Χρυσής Αυγής τοποθετεί συχνά στο επίκεντρο της κριτικής τους
«επαγγελματίες» πολιτικούς 60 , οι οποίοι δεν έχουν επαφή με τον λαό και τα
προβλήματα της καθημερινότητάς του61.
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Το 2002 κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του εκδόθηκαν τρία βιβλία του από τον Εκδοτικό Οίκο
Καστανιώτη: «Για μία Ισχυρή Ελλάδα, Σύγχρονη και Δημοκρατική», «Για μία Ισχυρή Ελλάδα στην
Ευρώπη και στον Κόσμο» και «Για μια Ελλάδα οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη»
59
πχ. η εκλογή κομματικής ηγεσίας από τη βάση, όμως όπως σημειώνουν οι Ball & Peters, «μολονότι η
άμεση δημοκρατία έχει κάποια γοητεία ως ιδανικό, στην πράξη είναι συχνά δυσκίνητη και ενέχει τον
κίνδυνο της δημαγωγίας» (2001, σ. 155). Πάντως ο Βενιζέλος (2003, σ. 36) υποστηρίζει ότι οι κλασσικοί
θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας όπως πχ το δημοψήφισμα λειτουργούν στο πλαίσιο ακριβώς του
συστήματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας συνιστώντας προσθήκες και βελτιώσεις και όχι ριζικές
αμφισβητήσεις του.
60
ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναφερόμενος στον Α. Σαμαρά: «Ίσως είναι ο μόνος Έλληνας που δεν έχει
δουλέψει ούτε μια ώρα στη ζωή του (…). Να σκεφθείτε ότι δεν μπορείτε να δώσετε τη χώρα σε κάποιον ο
οποίος δεν έχει δουλέψει, δεν ξέρει τις ανάγκες, δεν ξέρει τα προβλήματα που έχει ένας εργαζόμενος. Δεν
ξέρει τι σημαίνει να πληρώνεις ενοίκιο» (Καρατζαφέρης, 27/04/2012)
61
«Ξέρω από οικονομία, γιατί εγώ γεννήθηκα μέσα στο γαλατάδικο και στο σανοπωλείο, αυτοί μεγάλωναν
με γαλλίδες νταντάδες και σατέν, λόγω παππούδων και μπαμπάδων και μπαρμπάδων» (Καρατζαφέρης,
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Στους διαδικτυακούς τόπους των κομμάτων, ο πολιτικός λόγος και η εικόνα της
ηγεσίας εμφανίζεται «αμεσολάβητα» πέρα από τον έλεγχο, τον καθορισμό και
ενδεχόμενη χειραγώγηση από ενδιάμεσους κρίκους που σχηματίζουν την αλυσίδα της
επικοινωνιακής σύνδεσης από τον ηγέτη προς τους πολίτες. Η πολιτική αφήγηση
εξαρτάται όχι μόνο από το περιεχόμενό της αλλά και από το «περιτύλιγμα», την αξία
που της προσδίδει ο δημοσιογράφος-συντονιστής τηλεοπτικής εκπομπής ή το ύφος του
σχολιασμού του γραπτού κειμένου σε μία εφημερίδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο λόγος, η
εμφάνιση και η προβολή της ηγεσίας μέσα από τον κομματικό τόπο είναι ελεύθερη από
επιδράσεις οι οποίες βρίσκονται πέρα και έξω από το κόμμα αυτό καθεαυτό.
2.1.4.1.2

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τα ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσωποκεντρισμό της
κομματικής ηγεσίας. Παραδοσιακά η διεθνής βιβλιογραφία εστιάζει στη σχέση
πολιτικής ηγεσίας και τηλεόρασης (Poguntke & Webb, 2007, σ. 21; Garzia, 2011)
καθώς αποτελεί ένα από τα κύρια αν όχι το κυριότερο μέσο επαφής των πολιτών με
τους πολιτικούς. Αυτό έχει οδηγήσει στον περαιτέρω προσωποκεντρισμό της πολιτικής
αλλά και ειδικότερα των κομματικών ηγεσιών, καθώς αν και στην πραγματική ζωή
είναι μάλλον περιορισμένη η πιθανότητα κάποιου πολίτη να συναντήσει δια ζώσης έναν
πολιτικό (ιδιαίτερα τον πρόεδρο ενός κόμματος), μέσω της εικόνας και του ήχου της
τηλεόρασης κατασκευάζεται κατά το Δεμερτζή (2004) μία «εξ αποστάσεως»
οικειότητα. Αυτό οφείλεται στον ρεαλισμό των αισθήσεων που κινητοποιεί η
(σκηνοθετημένη) κινούμενη εικόνα και ο ήχος, καλλιεργώντας στο θεατή την εντύπωση
ότι ό,τι ακριβώς βλέπει ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον στα ίδια
πλαίσια της προσωποποίησης του Πολιτικού δια μέσου της τηλεόρασης, ο Δεμερτζής
αναφέρεται στην απαξίωση της ρητορικής και του πολιτικού λόγου, αλλά και την
ασάφεια της πολιτικής πληροφορίας. Είναι γεγονός ότι οι ιδιότητες αυτές είναι κοινές
και στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα στους ελεγχόμενους επίσημους κομματικούς δικτυακούς
τόπους. Στο Διαδίκτυο είναι εξίσου εύκολο και σίγουρα λιγότερο δαπανηρό να
δημιουργηθούν σκηνοθετημένες εικόνες, ομιλίες διάλογοι και διαφημίσεις που
συνδυάζουν ήχο, κίνηση και εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο ο κομματικός ιστότοπος
ομοιάζει στην τηλεόραση χωρίς όμως να μεταφέρει τα μειονεκτήματα αυτής όπως το

24/06/2009). Έχει δε ενδιαφέρον το ότι η ίδια φράση επαναλαμβάνεται λέξη προς λέξη σε συνέντευξη
του Προέδρου του ΛΑΟΣ τρία χρόνια αργότερα σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή του Τηλεάστυ
(Καρατζαφέρης, 27/04/2012).
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αυξημένο κόστος, τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο και το μειωμένο έλεγχο. Η
κομματική ηγεσία διατηρεί παράλληλα τον πλήρη έλεγχο του μέσου, κάτι που
προφανώς δεν ισχύει στην περίπτωση της τηλεόρασης εκτός από τις περιπτώσεις όπου
η κομματική ηγεσία είναι άμεσα συσχετισμένη ως ιδιοκτήτης με συγκεκριμένα
τηλεοπτικά κανάλια, όπως πχ ο Berlusconi στην Ιταλία. Σε αυτή τη διάσταση της
επαφής πολιτών-πολιτικών συνεισφέρει και η ολοένα αυξανόμενη τάση των
κομματικών ηγεσιών να αξιοποιούν διαφημιστικές εταιρείες και ειδικούς συμβούλους
επικοινωνίας όχι μόνο κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών αλλά και στα
χρονικά διαστήματα μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων (Kotzaivazoglou &
Ikonomou, 2005).
Οι σχέσεις κομματικών ηγετών και ΜΜΕ είναι πολύπλοκες καθώς σε γενικές
γραμμές οι ηγέτες κατατάσσονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες σε ό,τι αφορά τις
σχέσεις τους με τα ΜΜΕ: στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ηγέτες οι οποίοι δεν
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την προβολή τους από τα ΜΜΕ
ιδιαίτερα εκτός των προεκλογικών περιόδων. Αυτή η κατηγορία αφορά τις κομματικές
ηγεσίες μικρών σχηματισμών με περιορισμένη πρόσβαση στα ιδιωτικά ΜΜΕ και χωρίς
να διαθέτουν ιδιόκτητα μέσα, όπως εφημερίδα ή ραδιόφωνο. Παράδειγμα αυτής της
κατηγορίας αποτελεί ο Στ. Μάνος τόσο παλαιότερα ως ηγέτης των «Ταύρων» όσο και
πιο πρόσφατα, από το 2009 ως Πρόεδρος της «Δράσης». Η επικοινωνιακή του έκθεση
είναι μικρή εκτός των προεκλογικών περιόδων παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν
πολιτικό με μακρά θητεία τόσο στη Βουλή όσο και σε κυβερνητικές θέσεις. Ιδιαίτερα
στα πλαίσια λειτουργίας της Δράσης, κυρίαρχο στοιχείο της επικοινωνιακής του
στρατηγικής αναδείχθηκε ο κομματικός δικτυακός τόπος και όχι η ιδιωτική τηλεόραση
πανελλήνιας κάλυψης. Ηγεσίες κομμάτων τέτοιας εμβέλειας συνήθως είναι
αναγκασμένες να εξαρτώνται από τις θεσμικές παρεμβάσεις που επιβάλλουν την
προβολή τους από τα ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας στα πλαίσια των προεκλογικών
εκστρατειών62.
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ηγέτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται κατά βούληση τα ΜΜΕ. Τυπικό παράδειγμα
στον ευρωπαϊκό χώρο αποτελεί ο Berlusconi. Ο μεγιστάνας των μέσων αξιοποίησε στο

62

Στην Ελλάδα ο χρόνος πρόσβασης των κομμάτων στα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα
κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για
περαιτέρω ανάλυση βλ. υποσημείωση 146 σελ.143
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έπακρο τα ιδιόκτητα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ που είχε στη διάθεσή του, ώστε να
δημιουργήσει το πρώτο «εκλογικό» κόμμα στη γειτονική Ιταλία. Σε τέτοιας φύσεως
σχέση με τα ΜΜΕ, η κεντρική στρατηγική συνίσταται στην προσεκτική κατασκευή και
χρήση της εικόνας του ηγέτη αναλόγως με τη χρονική συγκυρία και το είδος πολιτικού
διακυβεύματος: τοπικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, εσωκομματικές διαδικασίες
κλπ. Εφόσον ο έλεγχος του μέσου ανήκει πλήρως στην ηγεσία, η αποτελεσματική
αξιοποίησή του εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ηγέτη, τους συμβούλους του
και τις επικοινωνιακές επιλογές τους.
Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι κομματικές ηγεσίες εκείνες που,
χωρίς να έχουν άμεση σχέση με όρους ιδιοκτησίας με συγκεκριμένα ΜΜΕ,
απολαμβάνουν ιδιαίτερης έκθεσης από τα τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα και έντυπα
μέσα, αν και οι όροι προβολής τους δεν υπόκεινται πλήρως στο δικό τους έλεγχο.
Τέτοιου είδους κομματικοί ηγέτες και πολιτικά στελέχη προβάλλονται και γενικότερα
αποτελούν προτιμώμενους καλεσμένους πολιτικών εκπομπών και πάνελ είτε επειδή
«πουλάνε» ως τηλεοπτικό προϊόν ανεβάζοντας την τηλεθέαση -άρα και τα έσοδα των
καναλιών- είτε επειδή εκτιμάται από τους ιδιοκτήτες των μέσων ότι λόγω της
τρέχουσας θέσης τους ή της εκτιμώμενης μελλοντικής εξέλιξής τους θα είναι σε θέση
να προσφέρουν υλικά ανταλλάγματα σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες των
ιδιοκτητών, στα πλαίσια μιας αν όχι ρητώς συμφωνημένης, τουλάχιστον υπονοούμενης,
αφανούς συναλλαγής.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άμεση αντιστοιχία με φαινόμενα όπως αυτό του
πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού, δηλαδή κομματικούς ηγέτες οι οποίοι να έχουν στην
ιδιοκτησία τους και τον άμεσο έλεγχό τους ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας, με την εξαίρεση
του Γ. Καρατζαφέρη. Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ πράγματι αξιοποίησε τα ραδιοτηλεοπτικά
και έντυπα μέσα ιδιοκτησίας του όχι μόνο για την προώθηση της αντιπολιτευτικής
τακτικής του κόμματός του, αλλά και για την προσωπική του προβολή (Κουντούρη,
2010, σ. 81). Ωστόσο από τη μία πλευρά η περιορισμένη τηλεθέαση του τηλεοπτικού
Τηλεάστυ, και από την άλλη, η πολιτική του τοποθέτηση στο σχετικά περιορισμένο
εκλογικό ακροατήριο της άκρας και λαϊκής δεξιάς δεν επέτρεψαν τον προσπορισμό
ουσιαστικότερων ωφελημάτων για τον ίδιο και για το κόμμα του. Κορύφωση της
πολιτικής «επιτυχίας» του κόμματος του Γ. Καρατζαφέρη αλλά ταυτόχρονα και σημείο
καμπής αποτέλεσε η συμμετοχή του ΛΑΟΣ με τέσσερις Υπουργούς, στην τρικομματική
κυβέρνηση υπό την Πρωθυπουργία του Λ. Παπαδήμου το Νοέμβριο του 2011. Οι
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εξελίξεις στη χώρα σε συνδυασμό με τις πολιτικές επιλογές του κόμματος οδήγησαν
στην απίσχναση της εκλογικής του επιρροής αλλά και την απώλεια προβεβλημένων και
βασικών στελεχών του όπως ο Α. Γεωργιάδης, ο Κ. Βελόπουλος και ο Μ. Βορίδης, οι
οποίοι προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία63.
Επιπλέον, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν μία ιδιαίτερη περίπτωση καθώς τα
κόμματα αυτά διαθέτουν στην ιδιοκτησία τους ΜΜΕ. Το ΚΚΕ64 διατηρεί το ραδιόφωνο
«Αριστερά στα FM» και την εφημερίδα «Ριζοσπάστης», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του
Συνασπισμού διατηρεί την εφημερίδα «Αυγή» και το ραδιοφωνικό σταθμό «Στο
Κόκκινο 105,5». Ο έλεγχος των μέσων αυτών δεν ανήκει αποκλειστικά στην ηγεσία
του κομματικού σχηματισμού, αλλά αντιθέτως αποτελεί προϊόν εσωκομματικών
συσχετισμών και ισορροπιών. Έτσι για παράδειγμα στο Συνασπισμό η εφημερίδα
«Αυγή» τελεί υπό τον έλεγχο της Ανανεωτικής Πτέρυγας του κόμματος κατόπιν
σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ των στελεχών65. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακριβώς λόγω
του γεγονότος ότι αποτελούν κομματικά μέσα, οι πολίτες στους οποίους απευθύνονται
είναι ένα κοινό περιορισμένο, συγκεκριμένο και κομματικά ταυτισμένο. Συνεπώς η
συνολική τους αποτελεσματικότητα εξαντλείται συνήθως στα στενά πλαίσια των
κομματικών δρώμενων χωρίς να συνιστούν ένα ευρύτερο «παράθυρο» προς την
κοινωνία.
Στη χώρα μας οι κομματικές ηγεσίες των δύο κομμάτων εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ, δε συνδέονται τουλάχιστον άμεσα με όρους ιδιοκτησίας, με ΜΜΕ ευρείας

63

αποτελεί σαφώς ειρωνεία το γεγονός ότι τα στελέχη αυτά του ΛΑΟΣ εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το
βήμα και την προβολή που τους προσέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός του Γ. Καρατζαφέρη προκειμένου να
χτίσουν την προσωπική τους εικόνα και να την εκμεταλλευτούν πολιτικά έξω από τα πλαίσια του
κόμματος που τους ανέδειξε.
64
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 διατηρούσε και τον τηλεοπτικό σταθμό «902 Τηλεόραση» οπότε και
σταμάτησε τη λειτουργία του επικαλούμενο λόγους κόστους. Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι στην
ανακοίνωση της ΚΕ του κόμματος αναφέρεται ότι το κενό της τηλεόρασης του «902» θα καλυφθεί με τη
δημιουργία ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ, με εθελοντική δουλειά μελών του Κομμουνιστικού
Κόμματος. Επιπλέον η ανακοίνωση μεταφέρει άλλη μία ενδιαφέρουσα πληροφορία η οποία συμβάλει
στην ενίσχυση της θέσης που υποστηρίζεται από μέρος της ελληνικής βιβλιογραφίας περί πλήρους
συστηματικοποίησης και οργανικής ένταξης του ΚΚΕ στο πολιτικό σύστημα από 1974 και μετά
(Παππάς, 2001a, σ. 86) ως μέρος του μεταπολιτευτικού πολιτικού «καρτέλ» κομμάτων: ενώ αναφέρει
πως «είναι γνωστό ότι για τη λειτουργία του (σσ. ο τηλεοπτικός σταθμός) χρηματοδοτείται από το ΚΚΕ»,
λίγο παρακάτω, ομολογεί δημόσια την εξάρτηση από την κρατική χρηματοδότηση «Ακόμη και από την
κρατική διαφήμιση ο "902" έπαιρνε ψίχουλα», ενός αμιγώς κομματικού μέσου αφού κατά την ίδια
ανακοίνωση «Είναι σε όλους γνωστό ότι ο "902" είναι μέσο προβολής των θέσεων και των προτάσεων του
ΚΚΕ (…). Δημιουργήθηκε, για να προβάλλει την πολιτική του…» (ΚΚΕ, 10/09/2012).
65
μάλιστα η προσπάθεια του ΑΛ. Τσίπρα το 2008 να περιλάβει κάτω από την ίδια «ομπρέλα» εταιρείας
holding τόσο την εφημερίδα όσο και το ραδιοφωνικό σταθμό συνάντησε έντονες αντιδράσεις από
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αναφερόταν σε προσπάθειες ελέγχου του μέσου από την κομματική
ηγεσία.
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κυκλοφορίας. Ωστόσο οι ευκαιρίες προβολής τόσο των θέσεων των δύο κομμάτων όσο
και των στελεχών τους τουλάχιστον ποσοτικά είναι άφθονες. Κατά μία άποψη, στενή
σχέση των δύο κομμάτων με τα ΜΜΕ πραγματώνεται με όρους συναλλαγής (Grey &
Kyriakidou, 17/12/2012),66. Απολαμβάνοντας είτε προσωπική και κομματική προβολή,
είτε «ασυλία» από την κριτική, το πολιτικό προσωπικό ανταποδίδει την εξυπηρέτηση
προς τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ προσφέροντας ανταλλάγματα, που σχετίζονται είτε
άμεσα, μέσω της προσφοράς κρατικής διαφήμισης στα ίδια μέσα, είτε έμμεσα με
παροχή διευκολύνσεων σε άλλης φύσεως οικονομικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών
των μέσων. Για την αφανή αυτή διαδικασία δοσοληψιών υπό τον τίτλο «διαπλοκή»
έχουν κατηγορηθεί τουλάχιστον σε δημοσιογραφικό επίπεδο όλες οι κυβερνήσεις από
την εποχή του σκανδάλου Κοσκωτά στα τέλη της δεκαετίας του '80 μέχρι και σήμερα.
Παρόλα αυτά, οι στενές σχέσεις των δύο κομμάτων εξουσίας με τα συγκροτήματα
ΜΜΕ στη χώρα μας δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα κόμματα ελέγχουν πλήρως
το μέσο67 καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνο εφόσον τα ίδια τα κόμματα ήταν
ιδιοκτήτες, όπως στις περιπτώσεις ΛΑΟΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ή άλλως εάν η
εξωθεσμική συναλλαγή με τους μηντιακούς επιχειρηματίες ήταν φανερή, απροκάλυπτη
και αποδεδειγμένη.
Σε αντίθεση με τα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας, οι κομματικοί δικτυακοί
τόποι αποτελούν αμιγώς κομματικές κατασκευές. Τόσο η μορφή όσο και το
περιεχόμενο τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο της κομματικής ιεραρχίας (συνήθως της
ηγεσίας και των περί αυτής στελεχών) και με την έννοια αυτή οι κομματικοί δικτυακοί
τόποι προσφέρονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων που συνδέονται με τα
εσωκομματικά δρώμενα, τους ιδιαίτερους συσχετισμούς δυνάμεων διαφορετικών
τάσεων τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των προσωπικών
επικοινωνιακών στρατηγικών.

66

το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reuters στις 17/12/2012 (http://goo.gl/eUPPh) και εκτός
από την αναδημοσίευση σε πληθώρα ελληνικών ΜΜΕ έγινε επίσης αντικείμενο κριτικής όχι για τα
πολιτικά πρόσωπα και τα οικονομικά συμφέροντα στα οποία αναφέρονταν ονομαστικά, αλλά για την
απουσία αναφορών σε επιχειρηματίες όπως ο Κόκκαλης, Κοπελούζος ή Μυτιληναίος των οποίων το
όνομα συνδέθηκε έντονα με τη «διαπλοκή» (antinews.gr, 19/12/2012).
67
η επαναλαμβανόμενη παρουσία συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων σε τηλεοπτικές εκπομπές δεν
αποτελεί αποκλειστική επιλογή των κομμάτων στα οποία αυτά πρόσκεινται, αλλά λαμβάνονται υπόψη
και παράγοντες όπως η τηλεθέαση. Πρόσωπα τα οποία εκφέρουν προκλητικό λόγο ή κατά την
τηλεοπτική ορολογία «γράφουν καλύτερα στο γυαλί» είναι στην πρώτη γραμμή των επιλογών των
τηλεοπτικών παρουσιαστών-δημοσιογράφων.
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Ηγεσία» και «Κομματική Μηχανή» στο Διαδίκτυο

Φήμη, δημοτικότητα και χάρισμα

Οι πολιτικοί ηγέτες διαθέτουν φήμη με την έννοια της αναδραστικής εντύπωσης,
που επικρατεί στους πολίτες σχετικά με το χαρακτήρα και την ποιότητα που τους
χαρακτηρίζει, το «καλό» ή το «κακό» όνομα που έχουν αποκτήσει. Η πολιτική φήμη
είναι αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης δημόσιας έκθεσης των πολιτικών προσώπων
είτε μέσω εκλογικών αναμετρήσεων, είτε μέσω της παρουσίας του στα ΜΜΕ. Ωστόσο
η φήμη περιλαμβάνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές γνώμες των πολιτών για τους
πολιτικούς και όταν οι θετικές γνώμες υπερισχύουν των αρνητικών τότε οι πολιτικοί
αποκτούν δημοτικότητα. Η δημοτικότητα των πολιτικών είναι μετρήσιμο μέγεθος και
αποτελεί σχεδόν πάντα ένα από τα ερωτήματα που τίθενται στις πολιτικές
δημοσκοπήσεις. Η δημοτικότητα ενός πολιτικού ηγέτη αυξάνεται, όταν οι πολιτικές του
πράξεις θεωρούνται ως επιτυχημένες από την πλειοψηφία των πολιτών, και μειώνεται
στην αντίθετη περίπτωση, χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται ανορθολογικές διαδικασίες
σχηματισμού

αξιακών

κρίσεων

68

,

όπως

πχ

συναισθηματικοί

λόγοι

ή

η

προβαλλόμενη/κατασκευασμένη από τα ΜΜΕ εικόνα ενός πολιτικού.
Συνεπώς υπάρχουν τρεις διαστάσεις στην προσωπική πολιτική δημοτικότητα:
πρώτον το μέγεθος ως συνάρτηση της σχέσης θετικής/αρνητικής γνώμης των πολιτών,
που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ηγετών, δεύτερον, η
διαχρονική εξέλιξη αυτού του μεγέθους, που επιτρέπει τη συσχέτιση της εξέλιξης της
δημοτικότητας με πολιτικές αποφάσεις και δράσεις αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
γίνονται αυτές αντιληπτές από τους πολίτες και, τρίτον, η φύση και οι μηχανισμοί
αντίληψης των δράσεων αυτών ως θετικές/αρνητικές από τους πολίτες στα πλαίσια
ορθολογικών ή μή διαδικασιών. Όταν η δημοτικότητα ως σχέση πολιτών-πολιτικών
αποκτά κυρίως συναισθηματικό χαρακτήρα τότε η σχέση αυτή αρχίζει να λαμβάνει
χαρακτηριστικά πρόσληψης του «χαρίσματος» σύμφωνα με τη βεμπεριανή έννοια 69. Το
χάρισμα αποτελεί ιδιότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση που αναπτύσσουν οι ηγέτες με
τους οπαδούς τους. Η σχέση αυτή είναι περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο

68

από τον Χιωτάκη (2006, σ. 249): «Ενώ οι αξιακές κρίσεις είναι ενδεικτικές του τι επιθυμούμε
περισσότερο σύμφωνα με τα υποκειμενικά κριτήρια και τις πεποιθήσεις μας, οι αξιολογικές κρίσεις αντίθετα- είναι οι κατά το δυνατόν αντικειμενικές, έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις που σχηματίζονται
με την αρωγή της λογικής και της επιστήμης.»
69
βλ. σχετική ανάλυση §2.1.2 Προσωποκεντρισμός και Χάρισμα: Εργαλεία Ανάλυσης. σελ.24. Επίσης
έχει ενδιαφέρον η αναφορά του Blondel (2008, σ. 21) ότι η χαρισματική κυριαρχία αποτελεί μία
εξαιρετικά χρήσιμη και παραγωγική σύλληψη ωστόσο η ερμηνευτική της αξία συνήθως διαπιστώνεται
μετά τα γεγονότα που αναλύονται.
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προσωποκεντρική και καθορίζεται από την αντίληψη που έχουν οι οπαδοί για τις
ικανότητες και τα πλεονεκτήματα του ηγέτη ανεξάρτητα από το εάν οι ικανότητες
αυτές είναι πράγματι υπαρκτές. Η ποσοτικοποίηση και κατ' επέκταση η μέτρηση του
χαρίσματος είναι δύσκολη έως αδύνατη, όχι μόνο λόγω της εννοιολογικής σύγχυσης
που συνοδεύει τον όρο αλλά και διότι στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες το
χάρισμα εξαιρετικά σπάνια μπορεί να απαντηθεί στην καθαρά ιδεοτυπική μορφή του70.
Ωστόσο, η διεξοδικότερη έρευνα είναι εφικτή με την ανάλυση των δομικών
χαρακτηριστικών του χαρίσματος σε τρεις επιμέρους συνιστώσες: τα κληρονομικά
στοιχεία, τα προσωπικά στοιχεία, καθώς και αυτά που άπτονται της θέσης που κατέχει
το πρόσωπο. Επιπλέον, η σύλληψη της καθημερινοποίησης του χαρίσματος επιτρέπει
τον χαρακτηρισμό ως χαρισματικών, των ηγετών εκείνων, οι οποίοι δεν κυριαρχούν με
όρους θρησκευτικούς ή μυστικιστικούς στους οπαδούς τους. Συνεπώς η πηγή της
ισχύος των ηγετών δεν είναι αποκλειστικά νόμιμη-ορθολογική, αλλά ένας συγκερασμός
της χαρισματικής κυριαρχίας με τη νόμιμη-ορθολογική. Στα κείμενα του Max Weber η
έννοια του χαρίσματος αναλύεται διεξοδικά, ωστόσο η κατάχρηση του όρου στην
καθημερινότητα επισκιάζει την εξειδικευμένη-επιστημονική σημασία της λέξης
(Χιωτάκης, 2011a, σ. 473). Το χάρισμα μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση
του προσωποκεντρισμού στην πολιτική, ωστόσο θα πρέπει να διαχωριστεί από τη
δημοτικότητα του πολιτικού προσώπου χωρίς όμως η διάκριση αυτή να είναι πάντα
σαφής ή προφανής. Κατά τον Thiebault (2010, σ. 35) η διαμεσολάβηση των ΜΜΕ
επηρεάζει σημαντικά την πολιτική επικοινωνία, τις προεκλογικές εκστρατείες αλλά και
τις επιλογές των πολιτών-ψηφοφόρων. Η «εξ αποστάσεως οικειότητα» του Δεμερτζή
(2004, σ. 4), όπως εισάγεται από μέσα, με την τηλεόραση και το Διαδίκτυο
κατασκευάζει ένα είδος σχέσης μεταξύ πολιτών και πολιτικών που χαρακτηρίζεται από
την επανάληψη, τον προσωποκεντρισμό και την αμεσότητα. Τα πολιτικά πρόσωπα, είτε
νεοεισερχόμενα είτε ενσωματωμένα στο πολιτικό σύστημα, προκειμένου να δομήσουν
την επαφή τους με τους πολίτες και την δημόσια εικόνα τους στα πλαίσια αυτής της
σχέσης, οφείλουν να είναι σε θέση να «γοητεύσουν» τους πολίτες ανεξάρτητα από το
εάν διαθέτουν τα τυπολογικά χαρακτηριστικά ενός γνήσιου χαρισματικού ηγέτη
σύμφωνα με την ανάλυση του Weber. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημαγωγία, ο λαϊκισμός
και η επίκληση του συναισθήματος φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί

70

η διαπίστωση αυτή ανήκει στον ίδιο το Weber (1978, σ. 246 Vol. II)

64

2.«Κομματική

Ηγεσία» και «Κομματική Μηχανή» στο Διαδίκτυο

από τον καθαρό πολιτικό λόγο ή τις προγραμματικές θέσεις. Υπό την έννοια αυτή, το
χάρισμα

σύμφωνα

με

τον

Turner

(2003,

σ.

21),

«εργαλειοποιείται»

και

«επαγγελματοποιείται» καθώς η αξιοπρόσεκτη μηντιακή παρουσία αποτελεί τη «βάση
οποιασδήποτε σύγχρονης πολιτικής φιλοδοξίας».
Αυτός ο ρόλος της μηντιακής παρουσίας μπορεί να φαίνεται, ανάλογα με τις
περιστάσεις, είτε θετική, με την αξιοποίηση της επικοινωνιακής προβολής, ή αρνητική
με την απουσία των πολιτικών όταν η μηντιακή προβολή δεν εξυπηρετεί την εικόνα
τους (image) που επιθυμούν να κατασκευάσουν και να προβάλλουν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός μουσικής της Eurovision. Αν και καταρχήν
πρόκειται για ένα μουσικό διαγωνισμό, έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο
παρελθόν με όρους πολιτικών προεκτάσεων. Οι βαθμολογίες μεταξύ όμορων χωρών
(Ελλάδα-Κύπρος, Βαλτικές Χώρες, Σκανδιναβία κλπ) δεν σχετίζονται με τη μουσική
αξιολόγηση των τραγουδιών αλλά με όρους παραδοσιακής «φιλίας», όπως
εκλαμβάνονται από το κοινό, ενώ η πρώτη θέση της χώρας μας το 2005
αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά ως εθνική επιτυχία71. Την επόμενη χρονιά όμως, όταν η
διοργάνωση φιλοξενήθηκε στη χώρα μας, «ο κ. Ρουσόπουλος φρόντισε να εξαφανιστεί
(…) για να αποφύγει να παραδώσει το βραβείο στα «τέρατα», τους «Λόρντι» (…). Ήξερε
καλά ότι μια τέτοια φωτογραφία θα τον ακολουθούσε σε όλη την πολιτική του διαδρομή»
(Μανιάτης, 16/05/2009). Επιπλέον αποτελεί αντικείμενο συχνής κριτικής, ιδιαίτερα
εντός των κομμάτων, η ηθελημένη απουσία από τα ΜΜΕ προβεβλημένων στελεχών
τους, όταν οι συγκυρίες στο κόμμα ή στην κοινωνία είναι αρνητικές. Προκειμένου να
μην ταυτιστούν με αυτές, υπερασπιζόμενα μή δημοφιλείς πολιτικές επιλογές του
κόμματος, τα πολιτικά στελέχη περιορίζουν στο ελάχιστο την επικοινωνιακή τους
έκθεση εξυπηρετώντας ταυτόχρονα προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες. Σε ένα
πρόσφατο παράδειγμα, την ημέρα των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012,
ένα άρθρο στο Βήμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Που είναι ο Αβραμόπουλος»
αναφέρει: «ο αντιπρόεδρος του κόμματος εφαρμόζει ήδη μια στρατηγική για την επόμενη
ημέρα του κόμματος και γι’ αυτό φροντίζει να κρατά διακριτικά αποστάσεις από τις
κεντρικές επιλογές της προεκλογικής περιόδου» (Χιώτης, 17/06/2012).

71

Τα μέλη της αποστολής υποδέχτηκε ο τότε υπουργός Επικρατείας Θόδωρος Ρουσόπουλος, τα
δεξιώθηκε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ ο τότε υπουργός Ανάπτυξης και αργότερα
πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας είχε συμπεριλάβει την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο
σχετικό διαγωνισμό, στα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης κατά τον απολογισμό της χρονιάς (Μανιάτης,
16/05/2009).
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2.1.4.2

Έμμεσες σχέσεις μέσω του κομματικού μηχανισμού

Σε ό,τι αφορά την έμμεση σχέση που δομείται από την κομματική ηγεσία προς
τους πολίτες δια μέσω του κόμματος o Thiebault (2010) αναφέρεται σε δύο
μηχανισμούς: α) τις πολιτικές προτάσεις και θέσεις του κόμματος, β) τον έλεγχο που
ασκεί στις δομές και τα όργανα του κόμματος72.
Ο πρώτος μηχανισμός χαρακτηρίζεται από την ικανότητα της πολιτικής ηγεσίας
να επιφέρει αλλαγές σε ιδεολογικό επίπεδο και κατ' επέκταση στις προγραμματικές
θέσεις και πολιτικές προτάσεις του κόμματος. Τα πολιτικά κόμματα ως θεσμός μπορεί
να θεωρούνται σχετικά νέα στην πολιτική (Σπουρδαλάκης, 2007) όμως υπάρχουν
ακόμη και σήμερα ενεργά κόμματα όπως το Δημοκρατικό των Jefferson και Madison
στις ΗΠΑ που χρονολογείται από το 1790 και των Συντηρητικών στη Μ. Βρετανία από
το 1832, με υπερεκατονταετή παρουσία στα πολιτικά δρώμενα. Παρά τις ουσιαστικές
διαφορές μεταξύ των πολιτικών συστημάτων και του ιδιαίτερου ιστορικού πλαισίου,
που

χαρακτηρίζει

κάθε

χώρα,

στην

ηπειρωτική

Ευρώπη

το

γερμανικό

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα μετρά περισσότερα από 100 χρόνια ενεργούς πολιτικής
παρουσίας από το 1875, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα δημιουργήθηκε το 1920,
στη χώρα μας το ΚΚΕ ιδρύθηκε το 1918, ενώ τα δύο κόμματα-προταγωνιστές της
μεταπολιτευτικής περιόδου, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετρούν σχεδόν 40 έτη από την ίδρυσή
τους, χρονικό διάστημα για το σύνολο σχεδόν του οποίου, υπήρξαν εναλλάξ κυβέρνηση
και αξιωματική αντιπολίτευση.
Αναμφίβολα η μακρόχρονη παρουσία των κομμάτων υπονοεί ταυτόχρονα και
την ικανότητά τους να αυτομεταβάλλονται, προσαρμόζονται και να εξελίσσονται με τη
δαρβινική έννοια του όρου. Το αίτημα της αλλαγής μπορεί να είναι στιγμιαίο όπως πχ
μετά από μία παταγώδη εκλογική αποτυχία ή διαρκές ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων
κοινωνικών διεργασιών. Μπορεί επίσης οι λόγοι της αλλαγής να είναι εσωκομματικοί ή
εξωγενείς, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με ελάχιστες ίσως
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O Thiebault αναφέρει και μια τρίτη παράμετρο η οποία όμως δεν εξετάζεται στα παρούσα έρευνα: τον
έλεγχο της ηγεσίας στην επιλογή των υποψηφίων για τις εκλογές οιασδήποτε φύσης. Ωστόσο όπως ο
ίδιος σημειώνει ο ρόλος της κομματικής ηγεσίας σε αυτή τη διάσταση είναι συνήθως αφανής με
ελάχιστες εξαιρέσεις. πχ στην Ελλάδα, στις βουλευτικές εκλογές του 2007, τις πρώτες του ΠΑΣΟΚ υπό
την ηγεσία του Γ. Παπανδρέου συμπεριελήφθησαν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ οι πρώην
βουλευτές και Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος και Ανδριανόπουλος, οι οποίοι αποτέλεσαν
προσωπική επιλογή του Προέδρου του Κινήματος
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εξαιρέσεις τα κόμματα αποτελούν ζωντανούς εξελισσόμενους οργανισμούς των οποίων
η αποτυχία προσαρμογής αποτελεί μεταξύ άλλων αίτιο πολιτικού «θανάτου».
Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι: σε ποιο βαθμό και αν ο ίδιος ο
κομματικός ηγέτης ή η ηγετική ομάδα που τον στελεχώνει μπορεί να μεταβάλλει την
κατεύθυνση του κόμματος, προσαρμόζοντας την ιδεολογία και τις προγραμματικές
θέσεις του κόμματος στρέφοντας το συνολικά προς μία νέα στρατηγική κατεύθυνση;
Τέτοιου είδους επιδιωκόμενες μεταβολές δεν εξαντλούνται στον ευκαιριακό
ψηφοθηρισμό αλλά μεταβάλλουν ριζικά την ίδια τη φυσιογνωμία του κόμματος, ώστε
να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς η προσκόλληση
στις παραδοσιακές νόρμες θα επέφερε μοιραία την παρακμή του. Στη Γαλλία ο
Mitterrand ήδη από το 1982 επέλεξε να στρέψει το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα προς
την οικονομία της αγοράς ενώ το 1984 με πρωθυπουργό το Fabius εγκατέλειψε κάθε
περεταίρω σοσιαλιστικά μέτρα73 επιλέγοντας την οδό της δημοσιονομικής πειθαρχίας
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Smith R. , 1998, σσ. 102-110). Ο Κ.
Καραμανλής υιοθετώντας τη στρατηγική του «μεσαίου χώρου» έστρεψε τη Νέα
Δημοκρατία σε νέα κατεύθυνση, επιχειρώντας να υπερβεί το σύντομο αλλά διχαστικό
νεοφιλελεύθερο παρελθόν της ηγεσίας Κ. Μητσοτάκη και της μάλλον αποτυχημένης
προσπάθειας στροφής προς την ιδεολογία της λαϊκής δεξιάς του προκατόχου του M.
Έβερτ (Βερναρδάκης, 2005, σ. 58; Χατζηπαντελής & Ανδρεάδης, 2004, σ. 178). Στο
ΠΑΣΟΚ, από την άλλη πλευρά, η αλλαγή ηγεσίας το 1996 είναι καθοριστική για την
ιδεολογική κατεύθυνση του «εκσυγχρονισμού» που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια
το κόμμα. Η εκλογή του «κατ' εξοχήν πολιτικού και θεωρητικού εκπροσώπου του
εκσυγχρονισμού» Κ. Σημίτη στην ηγεσία του κινήματος, θα λειτουργήσει καταλυτικά
ως προς την ουσιαστική πολιτική μεταβολή-μετάλλαξη του κόμματος74 (Βερναρδάκης,
2011, σσ. 17-23).

73

με αποτέλεσμα τη διάλυση της τότε «Ενωμένης Αριστεράς» και την παραίτηση των κομμουνιστών
υπουργών της κυβέρνησης Fabius.
74
ο Καραγιάννης (2007, σσ. 70-76) αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό» όχι ως «ιδεολογία» με την έννοια
της οργανωμένης συλλογής ιδεών, αλλά ως «ιδεολόγημα» και «τεχνοκρατικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο» το
οποίο ήταν αποκομμένο από σαφείς αναφορές σε πολιτικά υποκείμενα. Κατά τον ίδιο, λειτούργησε δε,
όχι ως ιδεολογική στροφή αλλά αντιθέτως ως μηχανισμός αποϊδεολογικοποίησης του ΠΑΣΟΚ στα
πλαίσια του «πολυσυλλεκτικού-καρτέλ» χαρακτήρα του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από
το εάν ο εκσυγχρονισμός κατηγοριοποιείται ως «ιδεολογία», «ιδεολόγημα» ή «τεχνοκρατικό σχέδιο» δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η εισαγωγή του όρου και των συνοδευτικών αυτού πολιτικών και πρακτικών από
την ηγεσία του κ. Σημίτη, μετέβαλλε ουσιαστικά το χαρακτήρα του κόμματος.
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Η διαδικασία προσαρμογής των κομμάτων σε νέες συνθήκες δεν περιορίζεται
αποκλειστικά σε ζητήματα μεταβολής της ιδεολογικής τους κατεύθυνσης ή των
προγραμματικών θέσεων τους, αλλά παράλληλα συνοδεύεται και από σημειολογικές
ή/και συμβολικές τροποποιήσεις, όπως αλλαγή του τίτλου ή του λογότυπου του
κόμματος. Στη Δυτική Ευρώπη πολλά Χριστιανοδημοκρατικά κόμματα εγκατέλειψαν
το πρώτο συνθετικό του τίτλου τους, ενώ αρκετά κομμουνιστικά κόμματα
μετονομάστηκαν σε σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά ή απλώς αριστερά. Η Νέα
Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Α. Σαμαρά άλλαξε ριζικά το λογότυπό της στις
20/01/2011 το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο «είναι η νέα εικόνα του κόμματος για τον 21ο
αιώνα»

75

(antinews.gr, 20/01/2011), ενώ και το ΠΑΣΟΚ του Ε. Βενιζέλου,

δημοσιοποίησε το νέο δικό του λογότυπο σε μία ημερομηνία ορόσημο στην ιστορία του
κόμματος, την 3η Σεπτεμβρίου του 2012 (Something Creative Group, 03/09/2012).
Τέτοιου είδους μεταβολές στη φυσιογνωμία του κόμματος εκπορεύονται
συχνότερα από «τα πάνω», από τις κομματικές ηγεσίες και πιο σπάνια από τη βάση. Το
μέτρο και η έκταση τέτοιας φύσεως επιχειρούμενων αλλαγών, αλλά και ο βαθμός
επιτυχίας ή αποτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί ταυτόχρονα ένδειξη της προσωπικής
ισχύος του κομματικού ηγέτη. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, η εμπειρία
δείχνει ότι ανάλογα με την προσωπική ισχύ του ηγέτη αλλά και το εύρος των αλλαγών,
σε συνδυασμό με προσωπικές φιλοδοξίες και στρατηγικές των κομματικών στελεχών,
δημιουργούνται φυγόκεντρες τάσεις οι οποίες είτε αποκρυσταλλώνονται ως
ενδοκομματικές φράξιες (ενδεχομένως στα πλαίσια αναγκαίων συμβιβασμών ισχύος)
είτε ως διασπάσεις που οδηγούν σε νέους κομματικούς σχηματισμούς. Αυτοί οι
σχηματισμοί συνήθως διατυπώνουν την ανάγκη φύλαξης του παραδοσιακού
ιδεολογικοπολιτικού φορτίου του κόμματος, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και
οι προσωπικότητες των πολιτικών στελεχών.
Στην πρώτη περίπτωση, η επικράτηση της ομάδας των εκσυγχρονιστών στο
ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογή Σημίτη στην ηγεσία του Κινήματος οδηγεί στη
περιχαράκωση

του

«παραδοσιακού-σοσιαλιστικού»

ΠΑΣΟΚ

στο

ρόλο

της

εσωκομματικής αντιπολίτευσης, στελέχη της οποίας «εξευμενίζονται» αξιοποιούμενα
σε

κρατικές

και

κυβερνητικές

θέσεις

75

στα

πλαίσια

των

προαναφερθέντων

ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Δ. Αβραμόπουλος προχώρησε ακόμη περισσότερο καθώς «αφήνει σαφώς να
εννοηθεί ότι η πολιτική ανάκαμψη της Κεντροδεξιάς περνάει απαραιτήτως από την κατάργηση των
συμβόλων της ΝΔ, όπως είναι το έμβλημα και το όνομά της» (Χιώτης, 17/06/2012)
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συμβιβασμών 76 . Στη δεύτερη περίπτωση, στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης έχουν
υπάρξει αρκετές ρήξεις, διασπάσεις και δημιουργίες νέων πολιτικών φορέων77 όχι μόνο
στην πολυδιασπασμένη αριστερά78, αλλά και στα δύο κόμματα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ. Στις διεργασίες συγκρότησης νέων κομμάτων από τα προϋπάρχοντα, σημαντικό
ρόλο διαδραματίζουν όχι μόνο τα ιδεολογικά προτάγματα, αλλά και οι προσωπικές
φιλοδοξίες και στρατηγικές των κομματικών στελεχών. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως
κόμματα βραχύβια 79 με έντονα προσωποκεντρικό αν όχι προσωπικό χαρακτήρα στα
οποία η προσωπικότητα του αρχικού ηγέτη (που πάντα μέχρι στιγμής ταυτίζεται με τον
ιδρυτή τους80) αποτελεί και την κυριότερη πολιτική τους αφήγηση. Όπως αναφέρει ο
Διαμαντόπουλος (1993, σ. 100), πρόκειται για κόμματα τα οποία δεν έχουν προϋπάρξει
του ηγέτη τους· αντιθέτως, αυτός είναι και ιδρυτής τους, «ταυτιζόμενος μάλιστα στη
λαϊκή συνείδηση με αυτό».
Ο δεύτερος μηχανισμός έμμεσης συσχέτισης των κομματικών ηγεσιών με τους
πολίτες αφορά την ικανότητά τους να επιφέρουν μεταβολές στην οργάνωση, στις δομές
και στις διαδικασίες του κόμματους του οποίου ηγούνται. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αποτελούν οι διαδικασίες επιλογής νέας ηγεσίας. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γ.
Παπανδρέου ουσιαστικά επέβαλλε την αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας σε ένα
κόμμα το οποίο είχε αλλάξει έως τότε μόλις μία φορά Πρόεδρο. Ο Κ. Σημίτης
εκλέχθηκε Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όντας ήδη Πρωθυπουργός, από το Συνέδριο του
Κόμματος, ενώ ο διάδοχός του εκλέχθηκε με άμεση ψηφοφορία όχι μόνο από τα
εγγεγραμμένα μέλη αλλά από τους αποκαλούμενους «φίλους» του κόμματος. Η Νέα
Δημοκρατία παρά το γεγονός ότι από την ίδρυσή της το 1974 μέχρι και το 2009 έχει

76

ο κύριος εκφραστής του «παραδοσιακού» ΠΑΣΟΚ και συνδιεκδικητής της Πρωθυπουργίας αλλά και
της ηγεσίας του Κινήματος, Α. Τσοχατζόπουλος υπήρξε Υπουργός καίριων υπουργείων σε όλες τις
κυβερνήσεις Σημίτη, αρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και αργότερα στο Εθνικής Άμυνας.
77
Από τη Νέα Δημοκρατία: Κ. Στεφανόπουλος-«Δημοκρατική Ανανέωση», Στ. Μάνος-«Ταύροι», Α.
Σαμαράς-«Πολιτική Άνοιξη», Δ. Αβραμόπουλος-«Κίνημα Ελλήνων Πολιτών», Γ. Καρατζαφέρης«ΛΑΟΣ», Ντ. Μπακογιάννη-«Δημοκρατική Συμμαχία», Π. Καμμένος-«Ανεξάρτητοι Έλληνες» και από
το ΠΑΣΟΚ: Α. Τρίτσης-«Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα», Δ. Τσοβόλας-«ΔΗΚΚΙ»
78
βλ. Εικόνα 9-1 σελ. 385 «Το ταραχώδες σύμπαν της Ελληνικής Αριστεράς» (tovima.gr, 20/06/2010)
79
αναφερόμενος κυρίως στο χώρο της Δεξιάς, ο Τσιράς (2011, σ. 7) σημειώνει : «…σε όλη τη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης αποτυγχάνουν όλες οι προσπάθειες δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων
ανταγωνιστικών προς τα δύο μεγάλα κόμματα. (…) η λαϊκή ρήση που χρησιμοποίησε ο Ευάγγελος Αβέρωφ
με τα πρόβατα που βγαίνουν από το μαντρί και το λύκο φάνηκε να επιβεβαιώνεται.»
80
Με την εξαίρεση του ΔΗΚΚΙ, το οποίο μετά την αποχώρηση του Δ. Τσοβόλα, συνέχισε τη λειτουργία
του μετά από δικαστική προσφυγή των υπόλοιπων στελεχών του, αρχικά ανεξάρτητα και στη συνέχεια
ως συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ
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αλλάξει επτά φορές κομματικό ηγέτη

81

, η τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των

υποψηφίων Προέδρων το 2009 διεξήχθη με διαφορετικούς όρους από τις
προηγούμενες. Ήταν η πρώτη φορά όπου, ακολουθώντας με μικρές παραλλαγές το
παράδειγμα του Γ. Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, έγιναν εκλογές με ανοικτήσυμμετοχική διαδικασία και όχι μέσω του Συνεδρίου του Κόμματος ή κάποιου άλλου
αντιπροσωπευτικού συλλογικού κομματικού οργάνου. Η διαδικασία ανοικτής εκλογής
από τη βάση ήταν αυτή που επελέγη τελικά, αν και δεν υποστηρίχθηκε από όλους τους
υποψηφίους. Η Ντ. Μπακογιάννη πιθανόν υποθέτοντας ότι διαθέτει τη στήριξη του
κομματικού μηχανισμού προσπάθησε να αποτρέψει μία τέτοια εξέλιξη εμμένοντας στις
υφιστάμενες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος που προέβλεπαν την εκλογή του
νέου Προέδρου από το Συνέδριο του κόμματος. Αντιθέτως τόσο ο Α. Σαμαράς όσο και
ο Δ. Αβραμόπουλος, οι έτεροι διεκδικητές της αρχηγίας τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής
της διαδικασίας, προφανώς προσδοκώντας οφέλη από την επικοινωνιακή εικόνα τους
τόσο στη βάση του κόμματος όσο και γενικότερα στην κοινωνία.
Παρόλα αυτά, οι μεταβολές αυτές όμως, δεν είναι απαραίτητο να οδηγούν προς
την κατεύθυνση της ενίσχυσης των κομματικών θεσμών και δομών. Αντιθέτως, από μία
οπτική σκοπιά 82 , η τάση «ανοίγματος» του κόμματος σε χαλαρά συνδεδεμένους με
αυτό «φίλους» και «συμπαθούντες» μέσα από διαβουλευτικές, συμμετοχικές και
δημοψηφισματικές διαδικασίες, όπως πχ. η άμεση και ανοικτή εκλογή της κομματικής
ηγεσίας, υποβαθμίζει τους κομματικούς θεσμούς και αναιρεί το διαμεσολαβητικό ρόλο
του κόμματος ως συλλογικού πολιτικού φορέα «παγιώνοντας την προσωπική ισχύ της
ηγεσίας, επιδεικνύοντας τάσεις συγκεντρωτισμού της εξουσίας της» (Γεωργιάδου, 2002,
σσ. 352,354). Ο νομιμοποιημένος το 2004, από σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη και
φίλους του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου μεταβάλλει τους συσχετισμούς ισχύος μεταξύ
ηγέτη και κομματικών οργάνων, αφού οποιαδήποτε τυχόν κριτική στάση έναντι του
Προέδρου και του περί αυτού στελεχιακού επιτελείου εκλαμβάνεται ως ενάντια στην
βούληση των πολιτών που τον ψήφισαν. Πολύ περισσότερο δε, αποκλείεται με τον
τρόπο αυτό η δυνατότητα των κομματικών οργάνων να τον παύσουν, αφού ο μόνος
τρόπος κατάργησής του (πέραν της οικειοθελούς αποχώρησης) είναι πλέον η
δημοψηφισματική προσφυγή. Τα κομματικά όργανα λοιπόν, υποβαθμίζονται άτυπα

81

Κ. Καραμανλής (1974-1980), Γ. Ράλλης (1980-1981), Γ. Αβέρωφ (1981-1984), Κ. Μητσοτάκης (19841993), Μ. Έβερτ (1993-1997), Κ. Καραμανλής (1997-2009), Α. Σαμαράς (2009-)
82
βλ. επίσης σελ. 148 Υποσημ. 148
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μεν, ουσιαστικά δε, και υποτάσσονται πολιτικά και επικοινωνιακά στην κομματική
ηγεσία.
2.1.5

Η «μέτρηση» του προσωποκεντρισμού

Ο επίσημος δικτυακός τόπος ενός κόμματος λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας
του κόμματος προς την κοινωνία και με τον τρόπο αυτό ομοιάζει στον αμιγώς
κομματικά στρατευμένο τύπο. Όπως και μία κομματική εφημερίδα, η δομή, αλλά
ακόμα

σπουδαιότερα,

το

περιεχόμενο

του

κομματικού

δικτυακού

τόπου

αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική εικόνα του κόμματος, των
επιδιώξεών του, των εσωκομματικών ισορροπιών ισχύος, ακόμα και την οικονομική
ευρωστία του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση των κομματικών δικτυακών τόπων παρέχει
μετρήσιμες ενδείξεις σε σχέση με το βαθμό προσωποκεντρισμού της κομματικής
ηγεσίας τόσο ως άμεση σχέση μεταξύ ηγεσίας και πολιτών όσο ως έμμεση δια μέσω
του κόμματος. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή της άμεσης σχέσης μεταξύ της ηγεσίας και
πολιτών και με βάση όσα προαναφέρθηκαν α) για την αξιοποίηση της εικόνας στον
προσωποκεντρισμό της πολιτικής β) την ένταση και ύφος της επικοινωνιακής προβολής
που απολαμβάνουν οι κομματικοί ηγέτες που δομεί τον προσωπικό τους μύθο και γ) τη
σημασία που αποδίδουν τα κόμματα, όχι μόνο στην ίδια ηγεσία αλλά και σε αυτές των
αντιπάλων κομμάτων, η παρούσα έρευνα εξετάζει πρώτον τις αρχικές σελίδες των
επίσημων κομματικών δικτυακών τόπων για το τρόπο και τον όγκο της δημόσιας
παρουσίασης των αρχηγών των κομμάτων, δεύτερον το πλήθος των ονομαστικών
αναφορών στην ίδια ηγεσία σε σχέση με τις ονομαστικές αναφορές σε αντίπαλους
ηγέτες και τρίτον την ονομαστική στόχευση της κριτικής του κάθε κόμματος προς τους
αντιπάλους.
Στα πλαίσια της έμμεσης σχέσης των ηγετών με τους πολίτες, μία παράμετρος
που μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί ο προσωποκεντρισμός της
κομματικής ηγεσίας, ο βαθμός ελέγχου της επί των κομματικών οργάνων και εν τέλει ο
ουσιαστικός ή τυπικός (επικυρωτικός-νομιμοποιητικός των αποφάσεων της ηγεσίας)
ρόλος που αυτά διαδραματίζουν, είναι η επικοινωνιακή τους έκθεση στα ΜΜΕ. Ο
επίσημος δικτυακός τόπος ενός κόμματος λειτουργεί ως ο επίσημος δίαυλος του
κόμματος προς την κοινωνία και με τον τρόπο αυτό ομοιάζει στον αμιγώς κομματικά
στρατευμένο τύπο. Όπως και μία κομματική εφημερίδα, η δομή, αλλά ακόμα
σπουδαιότερα, το περιεχόμενο του κομματικού δικτυακού τόπου αντικατοπτρίζει σε
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μεγάλο βαθμό την πραγματική ισορροπία ισχύος μεταξύ ηγεσίας και συλλογικών
οργάνων. Συνεπώς το πλήθος και η αναλογία των ονομαστικών αναφορών σε ηγεσία
και συλλογικά όργανα στους επίσημους δικτυακούς τόπους μπορεί να αποτελέσει μέτρο
επικοινωνιακής έκθεσης και αξιολόγησης του προσωποκεντρισμού που χαρακτηρίζει το
κάθε κόμμα.
Συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν, η παρούσα έρευνα εξετάζει τους
δικτυακούς τόπους των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή

83

, για ενδείξεις

προσωποκεντρισμού των ηγεσιών τους, αφενός μεν με τη χρήση της ανάλυσης
περιεχομένου των αρχικών σελίδων των κομματικών δικτυακών τόπων, αφετέρου δε,
τη μέτρηση και σύγκριση των ονομαστικών αναφορών προς τον αρχηγό του κόμματος
σε σχέση με τις αναφορές σε αντίπαλους ηγέτες αλλά και στα επίσημα κομματικά
όργανα84.

2.2 Γραφειοκρατία και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
2.2.1

Εισαγωγή

Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία το σύνολο των ανεπτυγμένων κρατών,
αντιλαμβανόμενα τη σπουδαιότητα του ρόλου της δημόσιας διοίκησης στην ανάπτυξη
και την ευημερία, έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου για τον εκσυγχρονισμό, τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της και την εξάλειψη ή τη
μείωση γνωστών παθολογιών του οργανωτικού της μοντέλου.
H ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα μπορούσε να περιγραφεί ως «η χρήση των
δυνατοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών για τη
δημιουργία μοντέλων και εφαρμογών πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών από το
κράτος προς τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση» και περιλαμβάνει τόσο τη ροή
πληροφοριών ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της δημόσιας διοίκησης, όσο και την
παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και λοιπούς εταίρους. Η

83

όπως προέκυψε από τις Εθνικές Εκλογές του Οκτωβρίου 2009 με το ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ
και ΚΚΕ
84
εκτός των Συνεδρίων, για τα οποία η αναζήτησή στους εντός των δικτυακών τόπων παρείχε
αναξιόπιστα αποτελέσματα λόγω της κοινής χρήσης του όρου. Επιπλέον, από τη φύση τους, τα Συνέδρια
ως συλλογικά όργανα, αν και σημαντικότατοι θεσμοί (συνήθως το Συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο
όργανο κάθε κόμματος) για τη φυσιογνωμία των κομμάτων αλλά και την ιστορικοπολιτική τους εξέλιξη,
διεξάγονται σε τακτά αλλά μεγάλα χρονικά διαστήματα (πχ στο ΠΑΣΟΚ ανά τέσσερα χρόνια) και η
επικοινωνιακή τους συνεισφορά/επίπτωση είναι μικρότερη από τα όργανα εκείνα τα οποία ελέγχουν και
κατευθύνουν το κόμμα σε καθημερινή βάση.
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πρόσβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτυγχάνεται μέσω των νέων τεχνολογιών
όπως οι διαδικτυακές πύλες, ιστοσελίδες, έξυπνες κάρτες κ.α. Ο πολίτης μπορεί να
πληροφορηθεί άμεσα για ό,τι τον ενδιαφέρει αλλά και να προβεί και σε συναλλαγές,
οικονομικές και μη, με το Δημόσιο μέσω του Διαδικτύου, συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον
τρόπο στη μείωση της γραφειοκρατίας85.
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, υλοποιούνται μεγάλα έργα
πληροφορικής τα οποία εντάσσονται στην έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης86,
ενώ στη χώρα μας μετά τις εκλογές του 2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
αναδιαμόρφωσε

και

μετονόμασε

το

Υπουργείο

Εσωτερικών

σε

Υπουργείο

«Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» δείχνοντας με αυτόν
τον τρόπο τη σημασία που αποδίδεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη
Δημόσια Διοίκηση.

85

Όπως έχει δείξει η εμπειρία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η τεχνολογία από μόνη
της δεν είναι δυνατόν να μειώσει τη γραφειοκρατία αν δεν υπάρξουν παράλληλες δράσεις μεταβολής των
διαδικασιών που αφορούν, καθώς και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται. Δύο
χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα σχετίζονται με τη μηχανοργάνωση του
Υπουργείο Οικονομικών και των Εφοριών της χώρας μέσω του προγράμματος TaxisNet. Στα μέσα της
δεκαετίας του ’90 είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται τμήματα του συνολικού έργου όπως η ηλεκτρονική
έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε επιλεγμένες «πιλοτικές» εφορίες. Πριν το Taxis ο
φορολογούμενος έπρεπε να πάει στον υπάλληλο που εξέδιδε τις φορολογικές ενημερότητες ώστε να
πάρει το κατάλληλο έγγραφο, στη συνέχεια να περάσει από δύο ή τρία τμήματα εντός της ΔΟΥ (ΦΠΑ,
Εισόδημα και Κεφάλαιο – ανάλογα με την επαγγελματική του ιδιότητα), να πάρει σφραγίδες και
υπογραφές από το καθένα ότι δεν χρωστάει (αφού ο κάθε υπάλληλος έκανε έλεγχο στους αντίστοιχους
φακέλους), να επιστρέψει στον πρώτο υπάλληλο που έγραφε χειρόγραφα την ενημερότητα την οποία στη
συνέχεια έπρεπε να πάει στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ για να πάρει υπογραφή ή να ξαναπάει άλλη μέρα
ώστε να την παραλάβει υπογεγραμμένη. Με το «νέο» τρόπο μηχανογραφημένης έκδοσης η διαδικασία
ήταν ακριβώς η ίδια μόνο που η ενημερότητα εκτυπώνονταν από το σύστημα αντί να τη γράφει ο
υπάλληλος με το χέρι και οι έλεγχοι στα επιμέρους τμήματα προκειμένου να μπουν οι σφραγίδες και οι
υπογραφές γίνονταν μέσω υπολογιστή. Όπως γίνεται αντιληπτό, αν και υπαρκτό, το τελικό όφελος τόσο
για τον πολίτη όσο και για τους υπαλλήλους ήταν πολύ μικρότερο από το αναμενόμενο. Σήμερα τα
οφέλη της μηχανοργάνωσης σε συνδυασμό με την αλλαγή διαδικασιών είναι πλέον φανερά, αφού οι
φορολογικές ενημερότητες εκδίδονται μέσω ΚΕΠ ή ακόμα και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
Άλλο παράδειγμα αφορά τη σχέση των επιχειρήσεων με τις Εφορίες. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία
των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους έχει κάποια μορφή μηχανογράφησης, ιδιαίτερα μετά
από μια ολόκληρη δεκαετία δράσεων και χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ψηφιακή σύγκλιση. Ωστόσο λόγω του απαρχαιωμένου Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (ΚΒΣ) μεγάλο μέρος του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων αφορά τη
συμμόρφωση με αναχρονιστικές πρακτικές όπως η θεώρηση (τρύπημα) των παραστατικών, η σειριακή
και αύξουσα αρίθμηση τιμολογίων και αποδείξεων κλπ.
86
Στην Ελλάδα τα πλέον γνωστά έργα είναι το TaxisNet για την εφορία, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το
πρόγραμμα «Διαύγεια» μέσω του οποίου αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις
δημόσιων φορέων κλπ. Επιπλέον περισσότερα από 20 νέα μεγάλα δημόσια έργα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σχεδιάζεται να προκηρυχτούν στις αρχές του 2012 με προϋπολογισμό 85 εκατομμύρια
ευρώ, όπως το Εθνικό Ληξιαρχείο, Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών,
Υπηρεσίες δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ.α. (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 15/11/2011).

73

Ηγεσία, πολιτική και κόμματα στον κυβερνοχώρο.

Αναγνωρίζοντας ότι η έννοια της «μηχανογράφησης» είναι ιδιαίτερα
περιορισμένη 87 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση το
συνδυασμό των νέων τεχνολογιών με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε
να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να
υποστηριχθεί η υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών (Commission of the European
Communities, 2003, σ. 4), ενώ συνοπτικά στρατηγικοί στόχοι της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης είναι οι παρακάτω (Οικονόµου, 2006) :


Η ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
χαμηλού κόστους προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος



Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων
της

Δημόσιας

Διοίκησης

που

της

επιτρέπουν να συγκεντρώνει,

να

επεξεργάζεται, να αποθηκεύει και να διαθέτει πληροφορίες συνεπείς, ακριβείς
και μη πλεονάζουσες, ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να προγραμματίζει
ορθολογικά τη δράση της, να μετρά τα αποτελέσματα της και να λαμβάνει ορθές
και εκτελέσιμες αποφάσεις.
Στη βιβλιογραφία απαντώνται πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση διότι, από τη μία πλευρά, η έννοια εξελίσσεται και
μεταβάλλεται συνεχώς ακολουθώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις
δυνατότητες που αυτές δημιουργούν, ενώ από την άλλη, το νόημα είναι διαφορετικό
ανάλογα με την οπτική από την οποία την εξετάζει κανείς 88. Παράλληλα είναι μία από
τις πλέον ταχέως διαδιδόμενες έννοιες παγκοσμίως, υπερβαίνοντας με χαρακτηριστική
ευκολία τα εθνικά σύνορα (Jaeger, 2003, σ. 323).

87

Ο όρος μηχανοργάνωση από την ετυμολογία του σημαίνει οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών με
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μηχανογράφηση είναι η καταγραφή και επεξεργασία
δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε αντιδιαστολή ο όρος πληροφορική δηλώνει την
επιστήμη της πληροφόρησης, το σύνολο δηλαδή των μεθόδων για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία
και μετάδοση πληροφοριών. Αν και η μηχανοργάνωση με τη μηχανογράφηση μοιάζουν να είναι κοντά, η
μεν πρώτη φαίνεται να εστιάζει στην παραγωγή έργου με μειωμένο κόστος και η δεύτερη στη συλλογή
και επεξεργασία δεδομένων. Μακράν και των δύο η πληροφορική, έχει σαν αντικείμενο τη δομή και ροή
της πληροφορίας, περιέχει δε σαφώς τις άλλες δύο σαν τμήμα της αφού αφενός χρησιμοποιεί
υπολογιστές και αφετέρου τα δεδομένα είναι συστατικά της πληροφορίας. Στην πράξη και οι τρεις όροι
χρησιμοποιούνται σαν συνώνυμοι.
88
Για αναλυτική βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τους ορισμούς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βλ.
Hu et al (2009) όπου αναλύονται περίπου 2000 άρθρα σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε μία
περίοδο 10 ετών από το 1998 έως το 2007.
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Η Margetts (2009, σ. 114) ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως «τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών από την κυβέρνηση, εσωτερικά και εξωτερικά ώστε να
αλληλεπιδρά με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, άλλες κυβερνήσεις και κάθε άλλου είδους
οργανισμούς», ενώ η Carter (2006, σ. 3) αναφέρει: «ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η
χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών για την
ενίσχυση και βελτίωση των υπηρεσιών της κυβέρνησης προς του πολίτες».
Από τεχνική άποψη, τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν
διάφορους τύπους πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, δικτύωσης καθώς
και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Οι στόχοι των συστημάτων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης διαφέρουν μεταξύ τους όσο και οι κυβερνήσεις που τα υλοποιούν.
Εφόσον υλοποιηθούν σωστά, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες δομικές και
διαδικαστικές αλλαγές, οι δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες βελτιώνονται σε
ακρίβεια, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα παρέχονται
εχέγγυα και μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να εξεταστεί με όρους παρέμβασης στις
σχέσεις μεταξύ οντοτήτων του ίδιου του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Μέσα στα όρια του κράτους, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα
απελευθερώνοντας

και
τους

την

επικοινωνία

κρατικούς

μεταξύ

υπαλλήλους

διαφορετικών
από

φορών

γραφειοκρατικές,

επαναλαμβανόμενες εργασίες, διαθέτοντας περισσότερο χρόνο για την εξυπηρέτηση
του πολίτη 89 . Οι διασυνδέσεις κράτους-επιχειρήσεων μπορούν να αφορούν τόσο
θεσμικές παραμέτρους, όπως η ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών περιοδικών
δηλώσεων εργασιών στο ΙΚΑ ή απόδοση φόρων και ταυτόχρονα δοσοληψίες
προμήθειες του δημοσίου από ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και αντίστροφα 90. Για τις
μεν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα το όφελος είναι η καλύτερη ενημέρωση για

89

Στη χώρα μας μόλις το 2011 υλοποιήθηκε η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων του ΟΑΕΔ και του
ΙΚΑ. Πριν την ενοποίηση, η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ απαιτούσε από τον
ασφαλισμένο να πάρει πρώτα βεβαίωση ενσήμων από τον ΙΚΑ και στη συνέχεια να το καταθέσει ως
δικαιολογητικό στον ΟΑΕΔ. Μετά τη διασύνδεση ο έλεγχος των ενσήμων γίνεται άμεσα και ηλεκτρονικά
με πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ απ’ ευθείας από τον ΟΑΕΔ. Η διασύνδεση όμως δεν
είναι διπλής κατεύθυνσης και αντίστοιχα το ΙΚΑ δεν έχει άμεση πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.
90
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα
δημοπρασίες οχημάτων και άλλων αγαθών που εκποιεί το Δημόσιο και παρέχει τη σχετική ενημέρωση
μέσα από το Διαδίκτυο. Από την πλευρά των προμηθειών του Δημοσίου, το 2011 η διαδικασία
ηλεκτρονικών δημοπρασιών φαρμάκων είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 20 εκατ. Ευρώ για τα
Δημόσια Νοσοκομεία (tovima.gr, 16/11/2011).
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επιχειρηματικές ευκαιρίες στο δημόσιο τομέα, ενώ για το Δημόσιο οι ηλεκτρονικές
δοσοληψίες μπορούν να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα
στις προμήθειες.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εμπεριέχει το στοιχείο της εξωστρέφειας ως
αποτέλεσμα της δικτύωσης της κεντρικής διοίκησης με εξωτερικούς φορείς (πολίτες,
επιχειρήσεις) σε μεγαλύτερο βαθμό από την εσωτερική ολοκλήρωση και διασύνδεση,
και ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό τη διαχωρίζει από την «απλή» χρήση
υπολογιστικών συστημάτων στο δημόσιο τομέα91.
Αν και στις χώρες της Δύσης, η διαδικτυακή παρουσία κυβερνητικών
υπηρεσιών και οργανισμών είναι πλέον δεδομένη, οι αναπτυσσόμενες χώρες
ακολουθούν με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς. Η αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτιστοποίηση της δημόσιας
διοίκησης ξεκίνησε στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες της Δύσης, όπου σημαντικό
τμήμα του πληθυσμού τους ήταν ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου ήδη από τη δεκαετία
του ‘90. Ωστόσο δεν εμφανίζεται να υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης
των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των δημοκρατικών πρακτικών της
διαφάνειας και της ελευθερίας του λόγου. Ενώ οι πρακτικές της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης έχουν αναδείξει σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια,
την ιδιωτικότητα και την παρακολούθηση των πολιτών, ακόμα και χώρες με αυταρχικά
καθεστώτα, όπως η Κίνα, έχουν αναπτύξει τα δικά τους αντίστοιχα προγράμματα στο
δημόσιο τομέα. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπερεθνικός θεσμός με
σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης στις διοικητικές λειτουργίες των κρατών-μελών,
ξεκίνησε επίσης από τη δεκαετία του ’90 να καθορίζει-προτείνει πολιτικές αξιοποίησης
του Διαδικτύου στο δημόσιο92.

91

Η έρευνα στον θεματικό πεδίο της αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων από το δημόσιο ξεκινάει
από τη δεκαετία του ’70 και του ’80 τα προφανή οφέλη της αποτελεσματικής λειτουργίας και λήψης
αποφάσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα κατά της χρήσης της
τεχνολογίας σε ευαίσθητους τομείς όπως η άμυνα και η πυρηνική ενέργεια όπου η τυφλή πίστη στον
τεχνολογικό αυτοματισμό ενδεχομένως να αποκλείει την ανθρώπινη κρίση. Ως παραδείγματα
αναφέρονται περιστατικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ανίχνευσαν, λανθασμένα, εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στη Σοβιετική Ένωση (Philips, 2004).
92
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ομάδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/policy/index_en.htm
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Αρχικά, τα πρώτα δείγματα παρουσίας των κυβερνητικών υπηρεσιών στο
Διαδίκτυο αφορούσαν κυρίως τη «βήμα προς βήμα» μεταφορά εντύπων και
διαδικασιών σε ηλεκτρονική μορφή. Έτσι ο πολίτης μπορούσε να αναζητήσει σε
ηλεκτρονική μορφή γνωστά έντυπα/αιτήσεις και στη συνέχεια να παραστεί φυσικώς
στην αντίστοιχη υπηρεσία έχοντας προετοιμαστεί από νωρίτερα. Όμως αργά αλλά
σταθερά έγινε αντιληπτό ότι το Διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι το εργαλείο εκείνο το
οποίο θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, θα μειώσει τα κόστη και θα μεταβάλει
τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ δημοσίου και πολιτών. Αναμφίβολα, οι
δομές και τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης μεταβάλλονται με καταλύτη τις νέες
τεχνολογίες, ωστόσο αυτό είναι αφορμή να τεθούν νέα ερωτήματα όπως πχ. εάν οι
δημόσιες υπηρεσίες υπηρετούν πολίτες ή πελάτες ή εάν η ιδέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης βελτιώνει σε στενά λειτουργικά και εργαλειακά πλαίσια μόνο την
κυβέρνηση ή εάν μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει παράγοντα εκδημοκρατισμού και
ενίσχυσης της σχέσης διοίκησης-πολίτη.
2.2.2

Θεωρητικές όψεις

Η ιδεοτυπική κατασκευή της γραφειοκρατίας από τον Max Weber δεν αφορά
αποκλειστικά το κράτος αλλά και κάθε μορφή μεγάλης τυπικής οργάνωσης και
αποτελεί τη θεωρητική βάση για πολλές έρευνες με αντικείμενο τις διοικητικές δομές
του σύγχρονου κράτους (Jain, 2004). Κατά το Weber η ηγεσία και η κυρίαρχη εξουσία
σε μια γραφειοκρατική δομή νομιμοποιείται σήμερα σε ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο σε
σχέση με παλαιότερα, όταν η αντίστοιχη νομιμοποίηση προερχόταν αποκλειστικά από
το σπάνιο προσωπικό χάρισμα ή την παράδοση. Στη γνήσια χαρισματική ηγεσία οι
διοικούμενοι ακολουθούν τον (χαρισματικό) ηγέτη λόγω της αφοσίωσης, πίστης,
νομιμοφροσύνης και σεβασμού που ο ίδιος ατομικά εμπνέει. Η παραδοσιακή εξουσία
απαιτεί πίστη και αφοσίωση αποκλειστικά για ιστορικούς λόγους όπως λ.χ. η
κληρονομική μοναρχία. Στη βεμπεριανή γραφειοκρατία, οι ηγέτες αναγνωρίζονται ως
τέτοιοι και ηγούνται ως όντα της λογικής δεσμευμένα από προκαθορισμένους νόμους,
τύπους και κανόνες. Οι νόμοι και οι κανόνες με τη σειρά τους νομιμοποιούνται ως
αποτέλεσμα ορθολογικής επεξεργασίας και ως μέσα επίτευξης συγκεκριμένων σκοπών.
Οι γραφειοκρατικές δομές έχουν ως στόχο την επίλυση προβλημάτων και η λήψη
αποφάσεων στα πλαίσιά τους είναι αποτέλεσμα υπολογισμών, εξέτασης της
αποδοτικότητας και προβλεψιμότητας των αποτελεσμάτων. Συνεπώς οι αποφάσεις είναι
ορθολογικές, διότι δεν εξαρτώνται από ατομικά χαρακτηριστικά ή συναισθηματισμούς.
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Ο Weber αναγνωρίζει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά των γραφειοκρατικών
δομών: διαθέτουν τυπικά ορισμένη και σαφή ιεραρχική οργάνωση, οι εξουσίες και οι
ευθύνες του υπαλλήλου ορίζονται με απόλυτη σαφήνεια και νομιμοποιούνται ως
επίσημα καθήκοντα, το προσωπικό επιλέγεται και εξελίσσεται στην πυραμοειδή
ιεραρχία βάσει προσόντων τα οποία εκτιμώνται με εξέταση, με την εκπαίδευση και με
την εμπειρία, οι διοικητικές δράσεις και αποφάσεις καταγράφονται γραπτά,
αρχειοθέτηση των εγγράφων η οποία παρέχει οργανωσιακή μνήμη και συνέχεια στον
χρόνο, ηγεσία η οποία είναι διακριτή από την ιδιοκτησία του οργανισμού, και τα
διοικητικά στελέχη υπόκεινται σε κανόνες και διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν
αξιόπιστη συμπεριφορά. Οι κανόνες είναι απρόσωποι και ομοιόμορφοι και
εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους.
Γνωρίσματα

της

γραφειοκρατικής

διοίκησης

που

την

καθιστούν

αποτελεσματική και αποδοτική (Χιωτάκης, 1994, σ. 260):
1. Όλες οι αρμοδιότητες είναι τυπικά οριοθετημένες και σύμφωνα με
σταθερούς κανόνες
2. Επικρατεί μία ιεραρχική κλίμακα στις θέσεις
3. Υπάρχουν γραπτοί δρόμοι επικοινωνίας και αρχειοθέτηση των
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων ή θεμάτων
4. Τα μέσα παραγωγής στη διοίκηση δεν ανήκουν στους υπαλλήλους
5. Ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων δεν είναι προσωποκεντρικός.
Επικρατούν τυπικές σχέσεις και όλα οφείλουν να γίνονται ανεξάρτητα από
τα συγκεκριμένα πρόσωπα
6. Οι υπάλληλοι είναι εξειδικευμένοι και
7. προσλαμβάνονται με τυπικές διαδικασίες. Η σταδιοδρομία τους είναι
τυπικά και ιεραρχικά προσδιορισμένη

Σύμφωνα με τον Weber, ο λόγος εξέλιξης της γραφειοκρατίας είναι η
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Οι γραφειοκρατικές διοικήσεις είναι αποδοτικά
τεχνικά εργαλεία διοίκησης, διότι οι θεσμοθετημένοι κανόνες τους επιτρέπουν σε όλους
τους υπαλλήλους να επιτελούν τα καθήκοντά τους με βέλτιστο τρόπο. Σήμερα, ο όρος
γραφειοκρατία είναι αρνητικά φορτισμένος και μεταφέρει ακριβώς αντίθετη
νοηματοδότηση από αυτή του Weber, ο οποίος θεωρούσε τη γραφειοκρατία ως μία
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εξαιρετικά αποτελεσματική μορφή οργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, ο Weber άσκησε
κριτική για την τάση των γραφειοκρατικών δομών αφενός μεν να ασκούν ασφυκτικό
έλεγχο στους υπαλλήλους, αφετέρου δε να αυτονομούνται εξυπηρετώντας ίδια
συμφέροντα και να απομακρύνονται από την κοινωνία την οποία υποτίθεται ότι πρέπει
να υπηρετούν93. Άλλος λόγος για τον οποίο η έννοια της γραφειοκρατίας έχει αρνητική
χροιά είναι το γεγονός ότι η υπερβολική προσήλωση στους νόμους και στους κανόνες
καταλήγει αυτοσκοπός αγνοώντας το γενικότερο σκοπό ύπαρξής της, ενώ συγχρόνως οι
γραφειοκρατικές δομές τείνουν να είναι δύσκαμπτες και ανελαστικές προσπαθώντας να
εφαρμόσουν καθιερωμένους νόμους και κανόνες για να αντιμετωπίσουν μη
συνηθισμένες ή πρωτότυπες καταστάσεις94 και προβλήματα.
Επιπλέον, οι γραφειοκρατικές διοικήσεις επιδεικνύουν ιδιαίτερη αντίσταση στις
αλλαγές εμφανίζοντας δυσκολίες προσαρμογής σε νέα δεδομένα καθώς η
προκαθορισμένη ιεραρχία, έλεγχος και αυστηρή κατανομή αρμοδιοτήτων τείνει να
κάνει τους υπαλλήλους να θεωρούν κάθε μορφή αλλαγής ως απειλή προς την καριέρα
και τη θέση τους. Συνεπώς τέτοιου είδους δομές είναι σχεδόν αδύνατον να
καινοτομήσουν ή/και να αποδεχθούν νέες ιδέες95.
Σε κάθε περίπτωση, η σχέση της βεμπεριανής γραφειοκρατίας και της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να εντοπιστεί σε δύο αντιφατικά

και

αντικρουόμενα πλαίσια: από τη μία πλευρά η ψηφιακή τεχνολογία και η ενσωμάτωσή
της μπορεί να λειτουργεί απελευθερωτικά στις αγκυλώσεις και στους τυπικούς
κομφορμισμούς μιας ανελαστικής γραφειοκρατικής δομής, ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις

93

Ο μειωτικός χαρακτηρισμός «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» ο οποίος χρησιμοποιείται όλο και
περισσότερο τον τελευταίο καιρό στα δημοσιογραφικά έντυπα για τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί μεταξύ άλλων και έκφραση αυτής ακριβώς της κριτικής.
94
Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σημερινή
εποχή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νόμοι και κανόνες οι οποίοι ήταν απόλυτα εναρμονισμένοι
και άρα αποτελεσματική για την προστασία της πνευματικής δημιουργίας με παραδοσιακά μέσα
αποτύπωσης, όπως το έντυπο βιβλίο ή η αναλογική μουσική σε δίσκους και μαγνητικές κασέτες ήταν
απόλυτα ασυμβίβαστη με τα ψηφιακά μέσα οδηγώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να ψηφίσουν το Digital
Millennium Copyright Act το 1998 και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 το Copyright Directive.
95
Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν πάντα σε μεγάλους φορείς, τα μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού και
μηχανογράφησης συναντούν ισχυρές εσωτερικές αντιστάσεις. Στις ελληνικές εφορίες, το TAXIS μείωσε
τις δυνατότητες συναλλαγής (και άρα ευκαιρίας αποκόμισης ιδίου οφέλους) των υπαλλήλων και των
πολιτών και συνάντησε αρκετές δυσκολίες τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του. Στην Εμπορική Τράπεζα
η οποία υλοποιούσε μεγάλο έργο ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης στο σύνολο του δικτύου
της, για αρκετά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, το Τμήμα Χορήγησης Συναλλαγματικών
Δανείων (που αφορά μεγάλους και σημαντικούς πελάτες) είχε εξαιρεθεί από το νέο σύστημα κατόπιν
αντιδράσεων, λειτουργώντας πέρα και έξω από τις δικλείδες ασφαλείας και ελέγχου που είχαν τεθεί ως
προϋπόθεση από τη διοίκηση της Τράπεζας.
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αντίστασης μέσα στη γραφειοκρατική δομή είναι ο κυριότερος παράγοντας αποτυχίας
έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Jain, 2004).
Κατά την πρώτη προσέγγιση, οι νέες τεχνολογίες υπολογιστών και
επικοινωνιών μπορούν να αξιοποιηθούν για να θεραπεύσουν τις εγγενείς αδυναμίες των
σύγχρονων γραφειοκρατικών οργανισμών, αξιοποιώντας τη δυναμική τους φύση σε
θέματα διακυβέρνησης έτσι ώστε να υπηρετούν καλύτερα την κοινωνία. Καθώς τα
κύρια χαρακτηριστικά μιας βεμπεριανού τύπου γραφειοκρατίας – η αυστηρή ιεραρχία,
ο καταμερισμός εργασιών και το άκαμπτο κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει – έχουν
οδηγήσει σε καθετοποιημένες κυβερνητικές δομές, οι οποίες είναι απομονωμένες
μεταξύ τους χωρίς να έχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού πληροφοριών με αντίστοιχες
συνέπειες στην ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία τους96 τόσο εσωτερικά όσο
και σε σχέση με τον πολίτη. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθιστούν
εφικτές τις διυπηρεσιακές – διατμηματικές επαφές, ανταλλαγή πληροφοριών και
δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αίρονται οι προαναφερθείσες δυσκολίες.
Μάλιστα ο νόμος 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις» θέτει ως στόχους: «την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών προκειμένου να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία» και την
«απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών
επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με
φορείς του δημόσιου τομέα», αναφέρει ρητώς ότι «ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φυσικών/νομικών προσώπων
και των δημόσιων φορέων -διάσταση της ενδοδιοικητικής επικοινωνίας και διακίνησης
εγγράφων καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων και
εγγράφων», ενώ αφιερώνει ένα ολόκληρο άρθρο (Αρ. 17 Ν.3979/2011) στην

96

Στη χώρα μας, πάγιο αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η
δυνατότητα συμψηφισμού των δοσοληψιών που έχουν οι επιχειρήσεις με το κράτος. Έτσι θα ήταν εφικτή
η τακτοποίηση οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του με αντίστοιχες απαιτήσεις του ίδιου
πχ σε φόρο εισοδήματος ή ΦΠΑ. Αντίστοιχα θα μπορούσε να συμψηφίζεται ο ΦΠΑ που οφείλουν οι
επιχειρήσεις με ΦΠΑ που τους οφείλεται από το Δημόσιο (πχ εξαγωγικές επιχειρήσεις). Ωστόσο τα
στεγανά μεταξύ των υπηρεσιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι ένας από τους λόγους που δεν
επιτρέπουν την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τον Σεπτέμβριο του 2011 το Υπουργείο Οικονομικών
εξέτασε τη δυνατότητα να δεσμεύεται ο επιστρεφόμενος φόρος εισοδήματος και να συμψηφίζεται με τις
έκτακτες εισφορές και το τέλος επιτηδεύματος, υπό τον φόβο της μη ανταπόκρισης των φορολογουμένων
ένεκα της οικονομικής δυσπραγίας. Ούτε και αυτό το μέτρο μπόρεσε να υλοποιηθεί μέχρι τις αρχές του
2012.

80

2.«Κομματική

Ηγεσία» και «Κομματική Μηχανή» στο Διαδίκτυο

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 97 (Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2011). Ιδιαίτερα σε
σχέση με την επαφή των πολιτών με το Δημόσιο, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) λειτουργώντας στις παρυφές του Δημοσίου επιτελούν ακριβώς το ρόλο του
διαμεσολαβητή-συντονιστή μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών.
Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι δεν υποστηρίζεται από την
εμπειρική έρευνα (Kraemer, 2003, σ. 6) και συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού
οι λόγοι αποτυχίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η δεύτερη προσέγγιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα της
γραφειοκρατίας του Weber προκρίνει την εκδοχή ότι τα αντίστοιχα έργα στο δημόσιο
τομέα αποτυγχάνουν ακριβώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των
δομών. Οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να μεταμορφώσουν τη δημόσια
διοίκηση και να θεραπεύσουν από μόνες τους τα προβλήματα, αλλά αυτές οι ίδιες
πρωτοβουλίες αποτυγχάνουν λόγω της αυστηρής ιεραρχίας και των ανελαστικών
κανονιστικών πλαισίων που χαρακτηρίζουν τις γραφειοκρατικές δομές του κράτους.
Οι ηγεσίες των υπηρεσιών λειτουργώντας έξω από την «ορθολογική»
προσέγγιση του γραφειοκρατικού ιδεότυπου του Weber, όχι μόνο δεν επιθυμούν να
μεταβάλουν τις υφιστάμενες δομές και επικοινωνιακά στεγανά των οργανισμών αλλά
αντιθέτως χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν και να κατοχυρώσουν
περαιτέρω την ιεραρχία και τη θέση τους. Μάλιστα o Kraemer (2003, σ. 6) αναφέρει
ότι «ακόμα και οι πλέον καινοτόμες δράσεις νέων τεχνολογιών είναι λειτουργικά
επιφανειακές και οι διυπηρεσιακές επικοινωνίες γίνονται αποδεκτές, επειδή δεν
μεταβάλλουν ουσιαστικά τις βαθιές δομές των πολιτικών συσχετισμών». Ο Wert (2002)
αναφέρει ότι οι γραφειοκράτες δεν επιθυμούν να διαμοιράζονται πληροφορίες και
δεδομένα ούτε και να συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες, διότι με αυτόν τον τρόπο
πιστώνονται προσωπικά τυχόν λειτουργικές και διοικητικές επιτυχίες.
Αυτή η «προστατευτικότητα» των κεκτημένων και των προβλεπόμενων
αρμοδιοτήτων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα στελέχη των γραφειοκρατικών

97

Αποτελεί ενδιαφέρουσα αντίφαση βέβαια το γεγονός ότι η υλοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων
του νόμου απαιτεί την έκδοση υπουργικών αποφάσεων ανά υπουργείο – χαρακτηριστικό της
θεσμοθετημένης κάθετης ιεραρχικής δομής του Δημοσίου ως γραφειοκρατία- προκειμένου να
ουσιαστικά να διατάξει τις υφιστάμενες δομές να καταργήσουν τα στεγανά μεταξύ τους παύοντας να
λειτουργούν απολύτως καθετοποιημένα, το οποίο αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό της γραφειοκρατίας.
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υπηρεσιών αλλά επεκτείνεται και εντείνεται από την αντίστοιχη πολιτική ηγεσία σε
επίπεδο υπουργείων, όπου ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος-υπουργός λειτουργεί
περιχαρακωμένα στο χώρο ευθύνης του98 μεταφέροντας την ίδια αντίληψη στην προς
τα κάτω του ιεραρχία και επιδεικνύοντας τις ίδιες αγκυλώσεις με τους υφισταμένους
του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του ίδιου με άλλους υπουργούς99.
Επιπλέον επειδή τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν τη
σύμπραξη του δημοσίου τομέα με τον ιδιωτικό (Chadwick, 2006, σ. 178), η
αντιπαράθεση μεταξύ της μιας κουλτούρας με την άλλη με βάση τις στερεοτυπικές
κρατούσες αντιλήψεις 100 οδηγούν σε αποτυχία πολλές πρωτοβουλίες διοικητικής
μεταρρύθμισης που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των έργων αυτού του είδους.
Ταυτόχρονα oι Marche & McNiven (2003, σ. 75) αναφέρουν ότι η δημόσια
διοίκηση χαρακτηρίζεται από λειτουργικά στεγανά έχοντας την τάση να μην επιτρέπουν
παρά μόνο στον ελάχιστο βαθμό την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών,
πράγμα που οφείλεται σε κατεστημένες πρακτικές υποστηριζόμενες από τις εκάστοτε

98

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ως αποτέλεσμα της «αυτόνομης» λειτουργίας σε επίπεδο υπουργείων
είναι οι τεράστιες μισθολογικές διαφορές που παρατηρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο στην προ του
Ενιαίου Μισθολογίου εποχή. Καθώς κάθε Υπουργείο έχει (και) το δικό του προϋπολογισμό, μια σειρά
από ειδικές παροχές, μισθολόγια και επιδόματα οι οποίες αποφασίζονται με μια απλή Υπουργική
Απόφαση δημιούργησαν τεράστιες ανισότητες και εν τέλει αντιπαλότητες μέσα στη Δημόσια Διοίκηση.
99
Η υπογραφή του Μνημονίου ως δανειακής σύμβασης από την Ελλάδα και την Τρόϊκα (Ευρωπαϊκή
Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ) το 2010 καθώς και όσων αναθεωρήσεων ακολούθησαν, είχε ως
αποτέλεσμα τη δέσμευση της χώρας μας για μια σειρά μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και στη
Οικονομία. Δύο χρόνια αργότερα είναι φανερό ότι οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνταν από τη φύση
τους κάθετα στις ιεραρχίες των υπουργείων ήταν σαφώς πιο επιτυχημένες από οποιεσδήποτε άλλες
δράσεις απαιτούσαν διυπουργική συνεργασία. Παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης αποτελεί η νέα
διαδικασία φαρμακευτικών προμηθειών στο Υπουργείο Υγείας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών
δημοπρασιών. Στη δεύτερη περίπτωση, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις με απαιτούμενες οριζόντιες
δράσεις όπως η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, το ενιαίο μισθολόγιο ή το κλείσιμο
πλεοναζόντων φορέων του Δημοσίου είτε απέτυχαν είτε είχαν αποτελέσματα πολύ μικρότερα των
προσδοκιών είτε στην καλύτερη περίπτωση ολοκληρώθηκαν με σημαντικές καθυστερήσεις. Επιπλέον, σε
υπό έκδοση μελέτη του ΟΟΣΑ σχετικά με το Δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αναφέρεται ότι «Ο έλληνας
υπουργός συναντά τα ανώτατα στελέχη του υπουργείου του μόνο δύο φορές ετησίως, ενώ στη Βρετανία ή
στη Γαλλία ανάλογες συναντήσεις λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα...» (Καψύλης, 08/12/2011)
100
Τα στερεότυπα που επικρατούν σύμφωνα με την προσωπική εμπειρία του γράφοντος από έργα
εκσυγχρονισμού σε μεγάλους δημόσιους φορείς μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Οι δημόσιοι
υπάλληλοι είναι «βολεμένοι», «ευθυνόφοβοι» και «τεμπέληδες», οι δε σύμβουλοι των ιδιωτικών
επιχειρήσεων «καλοπληρωμένοι άσχετοι που ήρθαν για να δείξουν στο δημόσιο υπάλληλο τη δουλειά
του»… Επιπλέον και πέρα από τη σύγκρουση της επαγγελματικής νοοτροπίας εμφανίζονται πρακτικά
προβλήματα: Το διαφορετικό ωράριο που ακολουθείται στο δημόσιο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα
αλλά και η έλλειψη κινήτρων απόδοσης στο δημόσιο. Η μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη των
δημοσίων υπαλλήλων βασίζεται σε θεσμικά κριτήρια όπως η αρχαιότητα και τα τυπικά προσόντα, αλλά
και εξωθεσμικά όπως οι προσωπικές γνωριμίες ή η κομματική ταύτιση. Αντιθέτως στον ιδιωτικό τομέα,
ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις ο κανόνας τείνει να είναι η συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης με
καλά ορισμένα κριτήρια, μέτρα και στόχους που αποτελούν τη βάση της επαγγελματική πορείας των
εργαζομένων.
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πολιτικές ηγεσίες. Τόσο οι κυβερνητικοί φορείς όσο και οι ίδιοι οι πολιτικοί
προϊστάμενοι λειτουργούν προστατευτικά σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους, τα
δεδομένα τους, το προσωπικό τους και τον προϋπολογισμό τους. Συνεπώς προκειμένου
να εξασφαλιστούν οι οριζόντιες επικοινωνίες μέσα στις καθετοποιημένες δομές της
δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πριν
ακόμα μπορέσει η τεχνολογία να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιπλέον, οι ίδιες οι πολιτικές ηγεσίες, έχοντας χτίσει επί σειρά ετών
πελατειακά συστήματα εξυπηρέτησης στο δημόσιο τομέα, δεν είναι πρόθυμες να
προβούν στις τομές και στις ρήξεις που απαιτούνται προκειμένου να μην
δυσαρεστήσουν τις γραφειοκρατικές ελίτ που αποτελούν κατασκεύασμα και
ταυτόχρονα υπηρέτη των πολιτικών ηγεσιών. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι ως κύριος λόγος
αποτυχίας των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εμφανίζεται η έλλειψη πολιτικής
βούλησης (Hossan et al, 2006; Heeks, 2003). Συνεπώς, και σύμφωνα με αυτή την
προσέγγιση, απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε να προηγηθούν οι διοικητικές
μεταρρυθμίσεις εκείνες που σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελούν και αναγκαία
προϋπόθεση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Επίσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι προσπάθειες για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, απαιτείται ένας νέος τύπος δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος είναι
διατεθειμένος να λειτουργήσει ομαδοσυνεργατικά και οριζόντια. Για να συμβεί όμως
αυτό θα πρέπει να απελευθερωθεί από την κάθετη ιεραρχική αξιολόγηση και
επαγγελματική εξέλιξη. Καθώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ως προϋπόθεση
δομικές μεταβολές, οι οποίες θίγουν κεκτημένα δικαιώματα και status quo, οι ίδιοι οι
εμπλεκόμενοι δρώντες λειτουργούν αποτρεπτικά.
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η υπό έκδοση μελέτη τη ΟΟΣΑ σχετικά με το
Δημόσιο Τομέα είναι χαρακτηριστικό ότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελληνική
δημόσια διοίκηση δεν έχει ούτε τη δυνατότητα ούτε και την ικανότητα να φέρει σε
πέρας

ουσιαστικές

μεταρρυθμίσεις

αναγνωρίζοντας

όλα

τα

προαναφερθέντα

προβλήματα ως εγγενή (OECD, 2011):


Η διοίκηση δεν έχει τη συνήθεια διατήρησης αρχείων ή την ικανότητα
εξαγωγής πληροφορίας από δεδομένα



Η διοικητική εργασία είναι οριοθετημένη και τμηματοποιημένη στα
υπουργεία
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Τα υπουργεία δεν μπορούν να ιεραρχήσουν και πλήττονται από
προβλήματα συντονισμού. Σε περιπτώσεις που υπάρχει συντονισμός,
είναι ad hoc, βασίζεται σε προσωπικές πρωτοβουλίες και γνώσεις και όχι
σε θεσμοθετημένες δομές και διαδικασίες


2.2.3

η επικοινωνία μεταξύ των 14 υπουργείων είναι ασήμαντη

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οφέλη

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις βασικούς τομείς: τη μείωση του
κόστους, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση
των δημοκρατικών θεσμών μέσα από την ενίσχυση της επικοινωνίας κράτους-πολίτη.
Η μείωση του κόστους λειτουργίας της διοίκησης του κράτους αποτελούσε εξ
αρχής σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από
τη δεκαετία του ’90. Η φιλελεύθερη άποψη για τη μείωση του κράτους και
αντιμετώπισής του ως «επιχείρηση» επέβαλε τη μείωση του κόστους ως πρωταρχικό
επιχείρημα σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και σχεδιασμούς, ενώ ακαδημαϊκά έχει
υποστηριχθεί ότι η εξοικονόμηση χρημάτων είναι εν δυνάμει «τεράστια» (Fountain,
2001, σ. 4). Ως τα κυριότερα πεδία εξοικονόμησης χρημάτων από την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναγνωρίζονται τα εξής:
α). η ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αρχειοθέτησης: σε σχέση με τα
παραδοσιακά συστήματα με έντυπα έγγραφα μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους με
αποτέλεσμα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη από τα λειτουργικά έξοδα (πχ.
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο)
β). ηλεκτρονικά συστήματα προμηθειών: ακολουθώντας το παράδειγμα του
ιδιωτικού τομέα, το δημόσιο μπορεί να αξιοποιήσει την ταχύτητα και το εύρος των
υπηρεσιών του Διαδικτύου, ώστε αφενός μεν να επιτύχει καλύτερες τιμές και ποιότητα,
αφετέρου δε να ελαχιστοποιήσει τη διαφθορά που συνοδεύει τις δημόσιες προμήθειες
(πχ ηλεκτρονικές δημοπρασίες προμήθειας υλικού)
γ). μείωση προσωπικού: αναγνωρίζεται ως το πλέον πρόσφορο πεδίο
εξοικονόμησης χρημάτων από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η αυτοματοποίηση των
διαδικασιών παρέχει τη δυνατότητα για μείωση και ορθολογικότερη κατανομή και
αξιοποίηση των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.
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δ). μείωση διαφθοράς: η άρση της διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών και κράτους
από τους κρατικούς υπαλλήλους και οι τεχνικές δικλείδες ασφαλείας των συστημάτων
μπορούν εν δυνάμει να μειώσουν τα φαινόμενα απάτης και διαφθοράς (πχ. έλεγχος
κοινωνικών επιδομάτων, αποζημιώσεις ασφαλιστικών ταμείων κλπ).
Ωστόσο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως μηχανισμός μείωσης του κόστους για
το κράτος παρουσιάζει πολλαπλά προβλήματα. Πρώτον απαιτούνται επενδύσεις για την
υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, οι οποίες προφανώς πρέπει να προηγηθούν
πριν γίνουν αντιληπτά τα όποια οικονομικά οφέλη Σε σχετικές μελέτη για τα
ασφαλιστικά ταμεία της Βρετανίας φαίνεται ότι τα κόστη παραμένουν στα ίδια επίπεδα
ή/και αυξάνονται (Henman, 1995). Δεύτερον το κόστος υλικού και λογισμικού, το
εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό για την εγκατάσταση και χρήση αυξάνουν το
κόστος αντί να το μειώνουν, ενώ οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό οδηγούν σε
αύξηση

αντί

για

μείωση

των

υπαλλήλων.

Επιπλέον,

είναι

δύσκολο

να

ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν καθώς δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία
πριν και μετά την υλοποίηση τέτοιων έργων. Η υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης απαιτεί ευελιξία και γρήγορες αποφάσεις, ιδιότητες οι οποίες από τη
φύση τους δεν απαντώνται στο δημόσιο τομέα.
Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται είναι η συνολική έλλειψη υποδομών, όπως
πχ. οι ταχύτητες του Διαδικτύου και το εύρος ζώνης που απαιτείται, καθώς οι
εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενίοτε γίνονται θύματα της επιτυχίας τους. Τα
παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα είναι αρκετά: Η ηλεκτρονική υποβολή
φορολογικών δηλώσεων, συνοδεύτηκε από κίνητρα χρήσης, όπως η άμεση εκκαθάριση,
η μη υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, όπως οι αποδείξεις, και τέλος η έκπτωση
ποσού του οφειλόμενου φόρου. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν τέτοια που το
σύστημα του TAXIS κατέρρευσε περισσότερες από μία φορές κατά την περίοδο
δηλώσεων το 2011. Η ηλεκτρονική απογραφή όλων των δημοσίων υπαλλήλων επίσης
συνοδεύτηκε από πολλές ώρες ταλαιπωρίας καθώς το σύστημα δεν μπορούσε να
υποστηρίξει το πλήθος των ταυτόχρονων αιτημάτων για απογραφή.
Δύο επιπλέον χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας δεν επιτρέπουν την
ουσιαστική εκμετάλλευση των εν δυνάμει οικονομικών οφελών της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης: η έλλειψη οριζόντιων πολιτικών και η ημιαυτόνομη λειτουργία των
διοικητικών υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή του
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην Ελλάδα. Ως πρωτοβουλία ανήκει στην κυβέρνηση
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Σημίτη από το 2001. Όμως δεν έγινε συντονισμός των φορέων σε ό,τι αφορά την
επιλογή κοινής τεχνολογικής πλατφόρμας αλλά ο καθένας έκανε τις δικές του επιλογές
σε ανεξάρτητα μη συνδεδεμένα συστήματα χωρίς δυνατότητα ηλεκτρονικού
διαμοιρασμού των εγγράφων. Επιπλέον, υπήρχαν (και υπάρχουν) φορείς του δημοσίου
στους οποίους με αποφάσεις των προϊσταμένων και διευθυντών τηρούν μεν το
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο αλλά παράλληλα συνεχίζεται και η τήρηση χειρόγραφων
πρωτοκόλλων101. Η «αυτόνομη» λειτουργία των διοικητικών στελεχών επιβεβαιώνεται
επίσης από την κατά βούληση αποδοχή της τηλεομοιοτυπίας (fax) ως επίσημο έγγραφο
του Ελληνικού Δημοσίου. Παρά το γεγονός ότι θεσμοθετήθηκε αρκετά νωρίς (Αρ.14
του Νόμου 2672/1998) πολλές υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και το Κεντρικό ΙΚΑ
Θεσσαλονίκης το οποίο με απόφαση της Διευθύντριας (συνεπικουρούμενη από το
συγκεκριμένο νόμο ο οποίος επιδέχεται ελαστικές ερμηνείες σε ό,τι αφορά τις
προβλεπόμενες εξαιρέσεις), αρνείται να δεχθεί ως επίσημα έγγραφα, φαξ προερχόμενα
από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, μία άλλη νομοθετική πρωτοβουλία του
2010 είναι ο νόμος για τη «Διαύγεια»102. Η «Διαύγεια» στοχεύει «στην επίτευξη της
μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής
δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και
της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσία» μέσω της
ηλεκτρονικής ανάρτησης όλων των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της
διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι από το Μάρτιο του 2011 πράγματι δημοσιεύονται όλες
οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες και τους
φορείς, τα Υπουργεία μέχρι σήμερα συνεχίζουν να αποστέλλουν παράλληλα όλες τις
εγκυκλίους σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ταχυδρομικώς με έντυπο τρόπο,
ακριβώς όπως έκαναν και πριν τη «Διαύγεια». Από αυτά τα παραδείγματα, είναι
φανερό ότι το επίπεδο της γραφειοκρατίας και συνακόλουθα τα κόστη άμεσα (πχ.
γραφική ύλη, ταχυδρομικά τέλη) και έμμεσα (πχ. ανθρωποώρες σύνταξης, εκτύπωσης,
αποστολής και παραλαβής) όχι μόνο δε μειώθηκαν αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν.

101

Παρά το γεγονός ότι από το 2003 ο «Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών» που εκδόθηκε
από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ρητώς: «Η χρήση
της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου συνεπάγεται την κατάργηση του χειρόγραφου συστήματος. Έχει
υψηλό κόστος και δεν είναι ορθολογικό να εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο παράλληλα με την
τήρηση στοιχείων στο κλασσικό βιβλίο πρωτοκόλλου με το χειρόγραφο σύστημα» (Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2003, σ. 59).
102
Νόμος 3861/2010, ΦΕΚ Α’, 112/13-7-2010 (http://diavgeia.gov.gr/diavgeia.pdf)
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Επίσης, φαίνεται να είναι προβληματική η αντιμετώπιση του δημόσιου τομέα ως
ιδιωτική επιχείρηση. Τα οφέλη τα οποία αποκόμισαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις από την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εσωτερικές τους διαδικασίες ή από τη δεκαετία
του ‘80 ήταν πιο προφανή: νέες τεχνολογίες σημαίνουν αποτελεσματική λειτουργία και
αναδιοργάνωση, η αποτελεσματικότητα μειώνει τα κόστη και η μείωση του κόστους
οδηγεί σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η υψηλότερη κερδοφορία έχει ως
αποτέλεσμα υψηλότερη τιμή της μετοχής, υψηλότερα μερίσματα για τους μετόχους και
πιθανόν καλύτερους μισθούς για τους υπαλλήλους (όσους τουλάχιστον καταφέρουν να
διατηρήσουν τη θέση τους). Όμως στο δημόσιο τομέα τα πράγματα δεν είναι τόσο
ξεκάθαρα. Η αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων φορέων αποτελεί ταυτόχρονα
πηγή κινδύνου για τους ίδιους τους υπαλλήλους καθώς η αποτελεσματικότητα σε αυτή
την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, μείωση των
δυνατοτήτων ιεραρχικής ανέλιξης και μείωση της αυτονομίας του φορέα μέσω πιθανών
συγχωνεύσεων.
Από την άλλη πλευρά, ως έννοια, η αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση
μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός επίτευξης των στόχων της κεντρικής κυβέρνησης σε
σχέση με τις επιδόσεις των επιμέρους δημόσιων φορέων και υπηρεσιών (James, 2003,
σ. 9), ενώ ένα προφανές συμπέρασμα με βάση τον ορισμό αυτόν, είναι ότι αυξάνοντας
την αποτελεσματικότητα, μειώνονται οι αποτυχίες στην εφαρμογή των κεντρικών και
επιμέρους πολιτικών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί εν δυνάμει να συντελέσει
στη χαλάρωση των αυστηρών καθετοποιημένων δομών, που χαρακτηρίζουν τη δημόσια
διοίκηση, με αποτέλεσμα την αυξημένη ευελιξία τους και τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν

ταχύτερα

και

ευκολότερα

στις

απαιτήσεις

ενός

συνεχώς

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος (Kuusipalo, 2008, σ. 11). Η προσέγγιση αυτή
βασίζεται στην έννοια του μετα-γραφειοκρατικού οργανισμού, ένα από τα
χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όχι μόνο για τον
ταχύτερο διαμοιρασμό πληροφοριών αλλά και για την αντικατάσταση των κάθετων
δομών με πιο χαλαρά, ευέλικτα οριζόντια δίκτυα εντός του οργανισμού. Η απόκαθετοποίηση μέσω των νέων τεχνολογιών οδηγεί επιπλέον σε μακροχρόνιες
μεταβολές και ανακατανομές των εσωτερικών δομών ισχύος (Heckscher & Donnellon,
1994 όπως αναφέρεται στον Kuusipalo, 2008 σ.28).
Το επιχείρημα ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να βελτιώσει τη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι τα στελέχη θα
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απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω ομαδοσυνεργατικών δράσεων που
διευκολύνονται από τις νέες τεχνολογίες, καθώς η χρήση τους μπορεί να βελτιώσει την
παραγωγικότητα, την επικοινωνία και την αυτό-οργάνωση του κάθε υπαλλήλου
(Holmes, 2001, σ. 60). Η αντιπαράθεση από μία πλευρά της τάξης, της συνέπειας και
της προσήλωσης στις νόρμες της βεμπεριανής γραφειοκρατίας, και από την άλλη της
δημιουργικότητας και της φαντασίας των στελεχών και των υπαλλήλων στην επίλυση
προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών βρίσκει σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απελευθερώνοντας το δημόσιο λειτουργό από το
βεμπεριανό σιδερένιο κλουβί.
Επίσης, η πρόσβαση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν
προς την κατεύθυνση της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και υπό αυτή την έννοια η
ηλεκτρονική

διακυβέρνηση

ξεπερνά

τα

όρια

της

απλής

αυτοματοποίησης

επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και ενεργειών οδηγώντας σε μετα-φορντιστικά
μοντέλα λειτουργίας103 της δημόσιας διοίκησης, όπου κυριαρχεί η οργάνωση σε δίκτυα
και ο διαμοιρασμός της γνώσης.
Ωστόσο, η προσέγγιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια του μεταφορντισμού είναι ενδεχομένως απλοϊκή καθώς, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως,
οι εξελίξεις και η πρόοδος της τεχνολογίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κράτος και
οι πολίτες είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν. Η δημόσια διοίκηση ήδη από τη δεκαετία
του ’60 στις αναπτυγμένες χώρες μπόρεσε να αξιοποιήσει τις βάσεις δεδομένων για να
λύσει αρκετά προβλήματα καθημερινής διαχείρισης σε τομείς, όπως η κοινωνική
ασφάλιση και η υγεία, διατηρώντας όμως τον καθετοποιημένο και απομονωμένο
χαρακτήρα των υπηρεσιών και άρα των δεδομένων τους 104 . Το στοίχημα της

103

Ο Φορντισμός και ο συγγενής του Τεϋλορισμός αναφέρονται σε μοντέλα οργάνωσης της παραγωγής
και της εργασίας τα οποία χαρακτηρίζονται από τον έντονο και απόλυτο καταμερισμό εργασιών, τη
μηχανιστική προσέγγιση στην εργασία και τον εντατικό έλεγχο των εργαζομένων. Αν και ως έννοιες
έλκουν την καταγωγή τους και τις πρώτες εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή, δεν περιορίζονται
σε αυτήν αλλά οι επιδράσεις τους επεκτείνονται και στις γραφειοκρατίες της δημόσιας διοίκησης όπου
πολύ συχνά απαντώνται επαναλαμβανόμενες υψηλού όγκου διαδικασίες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η
παγκόσμια οικονομία μετακινείται από τον βιομηχανικό καπιταλισμό σε νέες μορφές με επίκεντρο τη
γνώση, απαιτώντας ευέλικτο, πολυλειτουργικό εργατικό δυναμικό το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται σε
συνεχείς μεταβολές των διαδικασιών παραγωγής με έμφαση στη διαχείριση της γνώσης και συνεχή (δια
βίου) εκπαίδευση και κατάρτιση. Η νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής με επίκεντρο
τη γνώση, το δημιουργικό ατομισμό, την ευέλικτη εξειδίκευση και την ομαδοσυνεργατική εργασία μέσα
από χαλαρά συνδεδεμένα δίκτυα ονομάζεται μεταφορντισμός (Kapravelou, 2011).
104
Πχ. Η Ολλανδία με στοιχεία του 2001 διατηρούσε περισσότερες από 36.000 διαφορετικές βάσεις
δεδομένων στους διάφορους φορείς της δημόσιας διοίκησης (Holmes, 2001).
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ενοποίηση των επιμέρους βάσεων δεδομένων και
η κοινή οριζόντια πρόσβαση σε αυτές από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, ένα
χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο, καθώς συνήθως το αποτέλεσμα
είναι δυικά συστήματα με νησίδες συνεργατικότητας και μεγάλα τμήματα των
λειτουργιών να παραμένουν απομονωμένα και ιεραρχικά οργανωμένα (Fountain, 2001,
σ. 164). Αυτό συμβαίνει αφενός μεν διότι τα τεχνολογικά συστήματα κατά την
υλοποίησή τους προσαρμόζονται στις υφιστάμενες κάθετες ιεραρχίες αντί να τις
οριζοντιοποιούν και συντηρούν τις προϋπάρχουσες δομές και σχέσεις ισχύος αντί να τις
μεταβάλλουν, αφετέρου δε η διασύνδεση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων
είναι από τη φύση του ένα πρόβλημα δύσκολο, χρονοβόρο και δαπανηρό (Hasselbring,
2000, σ. 34).
Παράλληλα η προοπτική του δημιουργικού ατομισμού μέσα από τη συνεργασία
και τη διάχυση της γνώσης στη δημόσια διοίκηση μέσω των νέων τεχνολογιών στο
χώρο εργασίας έχει δεχθεί την κριτική των νέο-μαρξιστικών προσεγγίσεων. Οι νέες
τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την αθέμιτη παρακολούθηση και αξιολόγηση των
υπαλλήλων ωθώντας τους σε απάνθρωπη υπεραποδοτικότητα, ενώ η απόδοσή τους
ελέγχεται όχι με βάση την ανθρώπινη προσέγγιση ενός προϊσταμένου, αλλά από
αδιαμφισβήτητα ψυχρά δεδομένα που παρέχει το τεχνολογικό σύστημα (Elwell, 2009).
Ένας άλλος τομέας, ο οποίος καθιστά αμφίβολη την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
είναι τα ζητήματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
των πολιτών. Η αξιοποίηση, η επεξεργασία και πολύ περισσότερο δε η δημοσιοποίηση
τέτοιου είδους στοιχείων105 από κυβερνητικούς φορείς πέρα από τον άμεσο «ιδιοκτήτη»
της πληροφορίας στον οποίο έχει εκχωρήσει ο πολίτης τα στοιχεία του θέτουν
ζητήματα νομικά και θεσμικά.
Στα πλαίσια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι διαδικασίες
στελέχωσης και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι κοινή
διαπίστωση ότι ο δημόσιος τομέας πάσχει από αξιοκρατικώς επιλεγμένα στελέχη,

105

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χώρα μας αποτελεί η «οδύσσεια» της δημοσιοποίησης στοιχείων
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου και τους φοροφυγάδες ή
το πόθεν έσχες των πολιτικών.
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καθώς ο θανάσιμος, όπως αποδεικνύεται, εναγκαλισμός του κράτους και κομμάτων
εξουσίας έχει οδηγήσει στη στελέχωσή του από «κομματικούς προνομιούχους της
εξουσίας που αποτελούν μια παρασιτική και διεφθαρμένη νομενκλατούρα… κατέχοντας
αναξιοκρατικά θέσεις ευθύνης…» (Σαματάς, 2009, σ. 89).
Στα πλαίσια αυτά, ο Γ. Α. Παπανδρέου, ως υποψήφιος πρωθυπουργός στις
εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 εξήγγειλε την «αποκομματικοποίηση» του κράτους
επιλέγοντας τους «άριστους και όχι τους αρεστούς» (Παπανδρέου, 30/09/2009),
χρησιμοποιώντας ανοικτές διαδικασίες μέσω της προκήρυξης των διαθέσιμων θέσεων
κρατικής ευθύνης στο Διαδίκτυο. Μετά τις εκλογές πράγματι δημιουργήθηκε ο
δικτυακός τόπος «ανοικτής διακυβέρνησης» (www.opengov.gr). Η ανταπόκριση των
πολιτών ήταν εντυπωσιακή με την υποβολή χιλιάδων βιογραφικών, ωστόσο εκ του
αποτελέσματος φαίνεται ότι και πάλι επικράτησαν τα κομματικά στελέχη παρά τις
σχετικές διακηρύξεις, αφού οι διαδικασίες επιλογής παρέμειναν αδιαφανείς και
προσχηματικές (Σαματάς, 2009), αποδεικνύοντας ότι δεν αρκούν μόνο οι καλές
προθέσεις ή η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης
Αναμφίβολα, οι γραφειοκρατικές δομές έχουν γίνει αντικείμενο έντονης
κριτικής (Boisot & Child, 1988; Hummel, 2008, p. 22; Alkadry, 2003) καθώς η
γραφειοκρατία αφομοιώνει και αλλοτριώνει όλους όσους εργάζονται σε αυτά τα
πλαίσια. Οι γραφειοκράτες αποκόπτονται από την κοινωνία την οποία έχουν την
υποχρέωση να υπηρετούν, διότι οι νόρμες και οι κανόνες που καθορίζουν τη δική τους
καθημερινότητα δεν είναι ταυτόσημοι με αυτούς που διέπουν την κοινωνική
πραγματικότητα. Αυτό οδηγεί στην άγνοια των πραγματικών αναγκών των πολιτών και
στη νοσηρή συμμόρφωση με τις εσωτερικές ορθολογικές διαδικασίες (Alkadry, 2003).
Ωστόσο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει ως
παράγοντας εκδημοκρατισμού βελτιώνοντας τη σχέση γραφειοκρατίας-πολιτών.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι οι
δυνατότητες που παρέχονται για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και
φορέων σε όλο το φάσμα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που επιτρέπουν με
αυτόν τον τρόπο τον επανακαθορισμό της σχέσης μεταξύ της δημόσιας γραφειοκρατίας
και των πολιτών που υπηρετεί και εντείνουν τον έλεγχο και τη λογοδοσία των στελεχών
της γραφειοκρατίας.
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Επίσης η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ωθήσει
τους πολίτες να εμπλακούν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών και τις διοικητικές
διαδικασίες υπερβαίνοντας τα στενά όρια της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Υπό
αυτή την έννοια οι πολίτες μπορούν να συνδιαμορφώσουν από τα αρχικά στάδια
πολιτικές και πρακτικές της δημόσιας διοίκησης. Στη χώρα μας, ο δικτυακός τόπος της
ανοικτής διακυβέρνησης (www.opengov.gr) αναρτά νομοθετικές και κανονιστικές
πράξεις για τις οποίες οι πολίτες καταχωρούν ηλεκτρονικά σχόλια. Στη συνέχεια το
αρμόδιο Υπουργείο συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 85 παρ.3 του Κανονισμού της Βουλής. Αν και η
αποτελεσματικότητα και ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια των
πολιτών στην τελική διαμόρφωση του εκάστοτε νομοθετήματος είναι κάτι που μένει να
διερευνηθεί, η γενικότερη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις δεν είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική. Από το 2009 που ξεκίνησε η λειτουργία της ανοικτής δημόσιας
διαβούλευσης, η συμμετοχή κυμάνθηκε σε μάλλον χαμηλά επίπεδα, εκτός από σχέδια
νόμου που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό. Έτσι πχ η πρόταση
νόμου για τη «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών» συγκέντρωσε 1343
σχόλια επί των άρθρων της διαβούλευσης και 4589 σχόλια συνολικά 106, ενώ το σχέδιο
νόμου «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»
συγκέντρωσε 907 σχόλια επί των άρθρων της διαβούλευσης και 4589 σχόλια συνολικά.
Ωστόσο σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει ο ίδιος ο δικτυακός τόπος, για
την περίοδο 2009-2011 το μέσο πλήθος σχολίων ανά διαβούλευση είναι 354 107 που
φανερώνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της υπηρεσίας, ώστε να γίνει
ελκυστική και να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών108.
2.2.4

Σχολιασμός

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και σε άλλες εκφράσεις υλοποίησης και
εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην πραγματική ζωή, είναι φανερό, ότι η
τεχνολογία από μόνη της είναι αδύνατο να βελτιώσει τις όποιες όψεις της
καθημερινότητας αυθύπαρκτα, αγνοώντας το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου

106

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3
Αναρτήθηκαν συνολικά 215 σχέδια νόμου και καταγράφηκαν 76.100 σχόλια.
108
Θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια ιδιαίτερη ανάλυση παρακολουθώντας με τη μορφή χρονοσειρών την
εξέλιξη της συμμετοχής στις διαβουλεύσεις ώστε να είναι εφικτή η διερεύνηση της τάσης – εάν δηλαδή
στην πρώτη διετία λειτουργίας του opengov η συμμετοχή βαίνει μειούμενη ή το αντίθετο. Δυστυχώς τα
σχετικά στοιχεία δεν παρέχονται από τον δικτυακό τόπο.
107
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υλοποιείται. Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται από κοινωνικούς, πολιτικούς και
οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι και εν τέλει θέτουν τα όρια και τους περιορισμούς
σε σχέση με τα τελικά οφέλη όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες.
Συνοψίζοντας

όσα

προαναφέρθηκαν,

προκύπτει

ότι

η

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, στο βαθμό που αυτή πλησιάζει ή
απομακρύνεται από τα γνωρίσματα μίας τυπικής γραφειοκρατικής οργάνωσης,
διατηρούν μία αμφίδρομη σχέση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί από τη μία
πλευρά να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους πολίτες,
καθώς προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως αναλύεται παρακάτω, συνεπικουρείται από
ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα μίας τυπικής βεμπεριανής γραφειοκρατίας. Από την
άλλη πλευρά, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τη βούληση, που επιδεικνύει το πολιτικό και
διοικητικό προσωπικό που εμπλέκεται και λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την
υλοποίηση των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι δυνατόν, αντί αυτή να
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα109 της δημόσιας διοίκησης,
να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο μερικά από τα αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία
παρουσιάζει μία (εκφυλισμένη) γραφειοκρατική οργάνωση.
Από τη σκοπιά της δημόσιας διοίκησης (ή της προσφοράς των υπηρεσιών), το
κυριότερο ίσως πεδίο ωφέλειας που αναφέρεται συχνότερα, είναι αυτό της μείωσης του

109

οι όροι αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αν και συχνά χρησιμοποιούνται εναλλάξ και
ισοδύναμα, διατηρούν διαφορετικό περιεχόμενο. Στην επιστήμη των υπολογιστών, η
αποτελεσματικότητα μίας διαδικασίας χαρακτηρίζει συνοπτικά, την ιδιότητά της να πραγματοποιείται με
ακρίβεια, βήμα προς βήμα και να περατώνεται σε πεπερασμένο χρόνο. Στην οικονομία, η
αποτελεσματικότητα αναφέρεται στο βαθμό τον οποίον ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση επιτυγχάνει
τους στόχους της. Η αποδοτικότητα από την άλλη πλευρά, αποτελεί μαθηματικά εκπεφρασμένο και
μετρήσιμο μέγεθος. Πρόκειται για το λόγο της ωφέλειας που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας διαδικασίας,
προς κόστος (όχι απαραίτητα οικονομικό) που δαπανάται προκειμένου να επιτευχθούν τα συγκεκριμένα
οφέλη. Οι δύο έννοιες συνδέονται στενά, καθώς η αύξηση της αποδοτικότητας μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση αποτελεσματικότητας χωρίς ωστόσο αυτό να είναι νομοτελειακό. Πχ. η αποδοτική εκτέλεση μίας
άνευ ουσιαστικού νοήματος «γραφειοκρατικής» διαδικασίας δεν συνεισφέρει υποχρεωτικά στη συνολική
αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού. Η ύπαρξη υπολογιστικών συστημάτων σε έναν
οργανισμό (ιδιαίτερα όταν διαπερνά οριζόντια το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων αυτού)
βοηθά στο άμεσο και γρήγορο υπολογισμό αλλά και τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας δομών, διαδικασιών αλλά και του εργασιακού δυναμικού σε ατομικό επίπεδο. Ωστόσο,
καθώς και οι δύο έννοιες συνδέονται στενά με την αξιολόγηση δομών και διαδικασιών, αυτό που έχει
ιδιαίτερη σημασία δεν είναι τόσο η ταχύτητα και η δυνατότητα υπολογισμού σύνθετων δεικτών
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που προσφέρουν τα υπολογιστικά συστήματα, αλλά ο
καθορισμός των κριτηρίων αυτών σε σχέση με το σκοπό ύπαρξης και δραστηριοποίησης του κάθε
οργανισμού. Με δεδομένη την ύπαρξη επιμέρους ποσοτικών στοιχείων τα οποία μπορούν εύκολα και
γρήγορα να μετασχηματιστούν σε απλούς ή σύνθετους δείκτες αποδοτικότητας από τα υπολογιστικά
συστήματα, η πραγματική συνεισφορά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς την κατεύθυνση της
συνολικής βελτίωσης του δημοσίου τομέα μπορεί να είναι είτε ουσιαστική είτε προσχηματική, αναλόγως
της αξιοποίησης, της καθολικότητας και της διακριτικής ικανότητας των δεικτών αυτών.
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κόστους και της εξοικονόμησης πόρων. Αυτά προκύπτουν ως αποτέλεσμα πέντε
επιμέρους τομέων:
α) τη μείωση έμμεσων ή/και λειτουργικών εξόδων όπως πχ. ελαχιστοποίηση της
κατανάλωσης χαρτιού και άλλων αναλωσίμων με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή
εξόδων μετακίνησης στελεχών εκτός έδρας με την αξιοποίηση τεχνολογιών
τηλεδιάσκεψης κλπ
β) τη βελτιστοποίηση και συγκέντρωση (ή ενδεχομένως κατά περίπτωση,
αποκέντρωση) των διαδικασιών για τις προμήθειες του δημοσίου. Πχ. το έργο
ηλεκτρονικής προμήθειας φαρμάκων του Ελληνικού Δημοσίου
γ) την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού πχ. μέσω μετακινήσεων,
καλύτερης κατανομής αρμοδιοτήτων και αξιολόγησης με ποσοτικά, μετρήσιμα και
σταθερά κριτήρια απόδοσης.
δ) τη μείωση της διαφθοράς η οποία προκύπτει πχ. από την αντικατάσταση της
άμεσης επαφής του πολίτη ή οποιουδήποτε άλλου φορέα με πρόσωπα της δημόσιας
διοίκησης (από-προσωποκεντρισμός).
ε) τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από στελέχη του
δημοσίου και το πολιτικό προσωπικό, πχ. με τη βοήθεια πληροφοριών που μπορούν να
προκύψουν ως αποτέλεσμα της ταχύτατης επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων με
λογικό και συνεπή τρόπο από τα υπολογιστικά συστήματα.
Επιπλέον, οι πληροφοριακές διασυνδέσεις και δράσεις που διαπερνούν
οριζόντια τις δομές του δημοσίου τομέα, αλλά και η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
στην εξυπηρέτηση του πολίτη, που προτάσσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι
δυνατόν να δράσουν «απελευθερωτικά» για τα στελέχη της γραφειοκρατίας,
διευρύνοντας τους ορίζοντες και το περιεχόμενο της καθετοποιημένης και αυστηρά
περιχαρακωμένης εργασίας τους. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
αίρει τις προϋποθέσεις δημιουργίας του «σιδερένιου κλουβιού» το οποίο εγκλωβίζει
τους υπαλλήλους στους άτεγκτους και άκαμπτους κανόνες της γραφειοκρατίας
Από την πλευρά του πολίτη-αποδέκτη των υπηρεσιών του δημοσίου (η πλευρά
της ζήτησης), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί επίσης να λειτουργήσει ευεργετικά:
αυξάνονται η ταχύτητα και η διαφάνεια στη διεκπεραίωση των συναλλαγών με το
κράτος, ενώ οι σταθεροί, απρόσωποι και απαρέγκλιτοι κανόνες, τους οποίους
υλοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα, συνεισφέρουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης
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των πολιτών στο κράτος και τους θεσμούς του. Σύμφωνα με το απόφθεγμα του Isaac
Asimov: «Part of the inhumanity of the computer is that, once it is competently
programmed and working smoothly, it is completely honest» (The Winds of Change,
1983).
Από την άλλη πλευρά, παρά τα αδιαμφισβήτητα αναμενόμενα οφέλη που
μπορούν να προκύψουν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα εμπειρικά δεδομένα
που καταγράφονται, εξετάζοντας έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διεθνώς, δείχνουν
ότι συνολικά αυτά που αποτυγχάνουν είναι περισσότερα από αυτά που κρίνονται
επιτυχημένα· στις δε αναπτυσσόμενες χώρες, ολοκληρώνονται επιτυχώς, μόλις το 15%
των έργων (Heeks, 2003, σ. 2). Μία εξήγηση εντοπίζεται στο υψηλό αρχικό κόστος
υλοποίησης τέτοιων συστημάτων. Απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις, πρόσληψη
συμβούλων και εκπαίδευση του προσωπικού πολύ πριν γίνει άμεσα ορατό και
αντιληπτό το τελικό οικονομικό όφελος για το δημόσιο. Επίσης, ενδεχόμενες
απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες παρενέργειες τέτοιων συστημάτων έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση της εμπιστοσύνης του πολίτη τόσο στην ίδια την τεχνολογία
όσο και στο κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι η κλοπή
προσωπικών φορολογικών δεδομένων 9 εκατομμυρίων πολιτών από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2012
(kathimerini.gr, 20/11/2012).
Ωστόσο αυτό που εν προκειμένω παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι πως η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, αλλά και τη λειτουργία
της, αλληλεπιδρά με τα τυπολογικά γνωρίσματα της γραφειοκρατίας του Weber. Πριν
από τη διεύρυνση των συσχετίσεων αυτών, είναι απαραίτητο να αναφερθούν εν
συντομία ορισμένα χαρακτηριστικά των τυπικών υπολογιστικών συστημάτων. Κάθε
τεχνολογικό οικοσύστημα αποτελείται από δύο διακριτά συστατικά μέρη, έστω και αν
σε ορισμένες αλλά όχι τόσο συνηθισμένες περιπτώσεις, τα όρια είναι ασαφή: Το πρώτο
μέρος αποτελείται από το υλικό (hardware) το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα
που διαθέτουν φυσική υπόσταση πχ. οθόνες, επεξεργαστές σκληροί δίσκοι κλπ. Το
δεύτερο συστατικό μέρος αφορά το λογισμικό (software) ή όπως έχει επικρατήσει να
αποκαλείται, τα προγράμματα. Τα προγράμματα ενός υπολογιστικού συστήματος
αποτελούν αφαιρετικά μοντέλα της πραγματικότητας και με αυτή την έννοια την
αντιγράφουν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο πιστά. Κατά τη διαδικασία
σχεδιασμού ή ανάλυσης μίας πραγματικής διαδικασίας η οποία θα αναπαραχθεί μέσω
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ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πραγματικότητα
αναλύεται και καταγράφεται σε δύο αλληλεπιδρώντα και αλληλοσυμπληρούμενα
δομικά στοιχεία: τα δεδομένα και τους αλγορίθμους. Δεδομένα ονομάζονται τα
πρωτογενή ανεπεξέργαστα στοιχεία τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από τους
αλγορίθμους, ώστε να παραχθεί πληροφορία 110 . Οι δε αλγόριθμοι αποτελούν μία
αυστηρώς μαθηματικά οριζόμενη έννοια (Moschovakis, 2001, σ. 919) η οποία
περιγραφικά μπορεί να οριστεί ως εξής: πρόκειται για μία αποτελεσματική, λογική
αλληλουχία, καλά ορισμένων ενεργειών, εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, με σκοπό
την επίλυση κάποιου προβλήματος. Οι αλγόριθμοι που υλοποιούνται από κάθε
υπολογιστικό σύστημα, είναι αποτέλεσμα μίας (επίσης αλγοριθμικής) διαδικασίας
ανάλυσης της προϋπάρχουσας πραγματικότητας. Είναι λοιπόν προφανές, ότι εάν οι
αλγόριθμοι ενός συστήματος περιγράφουν και προσομοιώνουν αποτελεσματικές ή
αποδοτικές διαδικασίες, δεν εξαρτάται ούτε από το υπολογιστικό σύστημα αυτό
καθεαυτό, αλλά ούτε και από το στελεχιακό δυναμικό που υλοποιεί ένα τέτοιο
σύστημα. Αντιθέτως, η εικόνα και οι λειτουργίες, που περιλαμβάνει ένα τέτοιο
σύστημα, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τα άτομα εκείνα τα οποία ορίζουν και
αποφασίζουν τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην «πραγματική» ζωή111.
Ορισμένα

ιδιαίτερα

τυπολογικά

γνωρίσματα

μίας,

κατά

Weber,

γραφειοκρατικής οργάνωσης συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της υλοποίησης
αποτελεσματικών

και

αποδοτικών

υπολογιστικών

συστημάτων

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης. Η αυστηρή καθετοποιημένη ιεραρχική οργάνωση ενός οργανισμού,
ομοιάζει με βασικές δομές οργάνωσης δεδομένων της πληροφορικής, όπως πχ. τα
δέντρα. Το χαρακτηριστικό αυτό συχνά επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη
αφαιρετική μοντελοποίηση της πραγματικότητας (Furnas & Zacks, 1994, σ. 30) με

110

Η πληροφορία με τη σειρά της, ως αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων, εφ' όσον αποτελεί είσοδο σε
έναν άλλο αλγόριθμό, τότε μετουσιώνεται και αυτή σε δεδομένο: πχ. ο υπολογισμός του φόρου που
αναλογεί σε ένα φυσικό πρόσωπο έχει ως δεδομένα τα έσοδα αυτού του προσώπου σε ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση τους λογικούς κανόνες και τους
υπολογισμούς που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία και παράγει το ποσό του φόρου που
αναλογεί, ως πληροφορία. Το ποσό του φόρου κάθε φυσικού προσώπου με τη σειρά του, από
πληροφορία, μπορεί να γίνει δεδομένο εισόδου σε μία άλλη αλγοριθμική διαδικασία: πχ στην κατάρτιση
του προϋπολογισμού του κράτους για το επόμενο έτος.
111
σχετικό παράδειγμα από την ελληνική πραγματικότητα η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει
ένας εργοδότης προκειμένου να αναζητήσει και να προσλάβει εργαζόμενο μέσω του ΟΑΕΔ. Ενώ
θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα μέσω του Διαδικτύου και του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ, στην πράξη οι εργοδότες αποθαρρύνονται από τις
γραφειοκρατικές απαιτήσεις του Οργανισμού για την έγκριση πρόσβασης στο σύστημα. βλ. «Πώς να μην
προσληφθείτε μέσω ΟΑΕΔ» (Ταχιάου, 12/04/2013)
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αποτέλεσμα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία υλοποιούνται ταχύτερα και ευκολότερα
ενώ συγχρόνως πλησιάζουν σε σημαντικό βαθμό το πραγματικό υποκείμενο το οποίο
εξομοιώνουν. Η τήρηση γραπτών δρόμων επικοινωνίας και η οργανωμένη
αρχειοθέτηση εγγράφων των δραστηριοτήτων του οργανισμού, οι οποίες προηγούνται
χρονικά της υλοποίησης ενός συστήματος, παρέχουν αφενός μεν τη δυνατότητα
περιπτωσιολογικών μελετών που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην ανάλυση
συστημάτων, αφετέρου δε, τη δυνατότητα αξιοποίησης πραγματικών και χρήσιμων
αρχικών δεδομένων για την ταχύτερη εμφάνιση των προσδοκώμενων ωφελειών ενός
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, η ύπαρξη σταθερών, απρόσωπων
κανόνων και συστηματικής σειράς ενεργειών για την εσωτερική λειτουργία μίας
γραφειοκρατικής οργάνωσης, αποτελεί τη βάση της τυποποίησης οποιασδήποτε
διαδικασίας σε αλγοριθμική μορφή. Η μοντελοποίηση σε πληροφοριακά συστήματα,
ορθολογικών και απρόσωπων διαδικασιών, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερά
χαρακτηριστικά, είναι απολύτως εφικτή καθώς οι ιδιότητες αυτές ταυτίζονται με τα
τυπολογικά χαρακτηριστικά του ορισμού του αλγόριθμου. Τα υπολογιστικά συστήματα
που υλοποιούνται ως φορείς επιτάχυνσης των πραγματικών διαδικασιών 112 υλοποιούν
αλγορίθμους οι οποίοι απαιτούν: α) καθοριστικότητα (κάθε βήμα της διαδικασίας
ορίζεται με τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της), β)
περατότητα (η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένο πλήθος βημάτων), γ)
αποτελεσματικότητα (κάθε μεμονωμένο βήμα είναι απλό και εκτελέσιμο), και δ) είσοδο
δεδομένων και έξοδο αποτελεσμάτων. Όπως είναι φανερό από τα προηγούμενα ο
απρόσωπος, σταθερός τρόπος άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων και οι τυπικά
οριοθετημένες, σύμφωνα με σταθερούς κανόνες, αρμοδιότητες, πληρούν όλα τα
κριτήρια

αλγοριθμικής

υλοποίησης

των

γραφειοκρατικών

διαδικασιών.

Τα

υπολογιστικά συστήματα, ακριβώς λόγω των ιδιοτήτων των αλγορίθμων στους οποίους
βασίζονται, «απεχθάνονται» τις παρεκκλίσεις από τη σταθερή πραγματικότητακαθημερινή ρουτίνα την οποία προσομοιώνουν.
Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι στην προγραμματιστική ορολογία, οι
παρεκκλίσεις από την αναμενόμενη καθημερινή λειτουργία, ονομάζονται εξαιρέσεις
(exceptions). Επιπλέον, οι εξαιρέσεις αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη
αφορά αναμενόμενες εξαιρέσεις, για τις οποίες έχει υπάρξει εκ των προτέρων πρόβλεψη
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αλλά και λήψης αποφάσεων, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως πχ τα έμπειρα συστήματα
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για την αντιμετώπισή τους κατά την ανάλυση και υλοποίηση ενός συστήματος. Τέτοιου
είδους εξαιρέσεις μπορεί να είναι τετριμμένες, όπως πχ σε κάποιο υπολογισμό
αποδοτικότητας, η αποφυγή διαίρεσης με το μηδέν, ή πιο πολύπλοκες, όμως σε κάθε
περίπτωση, αυτές οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη καθημερινή λειτουργία ενός
συστήματος είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες κατά τρόπο λογικό και προβλέψιμο.
Ωστόσο, οι πλέον απαράδεκτες και μη επιθυμητές εξαιρέσεις σε μία
προγραμματιστική υλοποίηση είναι οι μη αναμενόμενες εξαιρέσεις (unhandled
exceptions). Αυτού του είδους οι παρεκκλίσεις από τον κανόνα δεν έχουν προβλεφθεί
εκ των προτέρων, οπότε η αντίδραση ενός συστήματος σε αυτές, στην καλύτερη
περίπτωση, είναι μία γενική παύση της υπό εκτέλεση διαδικασίας, ενώ αναλόγως της
σοβαρότητας του σφάλματος, το σύστημα μπορεί να οδηγηθεί όχι μόνο μέχρι την
πλήρη παύση της λειτουργίας του, αλλά και την απώλεια υφιστάμενων δεδομένων.
Όπως προαναφέρθηκε, ο Weber, αν και θεωρούσε τη γραφειοκρατική μορφή
οργάνωσης ως εξαιρετικά αποτελεσματική, άσκησε κριτική στην τάση των
γραφειοκρατικών δομών, πρώτον να επιβάλλουν ασφυκτικό έλεγχο στους υπαλλήλους
εγκλωβίζοντάς τους σε ένα πλαίσιο άκαμπτων κανόνων χωρίς την ευελιξία που απαιτεί
η αντιμετώπιση μη αναμενόμενων καταστάσεων και δεύτερον, στη διευκόλυνση της
αυτονόμησής τους από την κοινωνικό σύνολο το οποίο ο γραφειοκρατικός οργανισμός
είναι ταγμένος να υπηρετεί.
Οι αρνητικές αυτές όψεις της γραφειοκρατίας, αντί να θεραπευθούν, είναι
πιθανόν να ενισχυθούν περαιτέρω από τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
εφόσον ο τρόπος και η μορφή υλοποίησης των συστημάτων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης δεν είναι ορθολογικός και δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες μεταβολές,
καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στις πραγματικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Σε
συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν, το πραγματικό διακύβευμα που προτάσσεται
κατά την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το ποιος καθορίζει τη
μορφή και τους όρους της «αντιγραφής» της πραγματικότητας από τα πληροφοριακά
συστήματα.
Δεδομένου ότι οι κανόνες και ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται και
σχεδιάζονται τέτοιου είδους συστήματα αναπαριστούν και δεν μεταβάλλουν αυτοτελώς
την πραγματικότητα, μπορεί να υποτεθεί ότι ελλείψει πολιτικής βούλησης για
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, οι υφιστάμενες γραφειοκρατικές ελίτ είναι αυτές οι οποίες
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καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης τέτοιων συστημάτων. Αυτές οι ομάδες στελεχών
εξασφαλίζουν τρόπον τινά τη διαιώνιση των προσωπικών προνομίων τους και των
συμφερόντων τους με δύο τρόπους:
Πρώτον, από αλγοριθμική άποψη, ενσωματώνουν στα συστήματα μή
ορθολογικές πρακτικές, αποτρέπουν τη δημιουργία τεχνικών δικλείδων ασφαλείας που
εν δυνάμει αποπροσωποποιούν τις υφιστάμενες διαδικασίες, και διασφαλίζουν την
καθετοποιημένη ημιαυτόνομη λειτουργία των γραφειοκρατικών δομών περιορίζοντας ή
/και αποτρέποντας έμμεσα αλλά αποτελεσματικά τις δυνατότητες οριζόντιων δράσεων
έτσι ώστε οι συσχετισμοί ισχύος και τα ενδεχομένως μη θεσμικά κεκτημένα
δικαιώματα, όχι μόνο να μη μεταβάλλονται αλλά ενίοτε να ενισχύονται113.
Δεύτερον, από την πλευρά των δεδομένων και των πληροφοριών, τόσο σε
προσωπικό επίπεδο όσο και σε τυπικά ή άτυπα συλλογικό114, φροντίζουν, ώστε αφενός
μεν να συμπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες των δεδομένων, που αποτελούν την είσοδο σε
τέτοια συστήματα, αφετέρου δε, να δημιουργείται ένα λειτουργικό πλαίσιο
περιχαράκωσης και μή διαμοιρασμού της πληροφορίας που παράγεται από τα
συστήματα τα οποία συνδιαμορφώνουν, στο φορέα όπου ανήκουν.
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μετά την έναρξη λειτουργίας των
συστημάτων, αυτά συμπεριφέρονται αυστηρά και απαρέγκλιτα σύμφωνα με τους
κανόνες και τις νόρμες που έχουν ενσωματώσει. Έτσι, όχι μόνο δεν λειτουργεί
απελευθερωτικά

η

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση

για

τους

υπαλλήλους

της

γραφειοκρατικής οργάνωσης, αλλά αντιθέτως τους περιορίζει ακόμα περισσότερο
στους πλέον θεσμοποιημένους και μη ορθολογικούς κανόνες των πληροφοριακών

113

σε έναν γραφειοκρατικό οργανισμό όπως πχ το ελληνικό δημόσιο, η τυπική ισχύς που απορρέει από
τη θέση που κατέχει κάποιος εντός της ιεραρχίας συμπυκνώνεται στο δικαίωμα υπογραφής, εγκρίνοντας
ή απορρίπτοντας αιτήματα και διαδικασίες σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν.
Μάλιστα, αναφερόμενος στο ελληνικό δημόσιο ο Βερέμης (2006, σ. 152) γράφει ότι «η υπογραφή και
σφραγίδα του αφέντη-κατόχου της δημόσιας θέσης» είναι τα «σύμβολα της ισχύος του». Ωστόσο πέραν της
τυπικής διάστασης, στην καθημερινή ροή πράξεων, αποφάσεων και δραστηριοτήτων ενός
γραφειοκρατικού οργανισμού, αναδεικνύονται συγχρόνως παράλληλες, άτυπες δομές ισχύος οι οποίες
βασίζονται στην ιδιοκτησία της γνώσης, των δεδομένων και των διαδικασιών. Αυτού του είδους οι
παράλληλες δομές μπορούν επίσης να ενισχυθούν με τρόπο ετεροβαρή από την ανορθολογική υλοποίηση
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς πλέον το πώς και το εάν διεκπεραιώνονται οι εργασίες
εντός του οργανισμού δεν εξαρτάται από τον ιεραρχικά ανώτερο που υπογράφει ή εγκρίνει, αλλά από τον
ενδεχομένως χαμηλόβαθμο υπάλληλο ο οποίος χειρίζεται (ή χειραγωγεί) το αυτοματοποιημένο σύστημα.
114
ενδεχομένως στα πλαίσια μιας κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης εντός ενός φορέα ή
ακόμα και απροκάλυπτης συντεχνιακής συμπεριφοράς υπαλλήλων με κοινά συμφέροντα.
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συστημάτων, αποτρέπει την καινοτομία και το δημιουργικό ατομισμό και ενισχύει τον
εγκλεισμό τους στο «σιδερένιο κλουβί» της γραφειοκρατίας.
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Η Μελέτη των Δικτυακών Τόπων.
Η μελέτη των δικτυακών τόπων ως μίας σύγχρονης έκφρασης επικοινωνίας έχει

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο αναδεικνύονται πολλά ερωτήματα
τουλάχιστον ως προς τους μεθοδολογικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει
κάποιος, ώστε να μελετήσει επιστημονικά και σε βάθος την επικοινωνία μέσω των
δικτυακών τόπων.
Αναμφίβολα, προκειμένου κανείς να αποφασίσει τις τεχνικές και εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των κομματικών δικτυακών τόπων, θα πρέπει
καταρχήν να αποσαφηνίσει από πια άποψη πρόκειται να προσεγγίσει την γενικότερη
έννοια της online επικοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια, η ανάλυση του περιεχομένου
ενός δικτυακού τόπου απαιτεί τον προσδιορισμό των επιμέρους στοιχείων, όπως είναι
το κείμενο, οι εικόνες στατικές και κινούμενες κλπ. Επιπλέον απαιτείται ο
προσδιορισμός της προσέγγισης για την αναγνώριση των νέων τεχνολογιών και τον
τρόπο με τον οποίο αυτές επιδρούν στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Η μελέτη της
πολιτικής επικοινωνίας μέσω παγκόσμιου ιστού προϋποθέτει μια διαθεματική
προσέγγιση, ώστε να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές και τα εργαλεία
εκείνα τα οποία θα αναλύουν τη δομή και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας. Η μελέτη του παγκόσμιου ιστού προσθέτει ένα επιπλέον βαθμό
πολυπλοκότητας όσον αφορά τις δυνατότητες δειγματοληψίας, τη δομή και μορφή των
υπερσυνδέσεων, την ανάλυση περιεχομένου, τις κλίμακες μέτρησης αλλά και άλλες
μεθοδολογικές δυσκολίες, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω ανάλυση.

3.1 Η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων
Η αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου αποτελεί μία πολύπλευρη διαθεματική
διαδικασία αποτελούμενη από τεχνικούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες. H
επιστήμη της πληροφορίας και των υπολογιστών αποτελεί μόνο μία όψη της μελέτης
των δικτυακών τόπων, ενώ ο τομέας της επικοινωνίας μέσω υπολογιστικών
συστημάτων αποτελεί πρωτοποριακό πεδίο έρευνας για τη μελέτη του Διαδικτύου και
των εφαρμογών του. Η αξιολόγηση δικτυακών τόπων αποτελεί καταρχήν συστηματικό
πεδίο μελέτης της επιστήμης της πληροφορικής και απαρτίζεται από τον καθορισμό των
στοιχείων και κριτηρίων εκείνων που θα πρέπει να είναι παρόντα κατά την διαδικασία
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της αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, από την πλευρά της μελέτης της πολιτικής επικοινωνίας
μέσω των δικτυακών τόπων καθορίζονται τα στοιχεία και οι δομές που συνθέτουν το
περιεχόμενο και τη διάρθρωσή της σε ηλεκτρονική μορφή.
Συνεπώς, ο ορισμός των σύνθετων και αναλυτικών κριτηρίων υπό το πρίσμα της
διαθεματικότητας αποτελεί ικανό και αναγκαίο βήμα για την πληρέστερη ανάλυση και
κατανόηση της πολιτικής επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου.
3.1.1

Η δόμηση των κριτηρίων αξιολόγησης δικτυακών τόπων

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί πεδίο συνεχούς ανάπτυξης και εφαρμογής
καινοτόμων τεχνολογιών της επικοινωνίας και των υπολογιστών. Συνεπώς επιβάλλεται,
οι βασικές αρχές για την αξιολόγηση των δικτυακών τόπων να μεταβάλλονται, να
εξελίσσονται και να ανανεώνονται, ώστε να αντικατοπτρίζουν και να ακολουθούν
πιστά τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών. Αυτός άλλωστε είναι και ο μοναδικός τρόπος
ώστε η αξιολόγηση να καθίσταται ακριβής, ενήμερη και τελικά χρήσιμη (Saleh, 2005).
Στη διεθνή βιβλιογραφία, η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών ερευνών
αναπτύσσει τα κριτήρια αξιολόγησης δικτυακών τόπων σε δύο θεματικούς άξονες. Από
την μια πλευρά λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο και η πληροφορία που μεταφέρουν
οι δικτυακοί τόποι και από την άλλη, εξετάζεται η τεχνική διάσταση του τρόπου
δημοσίευσης του περιεχομένου όσον αφορά τη δομή και την αισθητική των
ιστοσελίδων (Gibson & Ward, 2000a; Atzeni, Merialdo, & Sindoni, 2002; Tan & Tung,
2003).
3.1.1.1



Η αξιολόγηση περιεχομένου

Εκδότης
Αφορά την παροχή πληροφορίας στους πολίτες για το ποιος είναι ο εκδότης

ή/και ιδιοκτήτης του ιστότοπου, ζητήματα δικαιωμάτων χρήσης του παρεχόμενου
περιεχομένου καθώς και τρόπους ηλεκτρονικής και μη επικοινωνίας. Οι πληροφορίες
αυτές συνιστούν το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στο περιεχόμενο του
ιστότοπου και συνήθως εμφανίζεται ως σύνδεσμος με τον τίτλο «Όροι Χρήσης» στην
αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου.


Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται

από τους δικτυακούς τόπους κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο, αποτελεί πρόκληση
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για όλους όσους χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών. Από τεχνικής
άποψης τα σύγχρονα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων περιήγησης αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση αυτών για λόγους
οικονομικού ή πολιτικού μάρκετινγκ, καθιστά αυτό το ζήτημα ένα από τα πλέον
σημαντικά που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός δικτυακού
τόπου. Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τι είδους πληροφορίες
συλλέγει για το χρήστη που περιηγείται σε αυτόν, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί
τέτοιου είδους στοιχεία, για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί τα δεδομένα αυτά, και
τέλος εάν τα παρέχει ή όχι σε τρίτους (Sheehan, 2002, σσ. 22-23). Ακριβώς λόγω της
σημασίας αυτής της παραμέτρου, η πολιτική προστασίας δεδομένων είναι κατά κανόνα
προσβάσιμη από την αρχική σελίδα του κάθε δικτυακού τόπου.


Εγκυρότητα και αξιοπιστία περιεχομένου
Η ακρίβεια του περιεχομένου μπορεί να ελεγχθεί από τον ερευνητή εξετάζοντας

παραμέτρους, όπως το ενυπόγραφο ή ανώνυμο των άρθρων και η παροχή δυνατότητας
διασταύρωσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Χρήσιμη πληροφόρηση μπορεί
να παρέχει και η λεξικογραφική ανάλυση των κειμένων με τον εντοπισμό συντακτικών
ή ορθογραφικών σφαλμάτων, τα οποία είναι δυνατόν να μειώσουν την ακρίβεια του
περιεχομένου (Wathen & Burkell, 2002, σ. 138). Επίσης ο τρόπος παρουσίασης του
περιεχομένου ενισχύει ή μειώνει την εκλαμβανόμενη αξιοπιστία του και την αντίστοιχη
εμπιστοσύνη του επισκέπτη (Karvonen & Parkkinen, 2001, σ. 1; Robins & Holmes,
2008, σ. 398).


Αντικειμενικότητα
Ο έλεγχος της αντικειμενικότητας της πληροφορίας αποτελεί σημαντικό και

αμφιλεγόμενο πεδίο έρευνας στη μελέτη της επικοινωνίας. Οι ερευνητές της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης της
αντικειμενικότητας της πληροφορίας, όπως τον τρόπο που ένας δικτυακός τόπος
διαχειρίζεται τις καταγεγραμμένες απόψεις των επισκεπτών ή το βαθμό διαχωρισμού
ανάμεσα σε πληροφοριακό ή επιμορφωτικό περιεχόμενο ή/και σε διαφημιστικό ή
προπαγανδιστικό.


Ενημερότητα
Η δυναμική φύση του παγκόσμιου ιστού είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά

πλεονεκτήματά του. Η συχνότητα ενημέρωσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
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την αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση
του κριτηρίου αυτού συνίσταται στην εμφάνιση της ημερομηνίας δημιουργίας του
δικτυακού τόπου, της πιο πρόσφατης ενημέρωσης, την εμφάνιση της ημερομηνίας
έκδοσης/ανάρτησης κάθε άρθρου κλπ. Επίσης έχουν αναπτυχθεί πολλά αυτόματα
εργαλεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης του περιεχομένου των δικτυακών
διαχρονικά.


Ποσότητα Πληροφορίας
Τα χαμηλό κόστος δημοσίευσης και διάδοσης της πληροφορίας μέσω του

Διαδικτύου είναι επίσης ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του μέσου σε σχέση με
παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας όπως ο τύπος και η τηλεόραση. Η ποσότητα της
παρεχόμενης πληροφορίας μπορεί να μετρηθεί σε όγκο (kb) τόσο συνολικά όσο και ανά
μορφή (ήχος, video, γραφικά, κείμενο, εικόνες κλπ).
3.1.1.2



Η αξιολόγηση τεχνολογίας, δομής και αισθητικής

Γραφικά και πολυμέσα
Άλλο ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου ιστού ως μέσο

επικοινωνίας είναι οι πολυμεσικές δυνατότητες που παρέχει. Η ταυτόχρονη χρήση
κειμένου, γραφικών, κινούμενης εικόνας και ήχου επιβάλλει η οποιαδήποτε μέθοδος
αξιολόγησης δικτυακών τόπων να λαμβάνει υπόψη της αυτόν τον παράγοντα. Έτσι θα
πρέπει η έρευνα να αξιολογήσει όχι μόνο την ποσοτική χρήση των πολυμέσων αλλά σε
ποιο βαθμό τα πολυμέσα προβάλλουν και βελτιώνουν τη μεταφερόμενη πληροφορία
(Foust, 2008, σ. 137).


Ευχρηστία
Ένας φιλικός στη χρήση δικτυακός τόπος παρέχει την κατάλληλη διεπαφή στον

επισκέπτη, ώστε να καταστήσει τη χρήση και περιήγηση σε αυτόν, αποτελεσματική και
αποδοτική. Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού θα πρέπει να ελέγχει την ευκολία
χρήσης των ιστοσελίδων, την ύπαρξη βοήθειας στον δικτυακό τόπο, το σχεδιασμό των
μενού επιλογών, την αναγνωσιμότητα των κειμένων σε σχέση με το σχεδιασμό και το
μέγεθος των γραμματοσειρών κλπ (Fang & Holsapple, 2007, σ. 488). Επιπλέον, οι
δικτυακοί τόποι θα πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες και βοήθεια έτσι ώστε ο
επισκέπτης να μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις πληροφορίες που αναζητά.
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Προσβασιμότητα
Η προσβασιμότητα αφορά τα χαρακτηριστικά εκείνα που ένας δικτυακός τόπος

πρέπει να επιδεικνύει έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμος από το δυνατόν ευρύτερο
ακροατήριο ανεξάρτητα από την τεχνολογία που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί. Αυτό
περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτυακού τόπου, ώστε να είναι συμβατός με όσον το
δυνατόν περισσότερους περιηγητές, να είναι κοινός ο τρόπος παρουσίασης του
περιεχομένου, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα του επισκέπτη, ή τέλος να είναι
εφικτή η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ακόμα και με όχι τόσο διαδεδομένες συσκευές
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η τάση της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια ενσωματώνει
δυνατότητες πλοήγησης στο Διαδίκτυο σε συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα ή
ακόμα και στις τηλεοράσεις, ενώ η χρήση του Διαδικτύου από άτομα με δυσκολίες
όρασης επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων πρακτικών για τη διευκόλυνση αυτών των
ειδικών αναγκών. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερης σημασίας ιδιότητα ενός δικτυακού τόπου
είναι η ποιότητα της αρχικής σελίδας του αλλά και ο χρόνος φόρτωσής της. Στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ως μέγιστος δυνατός χρόνος τα δέκα δευτερόλεπτα, ενώ έως
πέντε θεωρείται ιδανικός. Ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας είναι συνάρτηση κυρίως
δύο παραγόντων115: πρώτον του μεγέθους της ιστοσελίδας σε kilobyte και δεύτερον της
ταχύτητας της σύνδεσης του χρήστη (Kyrnin, 2010). Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να
τηρήσει την ισορροπία ανάμεσα σε μία εντυπωσιακή αρχική σελίδα με πλούσια
γραφικά και τον εύλογο χρόνο φόρτωσης της στον υπολογιστή του επισκέπτη (Mahlke,
2002, σ. 846; Amento, Hill, Terveenl, Hix, & Ju, 1999, σ. 558).


Αναζήτηση
Το κριτήριο αυτό συνδέεται με την ονομαζόμενη «ορατότητα» του δικτυακού

τόπου από τις κύριες μηχανές αναζήτησης, όπως είναι το Google ή το Bing, και αφορά
την ευκολία ανεύρεσης του συγκεκριμένου τόπου από τον χρήστη. Το πλήθος των
καταχωρημένων σελίδων του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου στις κύριες μηχανές
αναζήτησης είναι ένας τρόπος αξιολόγησης αυτού του κριτηρίου (Calero, Piattini, &
Espadas, 2008, σσ. 1730-1731).

115

άλλοι παράγοντες που επιδρούν στις επιδόσεις φόρτωσης ενός δικτυακού τόπου είναι η ταχύτητα του
εξυπηρετητή αλλά και οι επικρατούσες συνθήκες φόρτου του Διαδικτύου.
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Εργονομία
Ένας δικτυακός τόπος μπορεί να αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες και να

αυξάνεται συνεχώς καθώς προστίθεται περιεχόμενο. Αντίστοιχα η ευκολία πλοήγησης
και η λογική οργάνωσης των ιστοσελίδων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ώστε η παροχή
του περιεχομένου να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Η ευκολία πλοήγησης στο
περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη συγκεκριμένων εργαλείων που τίθενται
στη διάθεση του επισκέπτη, όπως ο χάρτης της οργάνωσης του δικτυακού τόπου, η
ύπαρξη πλήκτρου/εικόνας άμεσης επιστροφής στην προηγούμενη ή στην αρχική σελίδα
κλπ. (Gamberini & Valentini, 2003, σσ. 111-112).


Διαδραστικότητα
Η διαδραστικότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο κάτι είναι διαλογικό, ο

βαθμός στον οποίο ένα σύστημα ή πρόγραμμα υπολογιστών και ένας άνθρωπος
μπορούν να έχουν έναν διάλογο (Αντωνόπουλος, 2007), ενώ κατά έναν άλλο πιο
σύνθετο ορισμό, η διαδραστικότητα αποτελεί λειτουργία επιλεκτικότητας, ώστε να
είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριμένου περιεχομένου, λειτουργία μεταβλητότητας, ώστε
να είναι δυνατή η μεταβολή και εξατομίκευση του περιεχομένου καθώς και μη
γραμμικότητας, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη του περιεχομένου σε διαφορετικές
ακολουθίες κατά μη προδιαγεγραμμένο τρόπο (Mundorf & Bryant, 2002, σ. 669). Ο
παγκόσμιος ιστός παρέχει πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των
επισκεπτών του όσο και μεταξύ του φορέα του ιστότοπου και του επισκέπτη. Με αυτόν
τον τρόπο διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας.
Οι δυνατότητες διαδραστικότητας, που παρέχονται, μπορούν να είναι αμιγώς
ηλεκτρονικές, όπως η συνδρομή σε ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, bulletin boards, χώρους chat κλπ ή και πιο παραδοσιακές,
όπως το κλασσικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικοί αριθμοί, φαξ κ.α.. Ωστόσο οι πολιτικοί,
τόσο στους προσωπικούς δικτυακούς τόπους τους, όσο και στο επίπεδο των
παρεχόμενων κομματικών ηλεκτρονικών υποδομών, φαίνεται να αποφεύγουν να
εκμεταλλευτούν τις διαδραστικές δυνατότητες του Διαδικτύου προκειμένου να
διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του μέσου και του μηνύματος (Stromer-Galley, 2000, σ.
128; Lilleker & Malagon, 2010, σ. 39).
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Διασυνδέσεις
Οι υπερσυνδέσεις είναι οριοθετημένα σημεία μιας ιστοσελίδας που συνδέεται με

μια άλλη ιστοσελίδα ή ιστότοπο. Επιλέγοντας μια υπερσύνδεση ο χρήστης μεταφέρεται
μέσω του περιηγητή που χρησιμοποιεί, στη σελίδα που παραπέμπει η υπερσύνδεση
αυτή. Με τον τρόπο αυτό οι υπερσυνδέσεις δημιουργούν δίκτυα συνδεδεμένων
ιστότοπων. Η μελέτη και αξιολόγηση των υπερσυνδέσεων έχει διπλή έννοια: όσο
περισσότερες υπερσυνδέσεις «δείχνουν» προς ένα δικτυακό τόπο, τόσο πιο ορατός είναι
αυτός ο δικτυακός τόπος, καθώς το πλήθος των υπερσυνδέσεων αξιολογούνται από τις
μηχανές αναζήτησης προκειμένου να τον εμφανίζουν πιο ψηλά στα αποτελέσματα που
παράγουν 116 . Από την άλλη, η παροχή εξωτερικών υπερσυνδέσεων προς άλλους
ιστότοπους προκειμένου να έχει ο επισκέπτης τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ή να
εμβαθύνει στο παρεχόμενο περιεχόμενο ενισχύει την αίσθηση αξιοπιστίας. Η
αξιολόγηση για τις διασυνδέσεις μπορεί να περιλαμβάνει το πλήθος των
υπερσυνδέσεων από και προς τον εξεταζόμενο δικτυακό τόπο, η ευκολία δημιουργίας
υπερσύνδεσης προς τον δικτυακό τόπο κλπ.


Αισθητική
Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης ένα δικτυακό τόπο,

προκαλεί διάφορα συναισθήματα και καθορίζει το πως εκλαμβάνει τις πληροφορίες που
εμφανίζονται στην οθόνη του. Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση ενός ιστότοπου είναι
κατά βάση οπτική εμπειρία με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πολύ γρήγορα και
ενίοτε ασυνείδητα οι αισθητικές εντυπώσεις του χρήστη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται
ότι οι εντυπώσεις στους επισκέπτες ενός ιστότοπου δημιουργούνται μέσα σε 50
χιλιοστά του δευτερολέπτου και εντυπώνονται χωρίς να μεταβάλλονται στη συνέχεια
(Lindgaard, Fernandes, Dudek, & Brown, 2006, σ. 122) Αυτό σημαίνει ότι η στάση που
διαμορφώνουν οι επισκέπτες οφείλεται σε αισθητικά κριτήρια με ελάχιστη πληροφορία
και όχι συνειδητά και ορθολογικά. Επιπλέον, η αισθητική συνδέεται άμεσα με την
αξιοπιστία, καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες

116

Η κυριαρχία συγκεκριμένων δικτυακών τόπων στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης ακριβώς
λόγω του μεγάλου πλήθους υπερσυνδέσεων προς αυτούς από άλλους δικτυακούς τόπους είναι πιθανόν να
στρεβλώνει τα αποτελέσματα και να αποπροσανατολίζει τον επισκέπτη του ιστού που αναζητεί σχετικές
πληροφορίες (Hindman, Tsioutsiouliklis, & Johnson, 2003)
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συνδέουν άμεσα το χρώμα 117 (Kim & Moon, 1998, σ. 24) και τα γραφικά118 με την
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες σε ένα δικτυακό τόπο.

3.2 Η μεθοδολογία αξιολόγησης δικτυακών τόπων
Η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων εξετάζει τόσο τα λειτουργικά όσο και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές
ιδιότητες, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ενός
κόμματος, ώστε να χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικός και αποδοτικός. Τέτοια
στοιχεία μπορεί να είναι η ευκολία χρήσης, η ασφαλής λειτουργία (https) στις σελίδες
οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος ή εγγραφής μελών, δυνατότητα εύκολης και
γρήγορης συλλογής email των επισκεπτών για περαιτέρω ενημέρωση, ποιοτική,
εντυπωσιακή και γρήγορη αρχική σελίδα, πολυγλωσσικό περιεχόμενο κλπ.
Επίσης

είναι

κοινά

παραδεκτό,

ότι

τα

κόμματα

μεγιστοποιούν

τις

επικοινωνιακές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων.
Τόσο οι πολίτες ως εκλογικό σώμα όσο και τα κομματικά στελέχη είναι ευνόητο ότι
επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παροχή και λήψη πληροφοριών, τις
δυνατότητες οργάνωσης, ή τις κομματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο πριν τις
εκλογές. Ωστόσο η προσέγγιση και μελέτη των κομματικών ιστότοπων μόνο κατά τις
προεκλογικές περιόδους αφαιρεί ένα μεγάλο μέρος από τα οφέλη που μπορεί να
αποκομίσει ένα κόμμα από την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Αντιθέτως παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των κομματικών δικτυακών τόπων εκτός προεκλογικής
περιόδου, διότι αναδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό τις αντιλήψεις των κομματικών
επιτελείων για το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, εργαλείο εσωτερικής και
εξωτερικής οργάνωσης και διάδοσης της ιδεολογίας τους ή ακόμα και ως όχημα
προσέλκυσης νέων μελών και οικονομικών πόρων.
3.2.1

Μεθοδολογία έρευνας δικτυακών τόπων

Η μελέτη της επικοινωνίας μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται σε δύο άξονες. Από
τη μία πλευρά εξετάζεται το μέσο και το μήνυμα υπό την παραδοσιακή έννοια της
διαδικασίας επικοινωνίας. Έτσι εστιάζει το ενδιαφέρον στη μελέτη της δομής και του

117

Απαλά παστέλ χρώματα τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το ήμισυ της οθόνης ενισχύουν το αίσθημα
της εμπιστοσύνης
118
Η υπερβολική χρήση εικόνων και φωτογραφιών προδιαθέτουν αρνητικά τους επισκέπτες και ο
ιστότοπος χαρακτηρίζεται ως «μη επαγγελματικός»
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τρόπου διανομής του μηνύματος, ενώ παράλληλα μελετά το περιεχόμενο σε σχέση με
την επίδρασή του στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Από την
άλλη, θεωρείται δεδομένη η οργάνωση του μέσου και το περιεχόμενο του μηνύματος,
ενώ μελετάται η επίδρασή του στο κοινό. Στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο
διαχωρισμός αυτής της μορφής παραμένει εφικτός, πλην όμως η μελέτη του
παγκόσμιου ιστού παραμένει μία ξεχωριστή και πολύπλοκη διαδικασία. Η
πολυπλοκότητα της σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας, οφείλεται
τόσο στην πολύπλευρη φύση του μέσου (υπερμέσα) που μπορεί να είναι ήχος, στατική
εικόνα ή βίντεο, όσο και στην πολύπλευρη φύση του μηνύματος (υπερκείμενα)
(Druckman, Kifer, & Parkin, 2007, σ. 427).
Ωστόσο επιπλέον ερωτήματα προκύπτουν από την ανάγκη μελέτης της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει:
ερωτήματα όπως η μονάδα μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, η δομή
εξέτασης και αξιολόγησης κάθε χαρακτηριστικού του μηνύματος, καθώς και η
επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα του μηνύματος των τεχνολογικών επιλογών που
έχουν γίνει κατά την κατασκευή και μετάδοσή του. Φυσικά η μελέτη και η ανάλυση του
περιεχομένου δικτυακών τόπων ή των ηλεκτρονικών συζητήσεων, email κλπ είναι
εφικτή αλλά το καίριο και κύριο ερώτημα, που είναι δύσκολο να απαντηθεί, είναι η
επίδραση όλων των παραπάνω στον «πραγματικό κόσμο». Είναι λοιπόν απολύτως
αναγκαίο και απαραίτητο ο ερευνητής να έχει διατυπώσει με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο
το πεδίο έρευνας και μελέτης έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των κατάλληλων
τεχνικών και μεθόδων. Στην έρευνα της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο, η σύζευξη και ο
συγκερασμός παλαιών και νέων τεχνικών και μεθοδολογικών εργαλείων όχι μόνο
μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει ένας ερευνητής αλλά μπορεί να
ανοίξει νέους δρόμους στην εμπειρική έρευνα (Stevens R. , 2004, σ. 24).
Από τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα εμφανίζονται τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις όσον αφορά την μεθοδολογική οδό που μπορεί να ακολουθηθεί
(Schneider & Foot, 2004, σσ. 116-118):


Δομική προσέγγιση
Η μέθοδος αυτή εξετάζει το τι υπηρεσίες παρέχονται στον επισκέπτη ενός
δικτυακού τόπου – με άλλα λόγια τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πράξει ή να
επιλέξει ο χρήστης. Δίνεται έμφαση στο εύρος των χαρακτηριστικών που
παρέχονται, καθώς και την πολυπλοκότητά τους, τις δυνατότητες μέσω των
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παραπάνω χαρακτηριστικών, όπως την εργονομία ή τη διαδραστικότητα, ενώ
παράλληλα ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η ηλεκτρονική
συμπεριφορά του χρήστη με βάση τις προσφερόμενες υπηρεσίες.


Ανάλυση λόγου
Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στον εντοπισμό του κεντρικού μηνύματος, που ο
εκδότης του ιστότοπου προσπαθεί να «περάσει» στους επισκέπτες, καθώς και το τι
ακριβώς μπορεί αυτό να σημαίνει. Η μέθοδος περιλαμβάνει την αξιολόγηση της
ρητορικής του ιστότοπου και μπορεί να αξιοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους
έρευνας.



Κοινωνικοπολιτική προσέγγιση
Η προσέγγιση αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δικτυακοί τόποι
αναπτύσσονται μέσα από την κοινωνικοπολιτική διαδικασία αλλά και πως τη
διαμορφώνουν, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη της στοιχεία των άλλων
προσεγγίσεων.
Παράλληλα, η έρευνα του παγκόσμιου ιστού από την πλευρά της ψυχολογίας

εξετάζεται σε τρία επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, το γνωστικό μοντέλο, εστιάζει στο
Διαδίκτυο ως ένα περιβάλλον αναζήτησης γνώσης και πληροφόρησης. Σε δεύτερο
επίπεδο το κοινωνικό μοντέλο αναλύει το Διαδίκτυο ως σφαίρα αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας των ατόμων, ενώ σε τρίτο επίπεδο, το πολιτισμικό μοντέλο διερευνά το
Διαδίκτυο ως το μέσο όπου δημιουργούνται οι κατάλληλοι και απαραίτητοι κώδικες
επικοινωνίας.
3.2.2

Τεχνικές ανάλυσης δικτυακών τόπων

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η επιστήμη της πληροφορίας καθώς και οι
τεχνολογικές εξελίξεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο έχει
σημαντικότατες επιδράσεις στην κοινωνική πραγματικότητα σε εθνικό και υπερεθνικό
επίπεδο. Υπό αυτήν την έννοια, οι μεθοδολογικές τεχνικές της έρευνας στο Διαδίκτυο
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στις κοινωνικές επιστήμες. Μέρος των τεχνικών αυτών
αποτελούν δοκιμασμένες μέθοδοι της παραδοσιακής έρευνας της επικοινωνίας
προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα, ενώ άλλες νεώτερες προστίθενται και ταυτόχρονα
δοκιμάζονται έτσι ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και ανάλυση των μοναδικών
χαρακτηριστικών που επιδεικνύουν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο.
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Η ανάλυση περιεχομένου

Η παραδοσιακή ανάλυση περιεχομένου, όπως συνήθως εφαρμόζεται, αποτελεί
μία «μεσο-κεντρική» μεθοδολογία και ενώ το περιεχόμενο της διαδικτυακής
επικοινωνίας είναι δυναμικό και πολύπλοκο υπάρχουν τρόποι ώστε να καταστεί η
τεχνική εφαρμόσιμη στο Διαδίκτυο. Η επικοινωνία, μέσω του Διαδικτύου, από τη φύση
της αφήνει ορατά ίχνη, τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν για περαιτέρω ανάλυση σε
δεύτερο χρόνο. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι συνομιλίες στα δημόσια fora,
καταγεγραμμένα σχόλια επισκεπτών, αποθηκευμένα αρχεία όλων των μορφών κ.α.
είναι

διαθέσιμα

για

ανάλυση,

είτε

άμεσα

μέσω

παρατήρησης

είτε

μέσω

αυτοματοποιημένων διαδικασιών που παρέχονται από εξειδικευμένο λογισμικό. Η
κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων, προφανώς εξαρτάται από τα ερευνητικά
ερωτήματα που έχουν τεθεί εξ αρχής από τον ερευνητή.
Υπό την ίδια έννοια μπορεί να αναλυθεί επίσης η δομή των ιστότοπων. Η
ανάλυση περιεχομένου καταγράφει τα δομικά στοιχεία, όπως το πλήθος των
ιστοσελίδων, τη σχηματική μορφή διασύνδεσής τους, την ύπαρξη ενδογενών μηχανών
αναζήτησης, τις εξωτερικές υπερσυνδέσεις κλπ. Η καταγραφή και η ερμηνεία των
στοιχείων αυτών εξαρτάται από το ζητούμενο της έρευνας (Schneider & Foot, 2004). Η
ανάλυση και μελέτη των δικτυακών τόπων σε σχέση με το περιεχόμενο, τη δομή τους
αλλά και τις επιδράσεις του στον «πραγματικό» κόσμο αποτελεί μία από τις πιο
συνηθισμένες τεχνικές μελέτης της διαδικτυακής επικοινωνίας, παρά τις δυσκολίες που
προβάλλει το μέσο από τη φύση του· δυσκολίες που περιλαμβάνουν το συνδυασμό των
πολλών μέσων, των υπερσυνδέσεων, της διαδραστικότητας και της δυναμικής φύσης
του παγκόσμιου ιστού.
Για τους κομματικούς ιστότοπους η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει πχ παραδοσιακές offline λειτουργίες που
περιλαμβάνονται στον προεκλογικό αγώνα και πως αυτές μεταφέρονται στην
ηλεκτρονική δημόσια σφαίρα. Αντίστοιχα η εξέταση της ίδιας παραμέτρου σε βάθος
χρόνου μπορεί να αποφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τη διαχρονική
εξέλιξη της εκμετάλλευσης του δικτυακού τόπου από το κόμμα συμπεριλαμβανομένης
της συχνότητας ενημέρωσης, ενίσχυσης της διαδραστικότητας ή του ρυθμού
ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και πολυμέσων. Επίσης η ανάλυση περιεχομένου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει το ύφος (επιθετικό ή απολογητικό) των
κομματικών ιστότοπων.
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Εν κατακλείδι, η εξέλιξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου
έχει απασχολήσει έντονα την τελευταία 15ετία τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου
καταγράφεται προσπάθεια να αναγνωριστούν και να καθιερωθούν αξιόπιστες πρακτικές
και τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου των δικτυακών τόπων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η
επιλογή και εφαρμογή των εργαλείων είναι συνάρτηση των ερευνητικών ερωτημάτων
που θέτει κάθε έρευνα καθώς και της φύσης των υπό μελέτη δικτυακών τόπων. Υπό
αυτή την έννοια τα κριτήρια και οι τεχνικές που είναι εφαρμόσιμες για τη μελέτη λ.χ.
των δικτυακών τόπων πολιτικών υποψηφίων εθνικών ή ευρωπαϊκών εκλογών δεν
μπορούν παρά να είναι διαφορετικές από το πλαίσιο κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθεί
για την ανάλυση των επίσημων κομματικών ιστότοπων. Η διαφοροποίηση προκύπτει
από τη φύση των προσωπικών ιστότοπων των πολιτικών προσώπων, οι οποίες
καλούνται να φέρουν σε πέρας διαφορετική αποστολή και εξυπηρετούν διαφορετικούς
σκοπούς από τους δικτυακούς τόπους των κομμάτων.
Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση περιεχομένου από μόνη της ως τεχνική
πιθανόν να μην είναι επαρκής, δεδομένης της πολύπλοκης φύσης του παγκόσμιου ιστού
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα
τις υπερσυνδέσεις (Schneider & Foot, 2004, σσ. 116-117). Η ανάλυση των
υπερσυνδέσεων κατά κάποιους ερευνητές είναι πιο αποκαλυπτική και προσφέρεται για
την εξαγωγή ουσιαστικότερων συμπερασμάτων δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη της
δομικά στοιχεία ενός ιστότοπου, καθώς και την απεικόνιση των δημιουργούμενων
δικτύων μεταξύ κομμάτων, οργανώσεων ή οργανισμών, πράγμα που μόνο επιφανειακά
μπορεί να κάνει η ανάλυση περιεχομένου.
3.2.2.2

Η ανάλυση υπερσυνδέσμων

Η μελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών υπερσυνδέσμων ενός δικτυακού
τόπου είναι απαραίτητη για την κατανόηση της ροής του περιεχομένου, καθώς και των
δικτύων που δημιουργούνται από αυτούς, ενώ συγχρόνως παρέχει στους ερευνητές νέες
τεχνικές για τη μελέτη των διασυνδεδεμένων δομών του παγκόσμιου ιστού. Η μέθοδος
θεμελιώνεται στη θεωρία δικτύων, η οποία με μαθηματικό τρόπο αναπαριστά τη δομή
ομοειδών αντικειμένων (τα οποία ονομάζονται κόμβοι) τα οποία συνδέονται μεταξύ
τους με κάποιο τρόπο (δεσμοί ή συνδέσεις). Αυτές οι διασυνδεδεμένες δομές
ονομάζονται δίκτυα. Η θεωρία δικτύων αποτελεί και το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας
κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μελετάει στις σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ
ατόμων, όσο και μεταξύ εθνικών και υπερεθνικών θεσμών και οργανισμών. Ένα από τα
112

3.Η Μελέτη των

Δικτυακών Τόπων.

κύρια ζητούμενα της θεωρίας δικτύων είναι η αναγνώριση του κύριου ή κεντρικού
κόμβου, ο οποίος παρέχει είτε το μέγιστο πλήθος συνδέσεων προς τους άλλους κόμβους
είτε τις συντομότερες οδούς προς τους άλλους κόμβους.
Εικόνα 3-1. Τοπολογίες δικτύων (http://openlearn.open.ac.uk/file.php/1509/T175_1_010i.jpg)

Παρά το γεγονός ότι παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι η μορφή και η δομή
των διασυνδέσεων ακολουθεί τυχαία κατανομή, νεώτερες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι
υπερσυνδέσεις δημιουργούν προβλέψιμες δομές. Οι υπερσυνδέσεις δεν ορίζουν απλά
έναν τρόπο μετάβασης από το ένα σημείο του παγκόσμιου ιστού στο άλλο, αλλά
ουσιαστικά προσφέρουν μία νέα στρατηγική για τη δόμηση της επικοινωνίας με
πιθανόν πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τη φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας, της
γνώσης ή της πολιτικής ισχύος. Οι δεσμοί που δημιουργούνται από τις διασυνδέσεις
μπορεί να είναι ισχυροί ή ασθενείς, ενώ το περιεχόμενο που διακινείται μπορεί να είναι
από απλό έως σύνθετο και πολυμεσικό (Haythornthwaite, 1999).
Πολλοί δικτυακοί τόποι, με κοινό περιεχόμενο και θεματολογία, διασυνδέονται
μεταξύ τους, μέσω των υπερσυνδέσεων, κατά τρόπο που επιτρέπει στον επισκέπτη ενός
δικτυακού τόπου να ανακαλύπτει πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν σε άλλους
συγγενείς δικτυακούς τόπους. Τέτοιες συστάδες ιστότοπων μπορούν να προκύπτουν
από επιστημονικά δίκτυα, μη κυβερνητικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις
και η δυνατότητα μετακίνησης από τον ένα ιστότοπο σε άλλους σχετικούς, βοηθά στην
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καλύτερη

κατανόηση

του

περιεχομένου.

Η

γραφική

αναπαράσταση

των

διασυνδεδεμένων κόμβων ενός δικτύου ονομάζεται τοπολογία.
Η μέθοδος αυτή δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη φύση των δικτύων
υπερσυνδέσμων, αλλά μελετάει επίσης τις απολήξεις των υπερσυνδέσεων έτσι ώστε να
γίνει καλύτερα αντιληπτή η δομή, το περιεχόμενο και το περιβάλλον των
επικοινωνιακών διαδικασιών. Επίσης το γεγονός ότι η μέθοδος αναπτύχθηκε εξ αρχής
για τη μελέτη της παραγωγής και διανομής πληροφορίας σε κατανεμημένα συστήματα,
την κάνει πιο κατάλληλη για την έρευνα της διαδικτυακής επικοινωνίας.
Εικόνα 3-2. Παράδειγμα τοπολογίας δικτυακών τόπων με σημείο εκκίνησης το ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα τα οποία
μπορεί να επικαλεστεί κανείς. Για παράδειγμα, ποια είναι η μονάδα μέτρησης, με ποια
κριτήρια είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν οι κόμβοι, ή ειδικότερα για τις κοινωνικές
επιστήμες, με ποιο τρόπο μπορούν να οριστούν οι καταληκτικοί κόμβοι – δηλ. ποιος ή
ποιοι κόμβοι μπορούν να θεωρηθούν ως οι τελευταίοι και τερματικοί σε ένα κοινωνικό
δίκτυο, δεδομένου ότι η αυστηρή μαθηματική οριοθέτηση των κοινωνικών δικτύων
είναι ανέφικτη. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη δικτύων σε πολλαπλά επίπεδα, όπως προσωπικό
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ή/και επαγγελματικό, τα οποία παρεμβάλλονται, συνδέονται ή απέχουν μεταξύ τους,
δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στο ορισμό των δικτύων και της χρησιμοποιούμενης
κλίμακας μέτρησης. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η απάντηση στα παραπάνω
ερωτήματα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον υιοθετούμενο τεχνικό ορισμό του τι
συνιστά κόμβο και τι διασύνδεση (Park & Thelwall, 2007, σσ. 688-690).
Στην πολιτική επιστήμη η χρήση των υπερσυνδέσμων οδηγεί στη δημιουργία
δικτύων οντοτήτων με όμοιες πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις, ανεξάρτητα και
πέρα από κρατικό και κυβερνητικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικοί οργανισμοί,
όπως κόμματα, ΜΚΟ κλπ χρησιμοποιούν τους υπερσυνδέσμους ως τρόπο βελτίωσης
της πληροφόρησης μέσω του ιστότοπου τους ή και ως μέσο διάδοσης των πολιτικών
τους θέσεων και της ιδεολογίας τους (Park, Thelwall, & Cluver, 2005).
3.2.2.3

Ερωτηματολόγιο

Τα ερωτηματολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες της διαδικτυακής
επικοινωνίας

ως

μέρος

των

μεθοδολογικών

εργαλείων.

Η

ευελιξία

του

ερωτηματολογίου, επιτρέπει στους ερευνητές, να το εκμεταλλευτούν είτε ασύγχρονα,
με την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε σύγχρονα, άμεσα, μέσω
του παγκόσμιου ιστού σε συγκεκριμένους ιστότοπους. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί όχι
μόνο για την αξιολόγηση των παραγωγών και εκδοτών περιεχομένου στο Διαδίκτυο,
αλλά και για να ερευνηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με την επίδραση της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο κοινό-ακροατήριο.
Η έρευνα με ερωτηματολόγιο μέσω του Διαδικτύου, είτε σύγχρονα είτε
ασύγχρονα παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ερευνητή. Η
διανομή αλλά και η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων μπορεί να είναι ασύγκριτα πιο
γρήγορη και πιο φθηνή σε πόρους, σε σχέση με παραδοσιακότερες προσεγγίσεις, όπως
πρόσωπο με πρόσωπο και απλό ταχυδρομείο (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003, σ.
186). Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετά μεθοδολογικά ζητήματα, όπως
η ποιότητα της online δειγματοληψίας και η μέτρηση του σφάλματος. Χρειάζεται
επιπλέον προσοχή και μετρήσεις έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμες έρευνες με πολύ
μικρό πλήθος απαντήσεων στο Διαδίκτυο, ή να βρεθούν τρόποι, ώστε να αυξηθεί η
συμμετοχή των επισκεπτών σε μία τέτοιου είδους έρευνα. Παρά το γεγονός ότι το
πρόβλημα της δειγματοληψίας για έρευνα στο γενικό πληθυσμό, μέσω του Διαδικτύου,
παρουσιάζει μάλλον ανυπέρβλητες μεθοδολογικές δυσκολίες, τα άλλα προβλήματα,
όπως η αύξηση της συμμετοχής ή η στατιστική διόρθωση των αποτελεσμάτων είναι
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συνηθισμένες τεχνικές στην έρευνα με ερωτηματολόγιο και μπορούν να εφαρμοστούν
και σε αυτή την περίπτωση (Couper, 2000, σ. 490).
3.2.2.4

Πείραμα

Η μέθοδος του πειράματος έχει χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει τον τρόπο με
τον οποίο οι χρήστες αντιδρούν, αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν μέσω της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μία από τις πρώτες προσπάθειες για την αξιοποίηση αυτής
της τεχνικής για τη μελέτη του παγκόσμιου ιστού περιελάμβανε τη μελέτη των
αντιδράσεων 15 συμμετεχόντων, οι οποίοι κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν το
Διαδίκτυο, ενώ παράλληλα συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο και η συμπεριφορά τους
καταγράφηκε σε video (Mings, 1997). Αυτές οι τεχνικές σαφώς δεν είναι οι μόνες οι
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την μελέτη του παγκόσμιου ιστού. Άλλες επιλογές
είναι η περιπτωσιολογική μελέτη, η παρατήρηση, ομάδες εργασίας κλπ. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές δεν αποκλείουν η μία την άλλη αλλά
αντιθέτως πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και συνδυαστικά. Η προσέγγιση
της έρευνας του παγκόσμιου ιστού με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων μπορεί να
βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των διεργασιών και διαδικασιών που λαμβάνουν
χώρα στην κυβερνοσφαίρα και να βελτιώσει την αξιοπιστία της έρευνας.
3.2.3

Προβλήματα και εναλλακτικές στην μελέτη του Παγκόσμιου Ιστού

Οι ιδιαιτερότητες του παγκόσμιου ιστού αλλά και της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας γενικότερα παρουσιάζουν πολλά προβλήματα τα οποία καλείται να
επιλύσει ο ερευνητής. Η μεθοδολογική προσέγγιση αναμφίβολα είναι το πλέον
σημαντικό ζήτημα καθώς από αυτή κρίνεται τόσο η αξιοπιστία της έρευνας όσο και εν
γένει η εξαγωγή των κατά το δυνατόν ακριβέστερων συμπερασμάτων από τα
αποτελέσματα αυτής.
3.2.3.1

Μονάδες Ανάλυσης και Εννοιοποίηση

Ο ορισμός της μονάδας ανάλυσης είναι σαφώς προβληματικός στην έρευνα του
παγκόσμιου ιστού. Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζονται δύο κύριες μονάδες μέτρησης.
Η πρώτη αφορά την μονάδα ανάλυσης που μπορεί να ένα ένας ολόκληρος δικτυακός
τόπος, μία ιστοσελίδα σε έναν ιστοτόπο, πχ η αρχική, μεμονωμένα αρχεία όπως ήχου
εικόνας κ.α.. Η δεύτερη μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι τεχνητά κατασκευασμένες
μεταβλητές, οι οποίες προκύπτουν από την κωδικοποίηση σε κατηγορίες των
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χαρακτηριστικών εκείνων που μελετώνται. Οι μεταβλητές καταγράφονται και
μετρώνται, ώστε να είναι διαθέσιμες για περαιτέρω ανάλυση.
Στα πλαίσια της ανάλυσης περιεχομένου υποστηρίζεται ότι η μελέτη μόνο της
αρχικής σελίδας ενός δικτυακού τόπου είναι αρκετή για την εξαγωγή συμπερασμάτων,
καθώς εν πολλοίς οι επισκέπτες ενός δικτυακού τόπου συνεχίζουν ή όχι την περιήγησή
τους σε αυτόν με βάση την εντύπωση που τους δημιουργεί η αρχική σελίδα (McMillan,
2000, σ. 83). Επιπλέον η ανάλυση και κωδικοποίηση ενός ολόκληρου δικτυακού τόπου
εκτός του χρονοβόρου της διαδικασίας, εισάγει και σφάλμα στην έρευνα η οποία
εξαρτάται από το συνολικό μέγεθος του ιστότοπου. Άλλες προσεγγίσεις εξαιρούν,
αποκλείουν και περιλαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους αρχείων προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την ανάλυση περιεχομένου λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς
και τις δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού (Stevens R. , 2004).
Αντίστοιχα,

η

κωδικοποίηση

κατασκευασμένων

μεταβλητών

μέτρησης

εξαρτάται από τη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, τα ερευνητικά
ερωτήματα και τις υποθέσεις, υπαγορεύοντας την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου
αλλά και της δομής σε διακριτές ομάδες.
Στη ανάλυση υπερσυνδέσμων οι πιθανές μονάδες ανάλυσης είναι:
α) η ονοματοδοσία τομέα πρώτου επιπέδου (TLD)119. Αυτή περιλαμβάνει τομείς
που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους λειτουργικούς, που υποδηλώνουν λειτουργία
πχ. .com, .net, .info, .gov κλπ και τους γεωγραφικούς που υποδηλώνουν τη χώρα
προέλευσης πχ .gr για την Ελλάδα, .fr για την Γαλλία και ούτω καθεξής και,
β) συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής,
όπως κείμενο και σύνθετο περιεχόμενο σε μορφή HTML120, αρχεία ήχου, εικόνας κλπ
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλυσης υπερσυνδέσμων με τη χρήση της
ονοματοδοσίας πρώτου επιπέδου είναι η μελέτη της διεθνούς επικοινωνίας και των
υπερεθνικών

επικοινωνιακών

ροών

της

πληροφορίας

στην

εποχή

της

παγκοσμιοποίησης (Park & Thelwall, 2003). Επίσης ως μακροσκοπική μονάδα μελέτης
στην ανάλυση υπερσυνδέσμων έχει προταθεί η έννοια της Δημόσιας Σφαίρας του Ιστού

119

Top Level Domain: Αφορά το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης στον παγκόσμιο ιστό, πχ .com, .net,
.gr κλπ.
120
Hyper Text Markup Language: Γλώσσα σήμανσης η οποία υποδηλώνει στο πρόγραμμα περιήγησης τη
μορφή με την οποία πρέπει να εμφανίζει τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας στο χρήστη
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(Schneider & Foot, 2004). Η σφαίρα μπορεί να παραχθεί ή να οριοθετηθεί γύρω από
άτομα, θεματικές ενότητες ή γεγονότα και δεν αποτελεί απλά μια συλλογή από
ιστότοπους, αλλά αντίθετα είναι ένα διασυνδεδεμένο σύνολο δυναμικά οριζόμενων
ψηφιακών πόρων συναφών ή σχετιζόμενων με ένα κεντρικό θέμα ή αντικείμενο (Foot,
Schneider, Dougherty, Xenos, & Larsen, 2003). Οι συζητήσεις και οι αλληλεπιδράσεις
που συμβαίνουν στο Διαδίκτυο μέσω των νέων τεχνολογιών, είτε συμβαίνουν σε
πραγματικό χρόνο είτε όχι, μπορούν να συνταχθούν εννοιολογικά με τον ορισμό του
Habermas περί δημόσιας σφαίρας: «Η δημόσια σφαίρα είναι ένας χώρος όπου τα άτομα
συγκεντρώνονται για να συμμετάσχουν σε ανοιχτές συζητήσεις. Όλοι έχουν εν δυνάμει
πρόσβαση και κανείς δεν συμμετέχει έχοντας εξ αρχής πλεονέκτημα έναντι των άλλων»
(Papacharissi, 2002, σ. 11). Η κριτική κατά της συγκεκριμένης μεθόδου εστιάζει στα
προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από το μεγάλο μέγεθος της σφαίρας καθώς
και τον τρόπο οριοθέτησής της.
Επιπλέον, οι περαιτέρω λειτουργικές εξελίξεις στον παγκόσμιο ιστό με
χαρακτηριστικά παραδείγματα τους ειδικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή τα
ιστολόγια (blog) μεταβάλλουν την αξία της ατομικής ιστοσελίδας, καθώς αποκτά
διαφορετική έννοια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικότερα στα ιστολόγια, τα οποία έχουν
ημερολογιακή δομή, η ιστοσελίδα είναι πάντα μία η οποία ενημερώνεται με νέες
αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις αποκτούν ιδιαίτερη αξία μόνο εφόσον λάβουν το χαρακτήρα
της μόνιμης υπερσύνδεσης από την κεντρική σελίδα (permalink) και με αυτόν τον
τρόπο αποτελούν την πλέον κατάλληλη μονάδα ανάλυσης.
Παράλληλα, ο τρόπος και οι τεχνικές με τις οποίες κατηγοριοποιούνται οι
μεταβλητές για την έρευνα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχουν αποτελέσει
αντικείμενο προβληματισμού στη διεθνή βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, στην έρευνα
ειδησεογραφικών ιστότοπων, η απουσία της σαφούς αναφοράς της πηγής επιδρά
αρνητικά στη μελέτη της επικοινωνίας με το νέο μέσο. Σε γενικές γραμμές, στην
ανάγνωση ειδήσεων στο Διαδίκτυο εμφανίζονται ασάφειες, οι οποίες έχουν να κάνουν
με την αοριστία της πηγής της πληροφορίας (Sundar & Nash, 2001, σ. 53). Οι ασάφειες
που προκύπτουν κατά την προσπάθεια εννοιοποίησης των μεταβλητών στη μελέτη του
Διαδικτύου συνδέονται επίσης και με δομικά στοιχεία του μέσου αυτού. Ο τρόπος
μέτρησης της ευρεσιμότητας ή αλλιώς ορατότητας εντός δικτυακού τόπου είναι ένα
τέτοιο παράδειγμα, ενώ η μελέτη του συνδυασμού πολλών μέσων για τη μεταφορά της
πληροφορίας στο Διαδίκτυο απαιτεί τον ορισμό της έννοιας των πολυμέσων (Williams
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M. , 2003, σ. 1). Άλλες έννοιες οι οποίες απαιτούν ορισμό και οριοθέτηση πριν τη
χρήση τους στην έρευνα είναι η διαδραστικότητα, η ευχρηστία, η προσβασιμότητα κλπ.
Το σφάλμα, που εισάγεται από τα προβλήματα εννοιοποίησης, είναι κοινό σε όλες τις
έρευνες σχετικά με το Διαδίκτυο και αναμφίβολα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα
των υπό εξέταση φαινομένων. Το Διαδίκτυο θα πρέπει να μελετάται ως ένα ενιαίο
περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει και επιβάλλει στους χρήστες νέους τρόπους παραγωγής,
απόκτησης, κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης δεδομένων, πληροφορίας, γνώσης
και επικοινωνίας (Bar-Ilan & Peritz, 2002, σ. 371).
Ταυτόχρονα η δυναμική φύση του Διαδικτύου με τις συνεχείς ενημερώσεις και
μεταβολές σε τεχνολογίες και περιεχόμενο δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στις
σχετικές έρευνες. Η προσπάθεια αποτύπωσης, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης
δικτυακών τόπων αποτελεί σημαντική τεχνολογική και μεθοδολογική πρόκληση για τον
ερευνητή με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά ερευνητικά και τεχνολογικά έργα για
αυτή την προσπάθεια (Day, 2003, σσ. 18-31).
Η συλλογή δεδομένων από το Διαδίκτυο περιλαμβάνει λειτουργικά και δομικά
στοιχεία των ιστότοπων, το περιεχόμενό τους καθώς και την καταγραφή των μεταξύ
τους υπερσυνδέσμων. Ένας τρόπος είναι η παρατήρηση και χειρωνακτική καταγραφή
των στοιχείων αυτών, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και η χρήση εξειδικευμένων
εργαλείων για το σκοπό αυτό. Σε έρευνες που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία
έχουν χρησιμοποιηθεί και οι δύο τεχνικές τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό. Η
μελέτη πολιτικών δικτυακών τόπων λόγω της φύσης του θέματος σχεδόν επιβάλλει τη
συνδυαστική αξιοποίηση των τεχνικών αυτών, τόσο με τη χρήση αυτοματοποιημένων
μεθόδων, όπως η αυτόματη καταγραφή και απεικόνιση δικτύων που δημιουργούνται
μέσω των υπερσυνδέσμων, αλλά και χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων
(Robbin, Courtright, & Davis, 2004, σ. 457).
Αναμφίβολα, παρά το γεγονός ότι η παρατήρηση και χειρωνακτική καταγραφή
έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς κατά το παρελθόν, υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς
που έχουν να κάνουν από τη μία πλευρά με τα αναπόφευκτα σφάλματα που μπορούν να
προκύψουν από την ανθρώπινη παρατήρηση και από την άλλη με τα υψηλά κόστη σε
χρόνο και χρήμα. Ο παραδοσιακός τρόπος ανάλυσης περιεχομένου, όπως θα
εφαρμόζονταν σε ένα έντυπο άρθρο ή περιοδικό, δεν είναι πάντα εφαρμόσιμος στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιεχόμενο ενός δυναμικού δικτυακού τόπου.
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3.2.4

Τεχνολογίες και εργαλεία για την έρευνα στο Διαδίκτυο

Η ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εργαλείων, ειδικότερα με τη μορφή
λογισμικού, έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην άρση των μεθοδολογικών
περιορισμών και προβλημάτων, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και η χρήση της
τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει άμεσα στη μελέτη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας
μέσω του Διαδικτύου.
Υπάρχουν λογισμικά τα οποία μπορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να
ελέγχουν και να καταγράφουν μεταβολές που παρουσιάζει στο περιεχόμενο και στη
δομή του ένας δικτυακός τόπος και μάλιστα χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστη
μετά τον αρχικό ορισμό των παραμέτρων121. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, πολύ γνωστό έργο
στο χώρο της ανάλυσης υπερσυνδέσμων και κοινωνικών δικτύων είναι το VOSON122
του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, το οποίο δημιουργεί και αποτυπώνει
γραφικά τις σχέσεις και τα ιδεατά δίκτυα που δημιουργούνται μέσω των
υπερσυνδέσμων των δικτυακών τόπων. Στον τομέα της ανάλυσης περιεχομένου έχουν
αναπτυχθεί πολλά προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναλύουν το περιεχόμενο
δικτυακών τόπων και το αξιολογούν το λόγο ως «θετικό», «αρνητικό» ή «επιθετικό»123.
Παρακάτω θα γίνει αναφορά στα εργαλεία αυτά, ωστόσο για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας η λεπτομερής τεχνική ανάλυση των εργαλείων αυτών δεν κρίνεται σκόπιμη.
3.2.4.1

Ανάλυση αρχείων καταγραφής

Η μελέτη της συμπεριφοράς και των συνηθειών των επισκεπτών ενός ιστότοπου
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην έρευνα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Καθώς ο
αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου και των ομαδοποιημένων συμπεριφορών τους
αυξάνεται, η αξιοποίηση αποκλειστικά παραδοσιακών τεχνικών για τη μελέτη τους,
όπως οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση, οι ομάδες εργασίας κ.α. πιθανόν να μην
επαρκούν για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του φαινομένου. Είναι ακριβώς η
ηλεκτρονική φύση της διαδικτυακής επικοινωνίας που επιβάλλει τη χρήση
τεχνολογικών εργαλείων για την καλύτερη μελέτη και κατανόησή της. Κάθε ιστότοπος

121

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα Teleport της εταιρείας Tenmax
(www.tenmax.com) το οποίο «κατεβάζει» ολόκληρους δικτυακούς τόπους στον υπολογιστή του χρήστη
για offline ανάλυση, ενώ μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε
να είναι πάντα ενήμερο.
122
Virtual Observatory for the Study of Online Networks, http://voson.anu.edu.au/
123
Σχετικά παραδείγματα αποτελούν το Linguistic Tree Constructor (http://ltc.sourceforge.net/) και το
Sentistrength του Πανεπιστημίου Wolverhampton (http://sentistrength.wlv.ac.uk/)
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αποθηκεύει στοιχεία σε αρχεία καταγραφής (log files), τα οποία περιέχουν πληροφορίες
για κάθε επισκέπτη, όπως το πότε επισκέπτεται τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, σε
ποιες σελίδες, πόσο χρόνο αφιερώνει σε κάθε μία από αυτές, τη γεωγραφική του
περιοχή κλπ. Η επεξεργασία των αρχείων καταγραφής από ειδικευμένα λογισμικά124
συγκεντρώνει και αναλύει τα δεδομένα, ώστε να παράγει πληροφορίες, όπως το πόσο
συχνά ένας χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο, ποιες ιστοσελίδες προτιμά και
πόσο χρόνο αφιερώνει σε κάθε μία από αυτές, ποιες είναι οι προτιμήσεις των
επισκεπτών ανά γεωγραφική προέλευση, πόσες και ποιες λέξεις κλειδιά χρησιμοποιούν
στις μηχανές αναζήτησης, ώστε να επισκεφθούν το συγκεκριμένο ιστοτόπο κλπ. Η
επεξεργασία τέτοιου είδους πληροφορίας είναι ευρέως διαδεδομένη σε εμπορικούς
ιστότοπους, όπου ο επισκέπτης αναλύεται ως καταναλωτής προκειμένου να
εμφανιστούν οι διαφημίσεις ή τα προϊόντα που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν.
Επίσης, τέτοιου είδους εργαλεία χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης,
ώστε να ταξινομούν, να κατατάσσουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των
αναζητήσεων. Με τη χρήση των ομαδοποιήσεων που προκύπτουν από τέτοιες
αναλύσεις, οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να προτείνουν στο χρήστη να επισκεφθεί
άλλους ομοειδής ιστότοπους με βάση παραπλήσιες λέξεις κλειδιά που έχει
χρησιμοποιήσει ή τους ιστότοπους τους οποίους έχει επισκεφθεί στο παρελθόν. Μία
από τις μηχανές αναζήτησης η οποία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι η Alexa
(alexa.com). Μέσω αυτής, αναζητώντας πληροφορίες για τον δικτυακό τόπο ενός
κόμματος, μπορούν να εμφανιστούν αναλυτικά συμπεράσματα για τους επισκέπτες του
δικτυακού τόπου:

124

Προσφέρονται δεκάδες τέτοιου είδους λογισμικά είτε ανοικτού κώδικα (open source) είτε επί
πληρωμή. (en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_analytics_software)
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Εικόνα 3-3. Δείγμα ανάλυσης επισκεπτών για τον δικτυακό τόπο του ΠΑΣΟΚ από τη μηχανή αναζήτησης
Alexa

3.2.4.2

Το πρόβλημα της αρχειοθέτησης

Μία άλλη ομάδα εργαλείων προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της
αρχειοθέτησης

του

διαδικτυακού

περιεχομένου.

Η

ηλεκτρονική

πληροφορία

χαρακτηρίζεται από τη διαθεσιμότητα, τη διαδραστικότητα, την αμεσότητα, τον όγκο
της αλλά ταυτόχρονα και το εφήμερο της φύσης της. Όμως είναι ακριβώς αυτά τα
χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν προβλήματα στις προσπάθειες αρχειοθέτησής
της (Gomes, Freitas, & Silva, 2006, σσ. 205-206). Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος είναι
η χρήση ειδικού λογισμικού τα οποία ονομάζονται «ρομπότ» ή «αράχνες». Τα
«ρομπότ» εκκινώντας από μία δεδομένη αρχική σελίδα εξερευνούν και αποθηκεύουν
όλες τις σελίδες που ανακαλύπτουν ακολουθώντας αυτοματοποιημένα τους
υπερσυνδέσμους που υπάρχουν σε αυτές. Το βάθος και το εύρος της «περιπλάνησης»
των προγραμμάτων αυτών ορίζεται από τον χειριστή τους. Ένας άλλος τρόπος είναι η
άμεση παράδοση του υλικού από τον εκδότη του περιεχομένου σε οπτικούς δίσκους ή
άλλη ηλεκτρονική μορφή, ενώ παράλληλα σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν αρκετές
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ακαδημαϊκές και εμπορικές προσπάθειες για συστηματική αρχειοθέτηση του
παγκόσμιου ιστού125. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στο χώρο της πολιτικής αποτελεί
το σύστημα αρχειοθέτησης ιστότοπων σχετικά με τις εκλογές του 2002 στις Ηνωμένες
Πολιτείες όπου αρχειοθετήθηκαν περισσότεροι από 2500 δικτυακοί τόπου σχετικοί με
τις εκλογές126, καθώς και το διεθνές έργο αρχειοθέτησης 4000 προεκλογικών πολιτικών
ιστότοπων σε περισσότερες από 20 χώρες το 2004 127 . Επίσης αξιοσημείωτο έργο
αποτελεί το «Αρχείο Πολιτικής Επικοινωνίας», όπου αρχειοθετήθηκε το περιεχόμενο
που παρήγαγαν πολιτικές οργανώσεις και ΜΚΟ στη Λατινική Αμερική, Υποσαχάρια
Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία και Δυτική Ευρώπη. Το περιεχόμενο αυτών των
ιστότοπων αποτελεί πολύτιμο υλικό για την έρευνα, ενώ λόγω της φύσης του ιστού
υπάρχει η τάση η πληροφορία να χάνεται και να μεταβάλλεται πολύ γρήγορα128.
Παράλληλα ένα άλλο έργο στον Ευρωπαϊκό χώρο αφορά την αρχειοθέτηση των
δικτυακών τόπων των πολιτικών κομμάτων στην Ολλανδία από το Κέντρο
Τεκμηρίωσης

για

τα

Ολλανδικά

Πολιτικά

Κόμματα

(Documentatiecentrum

Nederlandse Politieke Partijen), ώστε να είναι στη διάθεση των ερευνητών τα ιστορικά
αρχεία με την διαχρονική εξέλιξη περιεχομένου και λειτουργικότητας (Voerman,
Keyzer, Hollander, & Druiven, 2003).
3.2.4.3

Δομικά στοιχεία και αισθητική

Από την πλευρά της εξέτασης των δομικών στοιχείων και της εμφάνισης ενός
ιστότοπου, αναπτύσσονται συνεχώς εργαλεία, ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές
εξελίξεις στον παγκόσμιο ιστό. Τα εργαλεία αυτά αναλύουν ιστότοπους και παράγουν
χάρτες του περιεχομένου τους, ελέγχουν τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα όσον
αφορά την πλοήγηση, την προσβασιμότητα, την ισχύ των εξωτερικών/εσωτερικών
υπερσυνδέσμων, τη συμμόρφωση με τις οδηγίες των κύριων μηχανών αναζήτησης,
προκειμένου να είναι ορατά από αυτές, αλλά και τους θεσμικούς περιορισμούς όπως

125

Πχ. www.archive.org, Internet Archive Crawler sourceforge.net/projects/archive-crawler,
www.httrack.com και www.webarchivist.org.
126
«Election 2002 Web Archive», σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και του
Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον
127
«Internet & Elections Project Web Archive», www.webarchivist.org/projects.htm, τελ. πρόσβαση στις
15/3/2010
128
Center For Research Libraries, www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/pastprojects/political-communications, τελ. πρόσβαση στις 15/3/2010
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προβλέπονται από τις ΗΠΑ 129 ή την Ευρωπαϊκή Ένωση 130 κλπ. Ένα από τα πλέον
γνωστά και πλήρη εργαλεία ονομάζεται SortSite131.
Άλλα

προγράμματα

εντάσσονται

στην

κατηγορία

των

εργαλείων

Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης 132 . Σκοπός των εργαλείων αυτών είναι να
εξετάζουν πόσο «ορατός» είναι ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο των σελίδων του
σε όλο το Διαδίκτυο. Έτσι μπορούν να υπολογίζουν και να αναφέρουν το πλήθος των
σελίδων του ιστότοπου που γνωρίζει και έχει αρχειοθετήσει η κάθε μηχανή
αναζήτησης, το πλήθος των υπερσυνδέσμων από το Διαδίκτυο προς σελίδες του υπό
εξέταση ιστότοπου, το πλήθος των αναφορών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και
διαμοιρασμού υπερσυνδέσμων (bookmarking sites) κλπ.
Οι ίδιες οι μηχανές αναζήτησης επίσης μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο
ανάλυσης των δομικών στοιχείων και της ορατότητας ενός δικτυακού τόπου, ωστόσο
δεν αποτελούν πάντα την προτιμώμενη μέθοδο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο παράγουν
και κατατάσσουν τα αποτελέσματα δεν υπόκειται στον έλεγχο του ερευνητή. Αυτό έχει
να κάνει με το γεγονός ότι ο εσωτερικός τρόπος λειτουργίας και οι αλγόριθμοι που
χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης αποτελούν επιχειρηματικά μυστικά και
δεν είναι ανακοινώσιμα στην επιστημονική κοινότητα. Ένα άλλο πρόβλημα με τη
χρήση των μηχανών αναζήτησης για έρευνα έχει να κάνει με την έκταση και ταχύτητα
μεταβολής του ιστού, χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν πιθανόν πολλοί ιστοτόποι
και σελίδες περιεχομένου να μην έχουν αναγνωριστεί από καμία μηχανή αναζήτησης
(Park & Thelwall, 2003, σ. 13). Επίσης η χρήση μηχανών αναζήτησης για τον
εντοπισμό πληροφοριών, έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να κατευθύνεται άμεσα σε
μικρό υποσύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου χωρίς να εκτίθεται στο
σύνολο της ιεραρχίας των σελίδων του και την αρχική σελίδα.
3.2.4.4

Ανάλυση Περιεχομένου

Από την πλευρά της ανάλυσης περιεχομένου, η έρευνα διαχωρίζεται σε δύο
τομείς: Η ανάλυση περιεχομένου ολόκληρου του Διαδικτύου βασίζεται σε λογισμικό,

129

US CAN-SPAM Act 2003
Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:01:EL:HTML)
14/3/2010
131
www.powermapper.com
132
Search Engine Optimization (SEO)
130
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το οποίο παρακολουθεί και αναλύει το περιεχόμενο εκατομμυρίων ιστοσελίδων σε όλο
τον παγκόσμιο ιστό. Σε μακροσκοπικό επίπεδο, το Διαδίκτυο ως δίκτυο δικτύων
παρακολουθείται

για

τον

εντοπισμό

προκαθορισμένων

λέξεων-κλειδιών

και

επαναλαμβανόμενων προτύπων στο περιεχόμενο των μέσων που εμφανίζονται στις
ιστοσελίδες. Επίσης αντιλαμβάνεται και καταγράφει γεγονότα, κύρια ονόματα,
συνθήματα κ.α. Του ίδιου τύπου λογισμικά μπορούν να αναλύουν και να
επεξεργάζονται και άλλου τύπου κανάλια επικοινωνίας και μετάδοσης περιεχομένου,
όπως οι συζητήσεις σε πραγματικό ή μη χρόνο (chat, forum) και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Μία τέτοια εφαρμογή ευρέως διαδεδομένη στο επίπεδο του απλού χρήστη
του Διαδικτύου είναι το Really Simple Syndication (RSS). Το πρωτόκολλο RSS
συγκεντρώνει και συμπτύσσει περιεχόμενο από πολλές πηγές, το οποίο στη συνέχεια το
παρουσιάζει στο χρήστη συνοπτικά.
Κατά δεύτερο λόγο μπορεί να γίνει ανάλυση περιεχομένου του ιστού στο
επίπεδο ενός δικτυακού τόπου ή μικρού πλήθους διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων.
Μία από τις πλέον γνωστές εφαρμογές αυτού του είδους της ανάλυσης έλαβε χώρα στις
Προεδρικές Εκλογές των ΗΠΑ το2004 και το 2008, και είχε ως αντικείμενο τη μελέτη
της διαδικτυακής επικοινωνίας των υποψηφίων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων. Η
έρευνα χρησιμοποίησε τα εργαλεία ανάλυσης λόγου, που αναπτύχθηκαν από την
εταιρεία CRAWDAD

133

, και δημιουργήθηκε ένας νέος ιστότοπος

134

, όπου σε

καθημερινή βάση παρουσιάζονταν οι ροές των μηνυμάτων τόσο από τους επίσημους
δικτυακούς τόπους όσο και από άλλους υποστηρικτικούς και σχετικά ιστολόγια. Οι
πληροφορίες παρουσιάζονταν σε ένα συνοπτικό πίνακα ανά κατηγοριοποιημένη πηγή
(Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, Ανεξάρτητοι) και παρείχε εκτίμηση του ύφους, της
επιθετικότητας ή μη του λόγου και της εστίασης του προεκλογικού αγώνα.
Παρουσιάζονταν επίσης λέξεις-κλειδιά από κάθε μέρος της εκστρατείας ώστε να
γίνεται φανερός ο τρόπος που προβάλλει ο κάθε υποψήφιος τον εαυτό του και τους
αντιπάλους τους σημασιολογικά.
Επιπλέον υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα λογισμικά για την ανάλυση
περιεχομένου, τόσο εμπορικά όσο και ακαδημαϊκά. Αν και υπάρχουν αρκετοί
περιορισμοί στον τρόπο που είναι διαμορφωμένο το κείμενο, τα λογισμικά αυτά είναι

133
134

www.crawdadtech.com
wonkosphere.com
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σε θέση να κάνουν στατιστική ανάλυση του κειμένου, όπως πχ τις συχνότητες των
λέξεων που εμφανίζονται, ομαδοποίηση σχετικών λέξεων και ανάλυση εννοιολογικών
συστάδων κλπ. Μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές αυτού του είδους αποτελεί το
πρόγραμμα Echelon της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο με ένα παγκόσμιο δίκτυο
σταθμών παρακολούθησης επίγειων, ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών
καταγράφει και αναλύει εμπορικές και προσωπικές επικοινωνίες (Schmid, 2001).
Εκτός από την ποσοτική ανάλυση κειμένων, υπάρχουν προγράμματα τα οποία
αναλύουν κάθε είδους περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου, εικόνας και
video, όπως το Qualrus. Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας μπορούν να διεξάγουν
ποιοτική ανάλυση αναδεικνύοντας επαναλαμβανόμενα πρότυπα, πολιτισμική ανάλυση
κ.α. βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να ξεπεραστούν προβλήματα που σχετίζονται με
την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα στις διαδικασίες ανάλυσης και κωδικοποίησης
του περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό 135 . Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
πρόσβαση σε αυτά τα εξειδικευμένα προγράμματα είναι δύσκολη καθώς συνήθως
συνοδεύονται από υψηλό κόστος απόκτησης και χρήσης.
Εν κατακλείδι, η τεχνολογική πρόοδος έχει επιδράσει σαφώς και στις τεχνικές
μελέτης και έρευνας στο πεδίο της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Η αξιοποίηση των
εργαλείων αυτών μπορεί να είναι παραγωγική λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους
σχετικούς θεωρητικούς και μεθοδολογικούς περιορισμούς. Παρόλα αυτά, στη
βιβλιογραφία δεν φαίνεται να γίνεται εκτεταμένη χρήση τέτοιων αυτοματοποιημένων
εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τόσο στο χώρο της μελέτης της
επικοινωνίας γενικότερα, όσο και ειδικότερα στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας. Ο
ρυθμός υιοθέτησης τέτοιων εργαλείων στις Κοινωνικές Επιστήμες παραμένει χαμηλός
παρά τα σχεδόν αυταπόδεικτα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Ακόμα και στις
σύγχρονες έρευνες σχετικά με την επικοινωνία στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται κατά
κόρον παραδοσιακά εργαλεία ανάλυσης.
Από τη συσσωρευμένη εμπειρία στις έρευνες της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο,
συνάγεται ότι, αν και δεν είναι εύκολη η μελέτη του νέου μέσου, είναι εφικτή με τη
χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και νέων τεχνικών και εργαλείων. Η αυτοματοποιημένη

135

Για αναλυτικό κατάλογο λογισμικού ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου:
academic.csuohio.edu/kneuendorf/content/cpuca/ccap.htm και
courses.washington.edu/socw580/contentsoftware.shtml
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συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με νέα εργαλεία μπορεί να βοηθήσει στην
επίλυση προβλημάτων αξιοπιστίας και ακρίβειας των στοιχείων και κατ’ επέκταση των
σχετικών συμπερασμάτων.
3.2.5

Κριτήρια Τεχνικής Λειτουργικότητας

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, εκτός από τη λειτουργικότητα
των δικτυακών τόπων είναι απαραίτητη η μελέτη των τεχνολογικών παραμέτρων ενός
πολιτικού δικτυακού τόπου καθώς και η ανάλυση της παρουσίασης και «παράδοσης»
του περιεχομένου και των λειτουργιών στους επισκέπτες. Η μορφή και παρουσίαση
ενός ιστότοπου συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία του, όπως την εκλαμβάνουν οι
επισκέπτες του παγκόσμιου ιστού (Wathen & Burkell, 2002, p. 142; Flanagin &
Metzger, 2007, σ. 319).
Παράλληλα είναι απαραίτητο να εξεταστεί η ορατότητα-επισκεψιμότητα και το
μέτρο

δημοφιλίας

του

δικτυακού

τόπου

ως

κριτήριο

αξιολόγησης

της

αποτελεσματικότητάς του δεδομένου ότι ένας θελκτικός και τεχνικά άρτιος ιστότοπος
δεν συγκεντρώνει απαραίτητα την επιθυμητή δικτυακή κίνηση και πλήθος επισκεπτών
(Hindman, 2009, σ. 16). Ιδιαίτερα δε, η επιλογή του ονόματος του δικτυακού τόπου σε
ό, τι αφορά την μορφολογία και τη φωνητική του απόδοση φαίνεται να έχει σημαντική
επίδραση στην επισκεψιμότητα του ιστότοπου (Girotra & Urlich, 2010, σ. 21). Ο
Συρμακέσης (2003, σσ. 119-121) αναφέρει ότι, η διεύθυνση URL αποτελεί
σημαντικότατο παράγοντα του συστήματος πλοήγησης, δεδομένου ότι δίδει στοιχεία
για τον προσανατολισμό εντός του site, αλλά και για την αναγνώριση των σελίδων από
τον χρήστη. Είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας για την αναγνωρισιμότητα του site
από μηχανές αναζήτησης. Η διεύθυνση URL πρέπει να είναι συναφής με τη δομή του
site, δεδομένου ότι οι χρήστες πρέπει να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο μιας σελίδας
από την διεύθυνσή του. Τα URL συνιστάται να έχουν μικρό μήκος, να είναι εύκολα
στην απομνημόνευση και πληκτρολόγηση, να αποτελούνται από χρήσιμες και ευνόητες
λέξεις, να αποφεύγονται χαρακτήρες που συντελούν σε καθυστέρηση κατά την
πληκτρολόγηση και τέλος να απεικονίζουν την λογική δόμηση του site.
3.2.5.1

Ορατότητα

Για την ορατότητα και επισκεψιμότητα των δικτυακών τόπων χρησιμοποιούνται
οι παρακάτω δείκτες:
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Πίνακας 3-1. Κριτήρια Ορατότητας-Επισκεψιμότητας

Δείκτης: Α1. Ορατότητα
Μεταβλητές
Α1.1
Προφανής διεύθυνση
παγκόσμιου ιστού

Α1.2

Υπερσύνδεσμοι προς τον
ιστοτόπο

Α1.3

Πλήθος
καταλογογραφημένων
σελίδων

Α1.4

Επισκεψιμότητα

136

Σχόλια
Η διεύθυνση του κάθε κόμματος στον
παγκόσμιο ιστό θα πρέπει να έχει την
κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι εύκολη
στην πρόσβαση και στη μνήμη, με
ιδανική μορφή www.(όνομα ή ακρωνύμιο
κόμματος).gr ή .org. Ο υποδείκτης
λαμβάνει την τιμή 1 εάν το κόμμα έχει
τέτοιας μορφής url και 0 στην αντίθετη
περίπτωση. (0-1)
Αφορά το πλήθος των υπερσυνδέσμων
από το σύνολο του παγκόσμιου ιστού
προς τον δικτυακό τόπο του κόμματος136.
Ουσιαστικά αποτελεί ποσοτικό μέτρο της
δημοφιλίας του ιστότοπου στο Διαδίκτυο.
Ο δείκτης υπολογίζεται από τον
αριθμητικό μέσο όρο τεσσάρων
δημοφιλέστερων μηχανών αναζήτησης:
google, yahoo, alexa, και bing. (0-n)
Αναφέρεται στο συνολικό πλήθος των
σελίδων του δικτυακού τόπου που έχουν
καταλογογραφηθεί από μία μηχανή
αναζήτησης. Όσο πιο μεγάλο είναι το
πλήθος των σελίδων αυτών τόσο
μεγαλύτερη η πιθανότητα να εμφανιστεί
στον κατάλογο εύρεσης των μηχανών
αναζήτησης ο δικτυακός τόπος. Ως μέτρο
λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος
τριών δημοφιλέστερων μηχανών
αναζήτησης: bing, yahoo, google. (0-n)
Αποτελεί μέτρο δημοφιλίας και
επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου.
Χρησιμοποιείται ο δείκτης κατάταξης
Alexa Rank137 (0-n)

Στη διεθνή ορολογία αυτού του είδους οι υπερσύνδεσμοι αναφέρονται ως links-in ή backlinks.

137

Για τις πληροφορίες κατάταξης και επισκεψιμότητας χρησιμοποιείται η εταιρεία Alexa διότι
καταλογογραφεί και παρακολουθεί την κίνηση σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών δικτυακών τόπων σε
αντίθεση με άλλες αντίστοιχες διαδεδομένες υπηρεσίες όπως το Google Analytics το οποίο έχει
σχεδιαστεί κυρίως για ιδιοκτήτες των δικτυακών τόπων ώστε να παρακολουθούν την επισκεψιμότητά
τους. Στην Alexa τα στοιχεία συλλέγονται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω χρηστών οι οποίοι έχουν
συμφωνήσει να καταγράφονται η πλοήγηση και οι επισκέψεις τους. Τα στατιστικά στοιχεία που
παρέχονται από την υπηρεσία είναι εξαιρετικά χρήσιμα διότι προσφέρονται για άμεσες συγκρίσεις
έχοντας χρησιμοποιηθεί σε πλήθος σχετικών ερευνών. Ενδεικτικά: (Bimber, Stohl, & Flanagin, 2009;
Gibson, Margolis, Resnick, & Ward, 2003; Oates, 2010; Kalnes, 2009; Williams & Gulati, 2008;
Καραμπάσης, 2008; Calero, Piattini, & Espadas, 2008; Gibson & Ward, 2000a)
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Ενημερότητα

H συχνότητα ενημέρωσης του δικτυακού τόπου ενός κόμματος, τόσο από την
πλευρά της αισθητικής όσο και από την άποψη του περιεχομένου, αποτελεί ποσοτικό
μέτρο της επικαιροποίησης με την προϋπόθεση ότι μόνο ένας ενημερωμένος δικτυακός
τόπος συντηρεί το ενδιαφέρον του διαδικτυακού επισκέπτη (Small, 2008, σ. 63).
Για τη μέτρηση της ενημερότητας χρησιμοποιούνται δύο δείκτες, αυτός της
εικόνας της πρώτης σελίδας, όπου θα πρέπει είναι εμφανές το πότε ενημερώθηκε για
τελευταία φορά, ενώ ταυτόχρονα μετράται και η χρονική συχνότητα ενημέρωσης με
δελτία τύπου και άρθρα για την τρέχουσα επικαιρότητα κλπ.
Πίνακας 3-2. Κριτήρια Ενημερότητας

Δείκτης: Α2. Ενημερότητα
Μεταβλητές
Α2.1
Αρχική Σελίδα

Α2.2

Συχνότητα
ενημέρωσης συνολικά
στο δικτυακό τόπο

Σχόλια
Εμφανιζόμενη τελευταία ενημέρωση:
0: Παλαιότερη του έτους
1: Μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους
2: Μεταξύ τριών και έξι μηνών
3: Μεταξύ ενός και τριών μηνών
4: Μεταξύ μιας εβδομάδας και ενός μήνα
5: Το πολύ μια εβδομάδα
(0 έως 5)
Μέσο πλήθος ενημερώσεων (νέες
αναρτήσεις/άρθρα/ανακοινώσεις) ανά μήνα
για το χρονικό διάστημα της μέτρησης

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται δύο μεταβλητές για τον έλεγχο της
ενημερότητας είναι, διότι τα κόμματα μπορεί να προσθέτουν ή να ενημερώνουν το
περιεχόμενο στον δικτυακό τους τόπο· ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι προφανές από την
αρχική σελίδα, τότε οι επισκέπτες θα χάσουν το ενδιαφέρον τους. Η εντύπωση που θα
αποκομίσουν από την αρχική σελίδα καθώς είναι η πρώτη που θα εμφανιστεί, θα
καθορίσει σε σημαντικό βαθμό και το αν θα περιηγηθούν στα ενδότερα του ιστότοπου
αναζητώντας νέα άρθρα και περιεχόμενο (Newell, 2001, σ. 85).
3.2.5.3

Εντυπωσιασμός

Οι εντυπώσεις που δημιουργεί ένας δικτυακός τόπος στον επισκέπτη αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την παραμονή του και τη συνέχεια της περιήγησης σε
άλλες σελίδες του (Foust, 2008, σ. 139). Οι κατασκευαστές ιστότοπων αξιοποιούν τις
νέες τεχνολογίες ώστε να δημιουργούν καλαίσθητους και τεχνολογικώς προηγμένους
ιστότοπους που να διατηρούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη (Gibson & Ward, 2000a, σ.

129

Ηγεσία, πολιτική και κόμματα στον κυβερνοχώρο.

308). Υπό αυτή την έννοια είναι απαραίτητο να οριστεί ένας δείκτης αξιολόγησης του
παράγοντα «εντυπωσιασμού» του δικτυακού τόπου βασισμένος στην εκμετάλλευση
των ιδιαίτερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών του παγκόσμιου ιστού.
Πίνακας 3-3. Κριτήρια Εντυπωσιασμού

Δείκτης: Α3. Εντυπωσιασμός (0-9)
Αθροιστικός των υποδεικτών Α3.1 και Α3.2:
Μεταβλητές
Σχόλια
Μία μονάδα για την ύπαρξη καθενός από τα
Α3.1
Σχεδιασμός (0-5)
παρακάτω:
 Γραφικά
 Πλαίσια
 Κινούμενες εικόνες
 Flash
 Χρήση αυτόνομου website
Μία μονάδα για την ύπαρξη καθενός από τα
Α3.2
Πολυμέσα (0-4)
παρακάτω:
 Ήχος on demand
 Ήχος live
 Video on demand
 Video live (streaming, WebTV)
Το μέγεθος των πληροφοριών που παρέχει
Α3.3
Μέγεθος
συνολικά ο δικτυακός τόπος. Η μέτρηση
Περιεχομένου
περιλαμβάνει μόνο τα αρχεία κειμένου και
όχι φωτογραφιών ή εικόνων.
3.2.5.4

Προσβασιμότητα

Ανεξάρτητα από το βαθμό εντυπωσιασμού, ο οποίος χαρακτηρίζει ένα
κομματικό δικτυακό τόπο, θα πρέπει να διαθέτει τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα
επιτρέπουν την πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο, ανεξάρτητα από
την τεχνολογία και ταχύτητα διαδικτυακής σύνδεσης, συσκευή πρόσβασης του
επισκέπτη (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, PDA, tablet κλπ) ή τον επιλεγμένο
περιηγητή.
Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία από τεχνικής άποψης η συμμόρφωση των
δικτυακών τόπων με τα διεθνή πρότυπα του παγκόσμιου ιστού, όπως καθορίζονται από
τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά,
εξασφαλίζει ότι ο δικτυακός τόπος θα είναι προσπελάσιμος από όλους τους περιηγητές
της αγοράς και θα έχει την ίδια εμφάνιση και λειτουργικότητα ανεξάρτητα από την
τεχνολογική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης του Διαδικτύου. Για τον έλεγχο
της συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρησιμοποιούνται οι κανόνες του World Wide Web
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Consortium (W3C) που είναι και ο Διεθνής Οργανισμός με αρμοδιότητα στα πρότυπα
ανάπτυξης δικτυακών τόπων. Ο ίδιος οργανισμός παρέχει δωρεάν τα ηλεκτρονικά
εργαλεία για έλεγχο των δικτυακών τόπων.
Πίνακας 3-4. Κριτήρια Προσβασιμότητας

Δείκτης: Α4. Προσβασιμότητα
Μεταβλητές
Α4.1
Σχεδιασμός (0-n)

Α4.2.1

Χρόνος φόρτωσης
αρχικής σελίδας

Α4.2.2

Μέγεθος σελίδας

Α4.3

Συμμόρφωση με τα
διεθνή πρότυπα W3C
(Σφάλματα)

3.2.5.5

Σχόλια
Μία μονάδα για την ύπαρξη καθενός από τα
παρακάτω:
 Επιλογή εμφάνισης χωρίς πλαίσια
 Εμφάνιση μόνο κειμένου
 Μορφή φιλικής εκτύπωσης
 WAP/PDA για φορητές συσκευές
 Ειδικευμένη πρόσβαση για άτομα με
ειδικές ανάγκες
 Δυνατότητα σμίκρυνσης/μεγέθυνσης
κειμένων
Επιπλέον μία μονάδα για κάθε ξένη γλώσσα
στην οποία είναι διαθέσιμος ο δικτυακός
τόπος εφόσον το περιεχόμενο προσφέρεται
εξ αρχής μεταφρασμένο. Στην περίπτωση
χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων
μετάφρασης όπως το google translate ο
δικτυακός τόπος λαμβάνει μία μονάδα
ανεξάρτητα από το πλήθος των
προσφερόμενων μεταφράσεων
Μέσος όρος χρόνου όπως μετράται από τα
παρακάτω Online εργαλεία:
 www.websiteoptimization.com
 www.webpagetest.org
Το μέγεθος της αρχικής σελίδας έχει
ιδιαίτερη σημασία διότι είναι καθοριστικό
στοιχείο για το χρόνο φόρτωσης.
Καταγράφεται το πλήθος των σφαλμάτων
που προκύπτουν μετά τον έλεγχο των
δικτυακών τόπων από τα εργαλεία του
W3C.

Εργονομία

Η πλοήγηση αναφέρεται στον τρόπο που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για να
εντοπίζει πληροφορίες και ιστοσελίδες σε ένα δικτυακό τόπο. Η υλοποίηση της
πλοήγησης του δικτυακού τόπου θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την
ανεύρεση περιεχομένου κατά τρόπο σύντομο, αποδοτικό και αποτελεσματικό
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ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο και την κατανόηση των μεταφερόμενων μηνυμάτων
(Spyridakis, 2000, σσ. 360,366).
Συνεπώς οι σχεδιαστές των ιστότοπων θα πρέπει να υποβοηθούν την πλοήγηση
περιλαμβάνοντας χάρτες του ιστότοπου, μηχανές αναζήτησης καθώς και πληροφόρηση
σε κάθε σελίδα για το που βρίσκεται ο επισκέπτης (Nielsen & Tahir, 2002).
Πίνακας 3-5. Κριτήρια Εργονομίας

Δείκτης: Α5. Εργονομία
Αθροιστικός, μία μονάδα για καθένα από τα παρακάτω:
Υποδείκτες:
Σχόλια
Επεξηγήσεις και μικρές βοήθειες
Α5.1
Βοήθεια πλοήγησης
(breadcrumbs) για την πλοήγηση στο
δικτυακό τόπο
Ενσωματωμένες μηχανές αναζήτησης ή
Α5.2
Μηχανή αναζήτησης
χρήση δημοσίων μηχανών αποκλειστικά για
το συγκεκριμένο ιστοτόπο
Δυνατότητα εύκολης και γρήγορης
Α5.3
Εικονίδιο αρχικής
επιστροφής στην αρχική σελίδα
σελίδας σε κάθε
υποσελίδα
Ο χάρτης του ιστότοπου είναι μία σελίδα
Α5.4
Χάρτης ιστότοπου
αφιερωμένη στη δομή και τα περιεχόμενα
του, όπως ένας πίνακας περιεχομένου για το
έντυπο βιβλίο. Η ύπαρξή του βοηθά στο
γρηγορότερο εντοπισμό πληροφοριών στον
δικτυακό τόπο ενώ παράλληλα επιτρέπει την
συνοπτική αποτίμηση του περιεχομένου του
(McEneaney, 2001, σ. 762; Yip & Spence,
2004).
Η συνεπής τοποθέτηση των μενού και άλλων
Α5.5
Συνεπής τοποθέτηση
τεχνικών πλοήγησης βοηθά στην ταχύτερη
επιλογών πλοήγησης
μετακίνηση μεταξύ των ιστοσελίδων (Lynch
& Horton, 2008) ενώ η ασυνέπεια όχι μόνο
αυξάνει τον απαιτούμενο χρόνο που απαιτεί
ο χρήστης προκειμένου να περιηγηθεί αλλά
αυξάνει και την αβεβαιότητα του χρήστη για
το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό (Petrie,
Papadofragkakis, Power, & Swallow, 2009,
σ. 423).
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Οι Δικτυακοί Τόποι των Πολιτικών Κομμάτων

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Οι πρώτες προσπάθειες για την πολιτική χρήση και αξιοποίηση του Διαδικτύου
εντοπίζονται στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κυρίως στις ΗΠΑ (Klinenberg & Perrin,
2000; Benoit & Benoit, 2005; Johnson, 2001), ωστόσο μόλις λίγα χρόνια αργότερα,
μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας η Norris (2001, σ. 153) καταγράφει 1250
κομματικούς δικτυακούς τόπους σε 179 χώρες. Η τάση να αποκτούν οι πολιτικοί
σχηματισμοί διαδικτυακή παρουσία είναι πλέον κατεστημένη σε παγκόσμιο επίπεδο, με
αποτέλεσμα πλέον να είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει κόμμα χωρίς επίσημο κομματικό
δικτυακό τόπο (Ward, Gibson, & Nixon, 2003, σ. 12). Στην Ελλάδα οι πρώτες
προσπάθειες πρωτόλειας κομματικής διαδικτυακής παρουσίας επίσης καταγράφονται
στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90: το ΠΑΣΟΚ το 1997, η Νέα Δημοκρατία το
1999, το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός το 1998 (Internet Archive Wayback Machine, 2012),
ενώ από το 2000 οι κομματικοί δικτυακοί τόποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων της
εποχής αποκτούν πιο δομημένη μορφή και προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
όπως ήχο και κινούμενη εικόνα138.
Ταυτόχρονα, στη χώρα μας, η οποία τουλάχιστον σε σύγκριση με τις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικά προηγμένη, η
ταραχώδης -για την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα- τριετία, που ακολούθησε την
προσφυγή στη διεθνή οικονομική βοήθεια τον Απρίλιο του 2010, είχε ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία αρκετών νέων πολιτικών σχηματισμών. Ανεξάρτητα από την προέλευσή
τους, άλλοτε έξω από το κατεστημένο κομματικό γίγνεσθαι όπως πχ η «Δημιουργία
Ξανά» του Θ. Τζήμερου και άλλοτε μέσα από τα σπλάχνα του μεταπολιτευτικού

138

επιπλέον στις 5 Απριλίου του 2000 ο Κ. Σημίτης ως πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
παραχωρεί την πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη πολιτικού στην Ελλάδα, ενώ στα τέλη του 2012 η σχετική
αναζήτηση στο google ("διαδικτυακή συνέντευξη" πολιτικού στην Ελλάδα) ανασύρει περισσότερα από
16.000 αποτελέσματα στον Παγκόσμιο Ιστό. Ωστόσο αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και αναλύεται σε
επόμενο κεφάλαιο (§5.3.2 σελ. 228), είναι ότι από πολύ νωρίς φαίνεται η προσπάθεια ελέγχου του μέσου
από τα κόμματα καθώς η διαδικτυακή συνέντευξη του Κ. Σημίτη, αλλά και η πλειοψηφία των
διαδικτυακών συνεντεύξεων πολιτικών στελεχών που ακολουθούν χρονικά, αφορούν το σχολιασμό και
την απάντηση προεπιλεγμένων ερωτήσεων. Η επίσημη ανακοίνωση της διαδικτυακής συνέντευξης από το
ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Οι ερωτήσεις, θα έχουν προεπιλεγεί, βάση της δημοσκόπησης ανάμεσα στους χρήστες
του Διαδικτύου, ως οι επικρατέστερες (…)» (ΠΑΣΟΚ, 05/04/2000). Η εκ των προτέρων επιλογή των
επικρατέστερων ερωτήσεων με βάση τη δημοφιλία τους, προφανώς υποκρύπτει την ευχέρεια που
παρέχεται στο κόμμα να απορρίψει μή αρεστές ή «δύσκολες» ερωτήσεις.
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κομματικού συστήματος, όπως οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» του Π. Καμμένου, η
«Δημοκρατική Συμμαχία» της Ντ. Μπακογιάννη, η «Κοινωνική Συμφωνία» των
Κατσέλη-Καστανίδη αλλά και η «Δημοκρατική Αριστερά» του Φ. Κουβέλη, δεν
προκαλεί αίσθηση το γεγονός αλλά αντιθέτως θεωρείται δεδομένο, ότι ταυτόχρονα με
την ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου κόμματος «ανεβαίνει» στο Διαδίκτυο και ο
αντίστοιχος επίσημος κομματικός δικτυακός τόπος.
Συνεπώς ένα ερώτημα που ακολουθεί και τίθεται σχεδόν αυτόματα, είναι ο
λόγος για τον οποίο τα κόμματα αποκτούν και συντηρούν συστηματική διαδικτυακή
παρουσία. Μία σχεδόν προφανής και ταυτόχρονα τεκμηριωμένη από τη διεθνή
βιβλιογραφία άποψη υποστηρίζει ότι πρώτον η διαδικτυακή παρουσία των κομμάτων
per se θεωρείται ως δείγμα γραφής ενός «σύγχρονου» κόμματος και δεύτερον, στο
πεδίο του κομματικού ανταγωνισμού τα κόμματα αντιγράφουν το ένα το άλλο σε ό,τι
αφορά τις πρακτικές οι οποίες φαίνονται να είναι επιτυχημένες (Newell, 2001, σ. 85;
Gibson, Ward, & Lusoli, 2003, σ. 167).
Ωστόσο, πέρα από τις πρώτες μηχανιστικές-μιμητικές προσεγγίσεις που
υιοθετούν τα κόμματα προκειμένου να αποκτήσουν δικό τους δικτυακό τόπο, τα
πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν από την αξιοποίηση του Διαδικτύου είναι
αναμφισβήτητα: σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης, ως εργαλείο προεκλογικών
αγώνων, ως μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής των μελών τους αλλά και των πολιτών
γενικότερα (Ward, Gibson, & Nixon, 2003, σ. 12). Οι ευκολίες της ψηφιακής
αποθήκευσης και παρουσίασης δεδομένων επιτρέπουν στα κόμματα να χρησιμοποιούν
τους δικτυακούς τους τόπους ως «αποθήκες» πληροφοριών, παρέχοντας ενημέρωση πχ.
για τις τρέχουσες εξελίξεις, τα εσωκομματικά δρώμενα, πολιτικά κείμενα, αρχειακό
υλικό κλπ. Ως εργαλείο προεκλογικών αγώνων, ο κομματικός δικτυακός τόπος παρέχει
τη δυνατότητα στα κόμματα να καταστούν τα ίδια παραγωγοί της πληροφορίας,
επικοινωνώντας άμεσα με τους πολίτες-ψηφοφόρους, χωρίς τη διαμεσολάβηση των
παραδοσιακών ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα, μικρότεροι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι
δεν απολαμβάνουν την ίδια έκθεση με τα μεγαλύτερα «κατεστημένα» κόμματα στα
ΜΜΕ, έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια.
Επιπλέον, οι δυνατότητες εξατομίκευσης του περιεχομένου που προσφέρεται
από ένα δικτυακό τόπο είναι τέτοιες, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία κομματικών
δικτυακών τόπων, οι οποίοι λειτουργούν στοχευμένα παρέχοντας διαφορετική δομή και
περιεχόμενο ανάλογα με τη στόχευση σε συγκεκριμένα πολιτικά ακροατήρια. Με αυτόν
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τον τρόπο, το Διαδίκτυο προσφέρεται ως εργαλείο αξιοποίησης τεχνικών του πολιτικού
μάρκετινγκ. Αντιμετωπίζοντας τους εν δυνάμει ψηφοφόρους ως «καταναλωτές» και τις
προτεινόμενες πολιτικές των κομμάτων ως «προϊόντα»139 (Andreadis & Chadjipadelis,
2008), τα κόμματα μπορούν να αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο, ώστε να παρέχουν
υπηρεσίες κατάτμησης και τμηματοποίησης 140 (segmentation) της εκλογικής αγοράς,
προβάλλοντας στοχευμένα μηνύματα στους πολίτες141.
Τέλος, το Διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο συμμετοχής και
εσωτερικής οργάνωσης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των κομματικών μελών στις
εσωτερικές διαδικασίες. Η διαδραστική φύση του μέσου παρέχει τη δυνατότητα να
υπάρχουν μόνιμοι ηλεκτρονικοί χώροι διαλόγου εντός των κομματικών πλαισίων, να
διεξάγονται ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων κλπ, ενώ συγχρόνως, η
ίδια η δομή του Παγκόσμιου Ιστού με τη χρήση υπερσυνδέσμων επιτρέπει την
επικοινωνιακή διασύνδεση μεταξύ ηγεσίας και βάσης και των οργανωτικών
αποκεντρωμένων δομών των κομμάτων. Για παράδειγμα, στον ελληνικό κομματικό
κυβερνοχώρο, το ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργήσει ξεχωριστό υποτόπο για τις θεματικές
(τομεακές) οργανώσεις του αλλά και για τις γεωγραφικά οριοθετημένες οργανικές
μονάδες (περιφερειακές, νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις και επιτροπές). Στο
δικτυακό τόπο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι σύνδεσμοι προς τις «συνιστώσες» του, ενώ
μέσω του δικτυακού τόπου του Συνασπισμού μπορεί κανείς να περιηγηθεί στους
επιμέρους ιστότοπους των «τάσεων» του κόμματος.

139

στον πλέον πρόσφατο δικτυακό τόπο της Νέας Δημοκρατίας το 2012, οι σχετικές ιστοσελίδες του
ιστοτόπου στις οποίες ήταν διαθέσιμα για «κατέβασμα» ηλεκτρονικά λογότυπα και άλλα τέτοιας φύσης
επικοινωνιακές «πρώτες ύλες» του κόμματος, ο τίτλος της σελίδας ήταν «Εταιρική Ταυτότητα»
παραπέμποντας σε ιδιωτική επιχείρηση και όχι πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με την «κοινή-συνηθισμένη»
χρήση του όρου «εταιρεία».
140
Σύμφωνα με τον Shama (1975) τμηματοποίηση ονομάζεται η διαδικασία όπου οι καταναλωτές και εν
δυνάμει καταναλωτές ενός προϊόντος ταξινομούνται βάσει μίας ή περισσοτέρων μεταβλητών σε
ομοιογενή τμήματα. Μεταφερόμενη στο πεδίο της πολιτικής, η τμηματοποίηση μπορεί να βοηθήσει στην
εξατομικευμένη στόχευση ομάδων ψηφοφόρων ανάλογα με δημογραφικά, γεωγραφικά ή ψυχογραφικά
κριτήρια.
141
Μία πρώτη ένδειξη τέτοιας φύσεως λειτουργίας στο ελληνικό πολιτικό Διαδίκτυο παρέχεται από τον
προσωπικό ιστότοπο του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου, όπου το
περιεχόμενο που δημοσιεύεται μεταβάλλεται σημαντικά αναλόγως της γλώσσας προτίμησης του
επισκέπτη. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, με προτιμώμενη γλώσσα τα ελληνικά, ο δικτυακός
τόπος δημοσίευε περιεχόμενο που σχετιζόταν με τις δραστηριότητές του ως Πρωθυπουργού και
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ με προτιμώμενη γλώσσα τα αγγλικά, το περιεχόμενο παρείχε πληροφορίες
κυρίως σε σχέση με τις δραστηριότητές του ως Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
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Η τομή -με τη μαθηματική έννοια- του Διαδικτύου και των πολιτικών κομμάτων
εντοπίζεται σε τρεις θεματικούς τομείς: α) στον τρόπο, στο ύφος και στους όρους της
πολιτικής επικοινωνίας ιδιαίτερα σε σχέση με τη διεξαγωγή των προεκλογικών
αναμετρήσεων, β) στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εσωτερική οργάνωση και
λειτουργία των κομμάτων και γ) στις επιπτώσεις που έχει το Διαδίκτυο συνολικά στο
κομματικό σύστημα.
4.1.1

Πολιτική Επικοινωνία και Εκλογικός Ανταγωνισμός στο Διαδίκτυο

Η πολιτική επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως «το πεδίο της ανταλλαγής
αντικρουόμενων λόγων, των πολιτικών, των δημοσιογράφων και της δημοσκοπούμενης
κοινής γνώμης» (Wolton, 2005, σ. 438) και έχει διανύσει πληθώρα εξελικτικών φάσεων
στο παρελθόν, οι οποίες αναμφίβολα συνεχίζονται, στενά συνδεδεμένες με τις εκάστοτε
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες της εποχής. Οι εξελικτικές φάσεις
αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρία στάδια: το προμοντέρνο, το μοντέρνο και το
μεταμοντέρνο (Norris, 2000a, σ. 137). Η προμοντέρνα επικοινωνία έχει τοπικό και κατά
περίπτωση χαρακτήρα. Ο κομματικός τύπος λειτουργεί ως ο κύριος ενδιάμεσος μεταξύ
του πολιτικού κόμματος και των πολιτών, ενώ το εκλογικό σώμα χαρακτηρίζεται από
σταθερά κοινωνικά στοιχεία και κομματική αφοσίωση. Το μοντέρνο στάδιο,
χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από τον κεντρικό σχεδιασμό στα επιτελεία των
κομμάτων με τη βοήθεια επαγγελματιών πολιτικών και επικοινωνιακών συμβούλων. Η
τηλεόραση αναλαμβάνει τον κυρίαρχο επικοινωνιακό ρόλο (Βενέτη, 2004, σ. 120), ενώ
το εκλογικό σώμα σταδιακά αποκόπτεται από τους παραδοσιακούς κοινωνικούς και
πολιτικούς δεσμούς του. Στο τρίτο στάδιο εξέλιξης, οι τάσεις που εμφανίζονται στο
μοντέρνο στάδιο επεκτείνονται και εντείνονται. Ο ρόλος των εξειδικευμένων πολιτικών
συμβούλων επικοινωνίας (spin doctors) γίνεται πιο σημαντικός, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης αναβαθμίζονται και κατανέμονται σε περισσότερα εναλλακτικά κανάλια,
ενώ η εκλογική βάση απελευθερώνεται ακόμα περισσότερο από τις παραδοσιακές
εκλογικές συμπεριφορές (Karlsen, 2010, σσ. 193-194). Τα ίδια τα κόμματα στην
προσπάθειά τους να προσεταιριστούν περισσότερους ψηφοφόρους αποκόπτονται από
τις παραδοσιακές κοινωνικές συμμαχίες τους ενισχύοντας τον «πολυσυλλεκτικό»
χαρακτήρα τους και αξιοποιούν όλο και περισσότερο τεχνικές πολιτικού μάρκετινγκ
(Kotzaivazoglou & Ikonomou, 2005, σ. 2). Η τάση δείχνει σαφώς τη μείωση της
επιρροής των πολιτικών κομμάτων, ενώ φαίνεται να ισχυροποιούνται τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Στη χώρα μας, η Κουντούρη (2010, σ. 69) σημειώνει ότι η χρήση
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επικοινωνιακών τεχνικών και των ειδικών στην επικοινωνία έχει καθιερωθεί και στις
ελληνικές προεκλογικές εκστρατείες με καθοριστική χρονική περίοδο παγίωσης αυτής
της τάσης και επικράτησης των ΜΜΕ, τη δεκαετία του '90142.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της
τηλεόρασης, η αξιοποίηση επαγγελματιών συμβούλων επικοινωνίας και η χρήση του
πολιτικού μάρκετινγκ στη μεταμοντέρνα φάση της πολιτικής επικοινωνίας επηρεάζει
τις προεκλογικές καμπάνιες των κομμάτων σε δύο επίπεδα: πρώτον, στο πεδίο της
εσωκομματικής οργάνωσης, σε αντίθεση με ό,τι θα ήταν πιθανόν αναμενόμενο, τα
κόμματα αποκτούν πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα προσπαθώντας να ελέγξουν κεντρικά
κάθε έκφραση της πολιτικής επικοινωνίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο των
προεκλογικών αγώνων. Το ΠΑΣΟΚ 143 κατά την προεκλογική περίοδο του 2009,
δημοσίευσε στον επίσημο κομματικό δικτυακό τόπο τον «Οδηγό Επικοινωνίας και
Σχεδιασμού», όπου περιγράφονται με σαφήνεια τα επιτρεπτά λογότυπα, οι
χρωματισμοί, οι γραμματοσειρές, τα συνθήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
υποψήφιοι βουλευτές στον προεκλογικό τους αγώνα αλλά και τα μεγέθη των
προεκλογικών φυλλαδίων (ΠΑΣΟΚ, Τομέας Επικοινωνίας, 2009). Δεύτερον, το ύφος
και η στόχευση των προεκλογικών αγώνων έχει μεταβληθεί κατά τη μοντέρνα και
μεταμοντέρνα φάση της πολιτικής επικοινωνίας, καταγράφοντας μία μετάβαση από την
προβολή πολιτικών θέσεων και προτάσεων στην προβολή ατομικών χαρακτηριστικών
και της προσωπικότητας των πολιτικών. Επιπλέον, η αξιοποίηση της τηλεόρασης και
της τηλεοπτικής διαφήμισης συνοδεύεται από σημαντικό κόστος και σε συνδυασμό με
την ανάγκη των κομμάτων να απευθύνονται αποτελεσματικά σε ετερόκλητα και
ανομοιογενή ακροατήρια οδηγεί αναγκαστικά στη σύμπτυξη και συμπύκνωση του
πολιτικού μηνύματος στο επίπεδο της εύληπτης συνθηματολογίας υπό τους όρους του
σχεδόν πάντα περιορισμένου τηλεοπτικού χρόνου.

142

ωστόσο, χάριν πληρότητας θα πρέπει να αναφερθεί και η άποψη του Papathanassopoulos (2007, σ.
130) ότι πρώτον, οι επικοινωνιακές ομάδες των κομμάτων αποτελούνται από πολιτικά στελέχη των ίδιων
των κομμάτων και δεύτερον, η αξιοποίηση επαγγελματιών της επικοινωνίας δεν οδηγεί σε αύξηση της
δύναμής τους μέσα στα κόμματα, αφού η τελική ευθύνη για την επικοινωνία και την πολιτική στρατηγική
του κόμματος παραμένει στα χέρια του αρχηγού και της περί αυτού ηγετικής ομάδας.
143
Και η Νέα Δημοκρατία μετά τον επανασχεδιασμό του δικτυακού της τόπου το 2012, παρείχε
αντίστοιχες υπηρεσίες-οδηγίες προς τους υποψηφίους βουλευτές για τις βουλευτικές εκλογές του ίδιου
έτους (Νέα Δημοκρατία, 2012). Όπως άλλωστε αναφέρεται στον δικτυακό τόπο του κόμματος: «Η
σύγχρονη παρουσίαση του κόμματος καθώς και ο ενιαίος τρόπος προβολής του δημιουργούν συνέργιες και
πλεονεκτήματα που αναμφισβήτητα ενισχύουν την συνολική του εικόνα» (Νέα Δημοκρατία:
http://goo.gl/qBdXY)
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Η ανάπτυξη και διείσδυση του Διαδικτύου στην πολιτική είναι φανερό ότι
επιδρά και συνεισφέρει στο προαναφερθέν πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα, το
ύφος και τις προδιαγραφές της πολιτικής επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα
προσπαθούν να ασκήσουν συγκεντρωτικό έλεγχο παρέχοντας ένα αυστηρό πλαίσιο για
το πώς θα πρέπει τα κατά τόπους κομματικά στελέχη και υποψήφιοι να διεξάγουν τον
προεκλογικό αγώνα, δημοσιεύοντας αναλυτικό εκλογικό υλικό και λεπτομερείς
προδιαγραφές, η αποκεντρωμένη φύση του Διαδικτύου αναιρεί στην πράξη σχεδόν
κάθε προσπάθεια κεντρικού ελέγχου. Το γεγονός ότι κάθε κομματικός υποψήφιος,
μέλος του κόμματος ή έστω φιλικά προσκείμενος προς το κόμμα πολίτης, έχει τη
δυνατότητα να καταστεί παραγωγός πληροφορίας δημοσιεύοντας περιεχόμενο σε
δικτυακούς τόπους, ιστολόγια ή υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι οι
εκστρατείες των κομμάτων αποκτούν μία αποκεντρωμένη διάσταση πέρα από τον
έλεγχο της κομματικής ηγεσίας. Στην Ελλάδα είναι πλέον συχνό φαινόμενο,
εγκαλούμενα από τους πολιτικούς τους αντιπάλους, κόμματα να καλούνται να
«απολογηθούν» για αναρτήσεις στελεχών τους στο Διαδίκτυο, οι οποίες αποκλίνουν
από την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος ή μεταφέρουν στο επίκεντρο του
δημόσιου πολιτικού διαλόγου ζητήματα τα οποία δεν έχει επεξεργαστεί και στα οποία
δεν επιθυμεί να εμπλακεί το κόμμα144.
4.1.2

Εσωκομματική Οργάνωση και Λειτουργίες

Εκτός από τις τυχόν επιδράσεις του Διαδικτύου στη σχέση μεταξύ κομμάτων
και εκλογικής αγοράς οι οποίες περιγράφηκαν νωρίτερα, αναμφίβολα ένα επιπλέον
πεδίο, όπου οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα κόμματα, είναι
αυτό της εσωκομματικής οργάνωσης, λειτουργίας και δόμησης νέων σχέσεων με την
κομματική βάση. Όπως αναφέρθηκε ήδη από την εισαγωγή της παρούσας έρευνας, στη
διεθνή βιβλιογραφία διατυπώνονται αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με τη σχέση που
δομούν τα κόμματα με τη βάση τους στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας. Τα
μεταπολεμικά μοντέλα θεωρητικής τυποποίησης και ανάλυσης των κομμάτων στην

144

Παράδειγμα τέτοιας φύσεως επικοινωνιακής παρέκκλισης, αποτελεί η περίπτωση της επιχείρησης
εκκένωσης της «Βίλας Αμαλίας» από τους καταληψίες τον Ιανουάριο του 2013 αλλά και η επέμβαση της
αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ την ίδια χρονική περίοδο. Οι συγκεκριμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και οι
δηλώσεις και διαδικτυακές αναρτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσαν την αφορμή έντονης
αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, την ίδια
στιγμή που οι επικοινωνιακές προτεραιότητες της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ως κεντρική επιλογή την
ανάδειξη των ζητημάτων διαπλοκής όπως προέκυπταν από την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ»
(newsbeast.gr, 07/01/2013).

138

4.Οι

Δικτυακοί Τόποι των Πολιτικών Κομμάτων

Ευρώπη, όπως τα πολυσυλλεκτικά ή κόμματα-καρτέλ, εντοπίζουν όχι μόνο την
ποσοτική μείωση των εγγεγραμμένων μελών των κομμάτων, αλλά επιπλέον την
ποιοτική μεταβολή του βαθμού και του εύρους εμπλοκής της βάσης στα εσωκομματικά
δρώμενα. Ενώ τα κόμματα εμφανίζονται πιο «ανοικτά» σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή
των πολιτών στις εσωκομματικές διαδικασίες, στην πραγματικότητα η σχετική
βαρύτητα και σημασία της συμμετοχής αυτής είναι πολύ μικρότερη από όσο
αρέσκονται να διαφημίζουν ή αφήνουν να εννοηθεί τα ίδια τα κόμματα. Η διεθνής
βιβλιογραφία καταγράφει στα σύγχρονα κόμματα μία τάση ισχυροποίησηςαυτονόμησης

της

εκάστοτε

ηγεσίας

συνοδευόμενη

αντίστοιχα

από

την

περιθωριοποίηση της βάσης αλλά και των συλλογικών οργανωτικών δομών των
κομμάτων. Η αποευθυγράμμιση των πολιτών με τα κόμματα, ως κύριους φορείς
εκπροσώπησης, οφείλεται όχι μόνο στην άμβλυνση των διαιρετικών τομών στην
κοινωνία στη βάση της κοινωνικής τάξης ως παράγοντα ταύτισης με τα μαζικά
κόμματα των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά ταυτόχρονα σχετίζεται και με την
πληθώρα των εναλλακτικών μορφών πολιτικής συμμετοχής και συλλογικής δράσης που
υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το τελικό αποτέλεσμα
για τα κόμματα παραμένει το ίδιο: Καλούμενα να σχηματίσουν όσο το δυνατόν
ευρύτερες συμμαχίες, τα κόμματα διαρρηγνύουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τους
δεσμούς τους με τις κοινωνικές ομάδες των οποίων τα συμφέροντα παραδοσιακά
εκπροσωπούσαν, ενώ παράλληλα μετακινούν την εστίαση των δράσεών τους από τον
πολιτικό λόγο και την ιδεολογία, στην εικόνα των ηγετών τους και, τουλάχιστον για τα
κόμματα εξουσίας, την προβολή της αποιδεολογικοποιημένης διαχειριστικής τους
ικανότητας στην κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, μία επιπλέον παρενέργεια της αυξανόμενης
αποξένωσης των κομμάτων από τους πολίτες συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους. Τα
αυξανόμενα κόστη των προεκλογικών αγώνων, στους οποίους κυρίαρχο ρόλο
διαδραματίζουν τα ΜΜΕ και οι επαγγελματίες σύμβουλοι επικοινωνίας, έχει ως
αποτέλεσμα να λαμβάνουν σαφώς τη μορφή δραστηριοτήτων εντάσεως κεφαλαίου.
Ωστόσο, δεδομένης της μείωσης της οικονομικής συνεισφοράς των μελών της βάσης,
τα κόμματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις χρηματοδοτικές απαιτήσεις των
σύγχρονων «διαρκών» προεκλογικών αγώνων στρέφονται είτε σε αφανείς οικονομικούς
πόρους με αποτέλεσμα την εξάρτησή τους από ιδιωτικά συμφέροντα, είτε εξαρτώνται
σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και τον τραπεζικό δανεισμό. Αν
και ο ρόλος των μελών στα μαζικά κόμματα των προηγούμενων δεκαετιών ήταν
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ιδιαίτερα σημαντικός για τον εσωκομματικό βίο μέσα από συλλογικές-διαβουλευτικές
διαδικασίες, τα θεωρητικά υποδείγματα των πολυσυλλεκτικών και καρτέλ κομμάτων
προβλέπουν μία διαφορετική, πιο εξατομικευμένη μορφή δραστηριοποίησης και
εμπλοκής των μελών τους. Στα δύο αυτά μοντέλα, αν και προβλέπεται η σχετική
αυτονόμηση των ηγετικών ελίτ από τη βάση, τα μέλη του κόμματος δεν παύουν να
διατηρούν την αξία τους, έστω και εργαλειακά: η θέσπιση πιο χαλαρών δεσμών των
πολιτών με το κόμμα, όπως πχ στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ («φίλοι» αλλά όχι μέλη
του κόμματος με δικαίωμα ψήφου στην εσωκομματική διαδικασία εκλογής Προέδρου)
μπορεί να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τις ηγεσίες όχι μόνο σε βάρος τυχόν
εσωκομματικών τους αντιπάλων, αλλά σε βάρος και των κομματικών συλλογικοτήτων.
Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το Διαδίκτυο λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του, όπως η διαδραστική φύση του και η άρση των χωροχρονικών
περιορισμών που τίθενται από τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, σαφώς θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί από τα κόμματα τόσο για τη βελτίωση της εσωτερικής τους οργάνωσης
αλλά και για εξωτερικής φύσης δράσεις. Η προσέλκυση νέων μελών, η διευκόλυνση
της συμμετοχής της βάσης στις εσωκομματικές και δημόσιες διαβουλευτικές
διαδικασίες, ο κεντρικός συντονισμός των οργανικών μονάδων του κόμματος αλλά και
η διευκόλυνση στην εισροή οικονομικών πόρων είναι πεδία στα οποία τα κόμματα
εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εκμεταλλευτούν το Διαδίκτυο και τους κομματικούς
δικτυακούς τόπους, ώστε να βελτιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση αλλά και την
εσωκομματική δημοκρατία.
4.1.3

Διαδίκτυο και Κομματικό Σύστημα

Όπως αναφέρουν οι Mair, Müller & Plasser (2004, σ. 264) τα πολιτικά κόμματα
αρχίζουν το βίο τους με δύο στόχους: ο πρώτος είναι η επιβίωσή τους και ο δεύτερος η
πολιτική τους επιτυχία. Αμφότεροι αυτοί οι στόχοι είναι πολύπλευροι, ενίοτε δε
αντιφατικοί, και ταυτόχρονα ο ορισμός τους και η προτεραιότητα, που αποδίδεται στον
καθέναν από αυτούς, διαφέρει ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε κόμματος και το
γενικότερο πολιτικό και κομματικό πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να
λειτουργήσουν. Τόσο η επιβίωση όσο και η πολιτική επιτυχία μπορούν να οριστούν είτε
με όρους επιτυχούς ή έστω αξιοπρεπούς καταγραφής της εκλογικής δύναμης του
κόμματος είτε με τη συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό. Ωστόσο ακόμα και τα εκλογικά αποτελέσματα, ως όρος επιβίωσης
εντός του κομματικού συστήματος, διαφέρουν από κόμμα σε κόμμα, καθώς πχ στην
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Ελλάδα, για ορισμένα κόμματα η επίτευξη του εκλογικού μέτρου του 3% μπορεί να
θεωρηθεί επιτυχία, όπως πχ η περίπτωση του Συνασπισμού της Αριστεράς ιδιαίτερα
μετά την αποχώρηση του ΚΚΕ και το μετασχηματισμό του ΣΥΝ σε ενιαίο κόμμα, ενώ
για άλλα, όπως το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, η απόλυτη εκλογική κυριαρχία αποτελεί συνεχές
στοίχημα και πρόκληση. Αντίστοιχα, η επιτυχής παρουσία ενός κόμματος
αξιολογούμενη με όρους συμμετοχής στη διακυβέρνηση υπόκειται στις ιδιαίτερες
συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κάθε κόμμα. Για ορισμένα εξ αυτών, ακόμα και μία
θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καταγραφεί ως επιτυχία, ενώ για άλλα η
κατάκτηση του πρωθυπουργικού θώκου μπορεί να αποτελεί κυρίαρχο ή αποκλειστικό
στόχο (Strοm & Muller, 1999, σσ. 12-13).
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι σύγχρονες δημοκρατίες δεν μπορούν να
εξεταστούν παρά μόνο υπό τους όρους ύπαρξης των πολιτικών κομμάτων
(Schattschneider, 1942, σ. 1), 145 , ενώ ο Διαμαντόπουλος σημειώνει ότι «αποτελεί
κοινοτυπία η διαπίστωση πως τα κόμματα αποτελούν εδώ και πολλές δεκαετίες τον
πυρήνα της πολιτικής ζωής στις δυτικές, ιδιαίτερα, κοινωνίες» (1993, σ. 27). Ιδιαίτερα
στην Ελλάδα ο ρόλος και η σημασία των κομμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας είναι
αναμφισβήτητη, ειδικώς μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 (Lavdas,
1997, σ. 52). Αναγνωρίζοντας τη θεωρητική δυναμική των κομμάτων ως φορέων
εκδημοκρατισμού και κύρια πολιτική δομή διασύνδεσης των πολιτών με το κράτος, η
αισιόδοξη άποψη υποστηρίζει ότι η ευρεία διάδοση του Διαδικτύου και του παγκόσμιου
ιστού προσφέρει μια εξαιρετικής τάξεως ευκαιρία για την ανανέωση του θεσμού και
την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ πολιτών και πολιτικών κομμάτων.
Τα πολιτικά κόμματα διαφέρουν από τους υπόλοιπους πολιτικούς θεσμούς υπό
την έννοια ότι μόνο αυτά είναι σε θέση να εκπροσωπούν διαφορετικά και ενίοτε
αντικρουόμενα συμφέροντα, να κινητοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν τους πολίτες,
να συμμετάσχουν στις εκλογές και εν τέλη να κυβερνήσουν. Τα δημοκρατικά κόμματα
οφείλουν να διατηρούν αμφίδρομους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία, να είναι
υπόλογα στους πολίτες και να ελέγχονται από αυτούς, ενώ παράλληλα να διαθέτουν
τους μηχανισμούς εκείνους που θα εγγυώνται την κομματική πειθαρχία και τη
λειτουργία

της

κυβέρνησης.

Δεδομένων

145

των

παραπάνω,

υπάρχει

έντονος

“...(political parties)… have been the makers of democratic governments. …modern democracy is
unthinkable save in the terms of political parties” (Schattschneider, 1942, σ. 1)
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προβληματισμός στις δυτικές δημοκρατίες όσον αφορά τη συνεχώς μειούμενη
κομματική ταύτιση του εκλογικού σώματος αλλά και την πτώση στην εγγραφή
κομματικών μελών. Αν και ορισμένοι ερευνητές ερμηνεύουν την τάση αυτή ως
έκφραση της «παρακμής» των πολιτικών κομμάτων (Mair & van Biezen, 2001, σ. 14),
άλλοι θεωρούν ότι πιθανόν να σηματοδοτεί αναγκαίες δομικές αλλαγές στα μαζικά και
πολυσυλλεκτικά κόμματα, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας εποχής
(Whiteley, 2009). Ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις όμως αντιμετωπίζουν τα κόμματα σε
νέες ή δοκιμαζόμενες δημοκρατίες, όπου τα κόμματα είναι κατακερματισμένα και
πολωμένα σε όλο το πολιτικό φάσμα. Οι εκλογικές αναμετρήσεις εξαρτώνται
περισσότερο από τις προσωποπαγείς ηγεσίες των κομμάτων παρά από τις
προγραμματικές τους θέσεις, ενώ η έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου επιτρέπει τη
δημιουργία πελατειακών δομών και προσωπικών στρατηγικών εντός των κομματικών
οργανώσεων. Επίσης, σε ανελεύθερα καθεστώτα, όπου τα κόμματα συχνά βρίσκονται
εκτός νόμου, το Διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός παρέχουν διαύλους επικοινωνίας
στους αποκλεισμένους πολίτες πέρα από την επίσημη πληροφόρηση και κρατική
προπαγάνδα. Για τους λόγους αυτούς υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες όσον αφορά τη
δημοκρατική δυναμική που μπορούν να δημιουργήσουν οι νέες τεχνολογίες
επικοινωνιών. Συνεπώς το ερώτημα είναι, εάν το Διαδίκτυο μπορεί πράγματι δρώντας
εξισωτικά, να προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ανταγωνισμού, επικοινωνίας και
οργάνωσης σε όλα τα κόμματα ανεξαρτήτως μεγέθους και πολιτικής τοποθέτησης
ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τα αντιπροσωπευτικά δημοκρατικά πολιτεύματα.
Από την αντίθετη πλευρά υποστηρίζεται ότι είναι αδύνατον η τεχνολογία από
μόνη της να μετασχηματίσει και να αναδιατάξει τις υπάρχουσες ισορροπίες ισχύος και
πλούτου, με δεδομένες τις ανισότητες πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες τόσο σε εθνικό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Lusoli & Ward, 2004, σσ. 466-467). Το ψηφιακό χάσμα
θα μεγαλώσει και οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν ένα ακόμη εργαλείο
επικοινωνίας στη διάθεση των ευνοημένων τμημάτων των κοινωνιών και των ελίτ.
Παράλληλα, η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι στις δυτικές δημοκρατίες τα
μεγαλύτερα κόμματα έχουν αναπτύξει δικτυακούς τόπους, οι οποίοι προσφέρουν
πληροφόρηση από το κόμμα προς τους πολίτες, ενώ η αντίστροφη αναδραστική ροή
πληροφοριών δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Έτσι αρκετοί ερευνητές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών δεν έχουν μεταβάλλει κατά τρόπο
σημαντικό ούτε τη λειτουργία των κομμάτων ούτε και την επικοινωνία τους με τους
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πολίτες (Anstead & Chadwick, 2009, σ. 71). Συνεπώς η τεχνολογία δρα με τρόπο που
μεταφέρει πιστά τις αντιπαραθέσεις και τον ανταγωνισμό των κομμάτων στο Διαδίκτυο
και τον παγκόσμιο ιστό, υπό τους ίδιους όρους με την «πραγματική» πολιτική ζωή,
λειτουργώντας περισσότερο ως κάτοπτρο παρά ως φορέας μεταβολής και εξέλιξης.
Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω, όσον αφορά την επίδραση και τις
επιπτώσεις του Διαδικτύου σε θεσμικούς πολιτικούς δρώντες, όπως τα πολιτικά
κόμματα, υπάρχουν δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, η εξισωτική
(equalization) και η κανονικοποιητική (normalization). Κατά την εξισωτική θεώρηση,
στον ιδεατό κόσμο του παγκόσμιου ιστού μειώνονται ή εν δυνάμει εξαλείφονται οι
διαφορές μεταξύ των κομμάτων άνισης δυναμικότητας σε σχέση με την πρόσβασή τους
σε πόρους, ή παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας και προπαγάνδας. Το κύριο
επιχείρημα αυτής της άποψης είναι ότι η ευρεία χρήση του Διαδικτύου που θεωρήθηκε
αρχικά ως εργαλείο εκδημοκρατισμού, θα μπορούσε να ευνοήσει περισσότερο τα μικρά
και περιφερειακά κόμματα λαμβάνοντας υπόψη ότι οδηγούσε στην άρση της
διαμεσολάβησης των ελεγχόμενων ΜΜΕ στην πολιτική επικοινωνία. Το μικρό κόστος
για την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου από ένα μικρό κόμμα, θα του έδινε βήμα λόγου
και πρόσβαση σε ένα πολύ μεγαλύτερο εκλογικό ακροατήριο (Margolis, Resnick, &
Levy, 2003, σ. 58).
Το Διαδίκτυο μειώνει το κόστος έκδοσης πληροφορίας και πολυμέσων για τα
πολιτικά κόμματα, σε μεγάλη κλίμακα, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους εκδότες του
μηνύματος να έχουν τον πλήρη έλεγχο χωρίς τη διαμεσολάβηση δημοσιογράφων ή
ιδιοκτητών ΜΜΕ (Carlson & Strandberg, 2007, σ. 32; Margolis, Resnick, & Levy,
2003, σ. 53). Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό του Διαδικτύου το καθιστά ιδιαίτερα
χρήσιμο σε όλα τα κόμματα ωστόσο, υποθετικά, τα πλεονεκτήματά του θα πρέπει να
είναι ακόμα πιο σημαντικά για τα μικρά και περιφερειακά κόμματα, τα οποία δεν
μπορούν να συναγωνιστούν τα μεγάλα κόμματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στα
παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας146 (Norris, 2001, σ. 164). Τα μικρά κόμματα

146

Στην Ελλάδα ο χρόνος πρόσβασης των κομμάτων στα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα
κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Πχ. Με
την Υπ.Αποφ.12217-13/5/2009 (ΦΕΚ 899 Β’) για την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2009,
προβλέπεται ότι όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας είναι υποχρεωμένοι να μεταδώσουν
60λεπτη συνέντευξη του αρχηγού κάθε κόμματος ή συνασπισμού ωστόσο για τον τηλεοπτικό χρόνο
μετάδοσης πολιτικών διαφημίσεων, μόνο το 50% του προϋπολογισμένου χρόνου μοιράζεται ισομερώς σε
όλα τα κόμματα ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζεται αναλογικά με τις έδρες που έχει κάθε κόμμα στο
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θα πρέπει λοιπόν, να συναγωνίζονται στην πολιτική επικοινωνιακή αρένα με ίσους
όρους σε σχέση με τα μεγάλα κόμματα. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ορισμένες
εμπειρικές έρευνες, οι οποίες υποστηρίζουν την εξισωτική θεώρηση. Μία σχετική
μελέτη σε 134 κομματικούς ιστότοπους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει
στα συμπεράσματα ότι οι δικτυακοί τόποι των μικρότερων κομμάτων πράγματι
παρείχαν μεγαλύτερη «φωνή και ορατότητα» σε σχέση με την έκθεσή τους στα
παραδοσιακά μέσα (Norris, 2003). Στην Ιταλία, αντίστοιχη έρευνα έδειξε ότι τα
μικρότερα κόμματα αξιοποιούσαν καλύτερα το νέο μέσο από ό,τι τα μεγαλύτερα
(Newell, 2001, σ. 81). Συγκριτική μελέτη του 2003 σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και
Πορτογαλία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κομματικοί δικτυακοί τόποι βοηθούν
στην εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των κομμάτων σε σχέση με τον εκλογικό
ανταγωνισμό (Cunha, Martin, Newell, & Ramiro, 2003, σ. 87) και στην Ιαπωνία ότι το
Διαδίκτυο σαφώς δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας για τα μικρότερα κόμματα,
υποψηφίους και ομάδες συμφερόντων (Tkach-Kawasaki, 2003, σ. 118).
Η κανονικοποιητική (normalization) θεώρηση υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο
από την εξισωτική (equalization). Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το Διαδίκτυο δεν
θα μεταβάλλει σε τίποτε τους όρους ανταγωνισμού των κομμάτων, καθώς τα
υπάρχοντα πρότυπα και συνθήκες που επικρατούν στην «πραγματική» πολιτική ζωή
απλά θα αναπαραχθούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στον ιδεατό κόσμο του Διαδικτύου
χωρίς απαραίτητα να μεταβάλλουν τις υπάρχουσες σχέσεις και ισορροπίες ισχύος.
Για την υποστήριξη της κανονικοποιητικής θεώρησης προβάλλονται δύο κύρια
επιχειρήματα:
Πρώτον, η ύπαρξη ενός κομματικού δικτυακού τόπου από μόνη της δεν μπορεί
να συνεισφέρει στην πολιτική διαδικασία, καθώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να
προσελκύσει διαδικτυακούς επισκέπτες από το εκλογικό σώμα. Στην κατεύθυνση αυτή
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χρήση παραδοσιακών μέσων, όπως οι ραδιοτηλεοπτικές ή

ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ουσιαστικά η υπουργική απόφαση υιοθετεί κάθε
φορά τις προτάσεις της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών. Στην Διακομματική Επιτροπή προεδρεύει ο
Υπουργός Εσωτερικών και συμμετέχουν αυτοδικαίως εκπρόσωποι από κάθε κόμμα, ή συνασπισμό
κομμάτων που εκπροσωπούνταν στη Βουλή που διαλύθηκε ενώ μπορούν να κληθούν και εκπρόσωποι
κομμάτων και συνασπισμών που να μην εκπροσωπούνταν στη Βουλή, πλην όμως έχουν καταρτίσει
πλήρεις συνδυασμούς που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Για
τις εθνικές εκλογές του 2009 στη διακομματική επιτροπή συμμετείχαν εκτός από τα βουλευτικά κόμματα
άλλα δώδεκα μικρά, τα οποία πληρούσαν την συγκεκριμένη προϋπόθεση.
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έντυπες διαφημίσεις, οι οποίες θα κατευθύνουν τους πολίτες προς τον κομματικό
δικτυακό τόπο (Carlson & Djupsund, 2001, σ. 69). Συνεπώς τα κόμματα που διαθέτουν
μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και προσβάσεις στα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν
μεγαλύτερες δυνατότητες να ενημερώσουν τους πολίτες για τους δικτυακούς τους
τόπους αυξάνοντας την επισκεψιμότητα. Το στοιχείο αυτό από μόνο του ενισχύει τις
κυρίαρχες κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις ακόμα και στο Διαδίκτυο (Gibson,
Margolis, Resnick, & Ward, 2003, σ. 50; Norris, 2001, σ. 153).
Δεύτερον, τα κόστη που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διατήρηση
«επαγγελματικών» και εξελιγμένων πολιτικών δικτυακών τόπων αυξάνονται διαρκώς.
Αν και στα αρχικά στάδια της έκθεσης των κομμάτων στο Διαδίκτυο ήταν αρκετή η
εμπλοκή ερασιτεχνών εθελοντών στη δημιουργία δικτυακών τόπων, αυτό πλέον δεν
είναι αρκετό καθώς η τεχνολογική και επικοινωνιακή εξειδίκευση που απαιτείται
σπανίως είναι διαθέσιμη από μη επαγγελματίες του χώρου. Έτσι τα κόμματα που
μπορούν να διαθέσουν τους ανάλογους πόρους, ώστε να προσλάβουν εξειδικευμένους
συνεργάτες ή την κομματική βάση που θα τους εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό
εθελοντική πρόσβαση σε τέτοιου είδους στελέχη, έχουν σαφώς πλεονέκτημα σε σχέση
με τα μικρότερα κόμματα που δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν αλλά ούτε και να
στρατολογήσουν εξειδικευμένους εθελοντές.
Συνοπτικά, η κανονικοποιητική θεώρηση αναφέρει ότι αν και τα μικρά κόμματα
έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν την ιδεολογία τους και τη δομή τους σε μεγαλύτερο
ακροατήριο μέσω του Διαδικτύου σε σχέση με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, είναι αδύνατον
να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους αυξημένους προϋπολογισμούς και οργανωτικές
δομές των μεγαλύτερων κομμάτων 147 , τα οποία χρησιμοποιούν τους πόρους που
διαθέτουν, ώστε να κυριαρχούν και στον παγκόσμιο ιστό (Margolis & Resnick, 2000).
Όπως η εξισωτική, έτσι και η κανονικοποιητική θεώρηση υποστηρίζεται από ευρήματα
εμπειρικών ερευνών. Για τις εκλογές του 2000 στις Ηνωμένες Πολιτείες το
συμπέρασμα είναι ότι ο κυβερνοχώρος αντικατοπτρίζει πιστά τον «πραγματικό» κόσμο
(Margolis, Resnick, & Levy, 2003, σσ. 68,69) ενώ στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν
σχετικές έρευνες στη Ρωσία (March, 2004, σ. 388), την Αυστραλία (Gibson & Ward,
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Στην περίπτωση των ελληνικών κομμάτων είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο της κρατικής
χρηματοδότησης προς τα κόμματα της βουλής για το έτος 2010 το 74% κατευθύνεται προς το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δημοκρατία.
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2002, σ. 122), στη Γερμανία (Schweitzer, 2009, σ. 24; Gibson, Rommele, & Ward,
2003, σ. 101) στη Δανία (Hansen & Kosiara-Pedersen, 2005, σ. 20), στον Καναδά
(Small, 2008, σ. 67) και στη Μεγάλη Βρετανία (Ward, Gibson, & Lusoli, 2006, σ. 11).
Συνεπώς είναι φανερό ότι τόσο η αισιόδοξη εξισωτική άποψη όσο και η
απαισιόδοξη κανονικοποιητική στηρίζονται ακαδημαϊκά από τα ευρήματα πληθώρας
εμπειρικών ερευνών. Αποκτά λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η λεπτομερής διερεύνηση
και των δύο θεωρήσεων στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα θέτοντας το ερώτημα
εάν πράγματι τα ισχυρότερα κόμματα αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται καλύτερα τον
ιδεατό κόσμο του παγκόσμιου ιστού σε σχέση με τα μικρότερα/περιφερειακά.

4.2 Η Δόμηση των Κριτηρίων Πολιτικής Λειτουργικότητας
Η μεταμοντέρνα φάση της πολιτικής επικοινωνίας συμπίπτει με την ανάδειξη
ενός νέου μέσου μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που το καθιστούν διαφορετικό από ό,τι ήταν γνωστό έως τώρα. Το Διαδίκτυο έχει
χαρακτηριστεί ως εν δυνάμει αντίδοτο στις τάσεις και τα προβλήματα που
περιγράφονται παραπάνω. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι παρέχει τα μέσα για την
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, ότι είναι τεχνολογία εκδημοκρατισμού
και ότι μπορεί να επιτρέψει στα πολιτικά κόμματα να αξιοποιήσουν νέες δυνατότητες
για την επικοινωνία με τους ψηφοφόρους τους. Η πολυδιάστατη δυναμική της
επικοινωνίας, που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το Διαδίκτυο, μπορεί να ενδυναμώσει
του δεσμούς ανάμεσα στους πολιτικούς δρώντες.
Ωστόσο, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό και την αισιοδοξία που φαίνεται να
διακατέχει την πλειοψηφία των πρώιμων μελετών σχετικά με την επίδραση του
Διαδικτύου στην πολιτική ζωή, άρχισαν να εμφανίζονται ερευνητές με κριτική διάθεση
απέναντι στις πραγματικές δυνατότητες του νέου μέσου. Τα κύρια επιχειρήματα αυτής
της κατεύθυνσης είναι δύο. Πρώτον, ότι ακόμα και αν οι επίσημοι πολιτικοί δρώντες
φανούν πρόθυμοι να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά τη διαδικτυακή τους παρουσία, αυτό
δεν σημαίνει ότι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα θα είναι διαφορετικό και πιο ουσιώδες
από ό,τι θα ήταν με τη χρήση πιο παραδοσιακών μέσων. Κοινώς, νέα μέσα δεν
σημαίνουν και νέες πολιτικές. Δεύτερον, οι πολίτες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
διαθέτουν τέτοιο προφίλ, ώστε να χαρακτηρίζονται ήδη πολιτικοποιημένοι και ενεργοί
(Norris, 2000a, σ. 277; Norris, 2003, σ. 43).
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Η πολιτική στο Διαδίκτυο μπορεί εννοιολογικά να χωριστεί σε δύο
ερευνητικούς τομείς. Πρώτον, τις πολιτικές που αφορούν τη χρήση, αξιοποίηση και
ρύθμιση του ίδιου του Διαδικτύου ως μέσου και δεύτερον, τις πολιτικές «χρήσεις» του
Διαδικτύου από παραδοσιακούς πολιτικούς δρώντες, όπως τα κόμματα, οι υποψήφιοι,
οι κυβερνήσεις κλπ., όπου ουσιαστικά οι online δραστηριότητες μεταφράζονται και
μεταφέρονται ως δράσεις στην «πραγματική» πολιτική ζωή.
Ο δεύτερος αυτός τομέας εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι αφορά
«παραδοσιακούς» πολιτικούς δρώντες, όπως τα πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως απαραίτητα για τη λειτουργία των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών
δημοκρατικών πολιτευμάτων.
Είναι γεγονός, ότι τα πολιτικά κόμματα εμφανίζουν εντονότερη δραστηριότητα
κατά τις περιόδους των εκλογών. Αν και αναμφίβολα παραμένουν ενεργά και μεταξύ
των εκλογικών αναμετρήσεων, οι εκλογές αποτελούν κρίσιμες χρονικές περιόδους κατά
τις οποίες γίνεται εμφανές το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο της κάθε
χώρας. Από την άλλη πλευρά έχει υπερτονιστεί ο σκοπός της μεγιστοποίησης της
εκλογικής δύναμης του κάθε κόμματος σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται αυτοσκοπός,
ενώ είναι σαφές ότι τα εκλογικά αποτελέσματα, αν και σημαντικά από μόνα τους,
αφενός μεν δεν έχουν την ίδια βαρύτητα για όλα τα κόμματα, αφετέρου δε ακόμα και
για το ίδιο κόμμα δεν έχουν πάντα την ίδια σημασία. Συνεπώς έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των κομμάτων σε όλο τον κύκλο
της πολιτικής ζωής, τόσο στις προεκλογικές περιόδους όσο και εκτός αυτών.
Την τελευταία δεκαπενταετία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η έρευνα στο πεδίο της
χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της τεχνολογίας από τα πολιτικά
κόμματα. Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και
ταχύτερα αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας στην πολιτική επιστήμη. Σε γενικές γραμμές οι
περισσότερες από αυτές τις έρευνες εκκινούν με την παραδοχή ή την προσδοκία ότι οι
νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο μπορούν να αναζωογονήσουν και να ενδυναμώσουν
τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τα πολιτικά κόμματα ως μέρος αυτών. Στις
ανεπτυγμένες μεταβιομηχανικές δημοκρατικές κοινωνίες, όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, η μετεξέλιξη και ο μετασχηματισμός των πολιτικών κομμάτων τα έχουν
αποξενώσει από τους πολίτες. Η αυτονόμηση και η φθορά αυτή αποτυπώνεται με
σαφήνεια στη μειωμένη συμμετοχή των πολιτών στις κομματικές διαδικασίες και την
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ένταξη μελών148 σε αυτά, αλλά επίσης και από τη φθίνουσα συμμετοχή των πολιτών
γενικότερα στην πολιτική ζωή.
Σε θεωρητικό επίπεδο αυτό το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί ως η «κρίση της
δημοκρατίας» (Norris, 1999, σ. 2). Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η «κρίση» αυτή
αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Υπό αυτή την έννοια οι
νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχουν τη δυνατότητα και τα μέσα
για την υπέρβαση των αντιπροσωπευτικών θεσμών, όπως τα πολιτικά κόμματα και τη
θέσπιση νέων μορφών άμεσης δημοκρατίας. Σε αντίλογο αυτής της άποψης, οι νέες
τεχνολογίες επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανανέωση και τον
επαναπροσδιορισμό

των

αντιπροσωπευτικών

θεσμών,

ενώ

παράλληλα

να

ενδυναμώσουν τους δεσμούς τους με τους πολίτες.
Αναμφίβολα

και

οι

δύο

προσεγγίσεις

περιλαμβάνουν

μαξιμαλιστικές

προσδοκίες, όσον αφορά τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας
από τους πολιτικούς θεσμούς, τις κυβερνήσεις ή τα κόμματα, καθώς θεωρούν δεδομένο
ότι οι πολιτικές οντότητες θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις νέες
δυνατότητες και μέσα επικοινωνίας που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες.
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, οι εμπειρικές έρευνες έχουν ως αποτέλεσμα
μικτά και ενίοτε αντιφατικά συμπεράσματα όσον αφορά την εκμετάλλευση των νέων
μέσων από τα πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα δεν αξιοποιούν αποδοτικά τα νέα μέσα,
παρέχοντας περιεχόμενο συχνά πεπαλαιωμένο και ημιτελές, δεν παρέχουν τους
απαιτούμενους πόρους σε χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για την ανάπτυξη των
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Στην ελληνική πραγματικότητα, χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας μίας έστω χαλαρής και
μη συνεχούς ή συνεπούς επανεμπλοκής των πολιτών στη διαδικασία επιλογής του Προέδρου του
κόμματος, αποτελούν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας τόσο στο ΠΑΣΟΚ το
2007 όσο και στη Νέα Δημοκρατία το 2009. Στο μεν ΠΑΣΟΚ επινοήθηκε ο όρος «φίλοι και μέλη» για
τους πολίτες που επιθυμούσαν να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος ώστε αφενός μεν
να μην περιοριστεί το εκλογικό σώμα στα μέλη του κόμματος τα οποία εν πολλοίς ελέγχονται από
κομματικούς μηχανισμούς, αφετέρου δε να γίνει πιο εύκολη η εμπλοκή πολιτών στις κομματικές
διαδικασίες χωρίς να αποκτήσουν κομματική «ταυτότητα» (Νικηφόρου & ΠΑΣΟΚ, 2007). Στη Νέα
Δημοκρατία η εκλογή του Προέδρου έγινε από τα μέλη του κόμματος, ωστόσο ήταν δυνατή η άμεση
εγγραφή στο μητρώο μελών του κόμματος την ημέρα των εκλογών με συμβολικό αντίτιμο (Νέα
Δημοκρατία, 2009). Παρά το γεγονός ότι αναμφίβολα και στις δύο περιπτώσεις διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο οι εσωκομματικές ισορροπίες, συσχετισμοί και επιδιώξεις των υποψηφίων για την
ηγεσία, ενδεχομένως να εκφράζεται μία προσπάθεια των δύο μεγαλύτερων ελληνικών κομμάτων για
ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών σε μία κορυφαία εσωκομματική τους διαδικασία έστω και ως
πρόφαση νομιμοποίησης ή επίδειξης ισχύος των υποψηφίων και της νέας ηγεσίας στα πλαίσια της
διαμόρφωσης των νέων εσωκομματικών ισορροπιών την επόμενη ημέρα. Για μία διαφορετική
προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις πραγματικές -αρνητικές- επιπτώσεις των δημοψηφισματικών πρακτικών
στις εσωκομματικές διαδικασίες βλ. σελ. 66
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δικτυακών τόπων και δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των νέων μέσων για
μεγαλύτερη επαφή, διαδραστικότητα και συμμετοχικότητα με τους πολίτες.
Οι δυνατότητες, που παρέχει το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες είναι
δεδομένες, ενώ, παράλληλα, ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο τις αξιοποιούν τα
πολιτικά κόμματα είναι ιδιαίτερης σημασίας. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να
αναζητηθούν τα αίτια και οι λόγοι των σχετικών διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται,
στα πλαίσια των εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών του κάθε κομματικού
σχηματισμού.
4.2.1

Ηλεκτρονική Λειτουργικότητα και Δείκτες

Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης της διαδικτυακής
παρουσίας και δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων απαιτεί εξ αρχής να
διασαφηνιστούν ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες. Σε γενικές γραμμές η
βιβλιογραφία διαχωρίζει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες των πολιτικών κομμάτων
στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες (Διαμαντόπουλος, 1993):
α) μεγιστοποίηση εκλογικής δύναμης και προεκλογικές εκστρατείες
β) επιδίωξη κατάληψης της εκτελεστικής εξουσίας
γ) παραγωγή πολιτικής, προτάσεων και ιδεολογίας
δ) εσωκομματική δημοκρατία και κομματική οργάνωση
ε) κινητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
Από την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο αλλά και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν μεταβάλλει σημαντικά την επικοινωνία σε
σχέση με τα παραδοσιακά μέσα:
α) Όγκος: ο όγκος πληροφοριών που είναι δυνατόν να διακινηθεί μέσα από τα
νέα κανάλια επικοινωνίας είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με τα παραδοσιακά
μέσα
β) Ταχύτητα: η συμπίεση των δεδομένων και ο τρόπος σύνταξης έχουν μειώσει
το χρόνο που απαιτείται για την αποστολή ενός μηνύματος
γ) Μορφή: ο ταυτόχρονος συνδυασμός ήχου, κίνησης, εικόνας και κειμένου σε
ένα μήνυμα επιτρέπουν την αποστολή δυναμικών μηνυμάτων τα οποία ενεργοποιούν
περισσότερες από μία αισθήσεις του αποδέκτη
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δ) Κατεύθυνση: η επικοινωνία μεταλλάσσεται από αμιγώς πυραμοειδής (από
πάνω προς τα κάτω) σε πολυδιάστατη. Είναι εφικτή και εύκολη τόσο η κάθετη και
οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των δρώντων, όσο και η σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή
της.
ε) Ατομικός έλεγχος και επιλογή (εξατομίκευση): είναι πλέον σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό εφικτή η δυνατότητα επιλογής των αποδεκτών των μηνυμάτων στο τι θα δουν,
πως θα το δουν και ακόμα σημαντικότερα, το αν θα αναδημοσιεύσουν ένα μήνυμα.
στ) Κόστος: όλα τα παραπάνω είναι εφικτά με κλάσμα μόνο του κόστους που θα
απαιτούσαν παραδοσιακές προσεγγίσεις
Αν και μέχρι πρόσφατα τα παραδοσιακά μέσα αποτελούσαν κεντρική επιλογή
για την επιδίωξη των σκοπών των κομμάτων, οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το
Διαδίκτυο έχει αρχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή
στρατηγική των κομμάτων. Στη βιβλιογραφία αναγνωρίζονται πέντε λειτουργίες τις
οποίες επιτελούν τα κόμματα στο Διαδίκτυο (Gibson & Ward, 2000b; Newell, 2001;
Gibson, Margolis, Resnick, & Ward, 2003; Gibson, Rommele, & Ward, 2003; Ward,
Gibson, & Lusoli, 2005):
α) Παροχή Πληροφοριών
β) Προεκλογικές Εκστρατείες
γ) Παραγωγή Πόρων
δ) Εσωτερική και Εξωτερική Δικτύωση
ε) Ενίσχυση της Συμμετοχής
Η παροχή πληροφοριών, οι προεκλογικές εκστρατείες και η παραγωγή πόρων
αποτελούν επικοινωνία από τα πάνω προς τα κάτω. Η συμμετοχή θεωρείται
επικοινωνία από τα κάτω προς τα πάνω, ενώ η δικτύωση αποτελεί οριζόντια
επικοινωνία. Για κάθε κόμμα που περιλαμβάνεται στην έρευνα, μετρώνται οι
συγκεκριμένοι δείκτες σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί και συσχετίζονται με
βάση τις ανεξάρτητες μεταβλητές που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.
4.2.2

Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας

Καθώς τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο και
οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τους πολιτικούς δρώντες,
αντίστοιχα πληθαίνουν και οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματική χρήση
των νέων τεχνολογιών. Στην πλειοψηφία τους οι σχετικές έρευνες επικεντρώνονται στις
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Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Λόγω του εκλογικού συστήματος εστιάζουν ιδιαίτερα
στους ατομικούς ιστότοπους των υποψηφίων παραβλέποντας αρκετά πεδία μελέτης
όπως είναι τα πολιτικά κόμματα (Kampitaki, Tambouris, & Tarabanis, 2008, σ. 191;
Gibson & Ward, 2009, σ. 95).
Στις Δυτικές Δημοκρατίες όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, τα πολιτικά
κόμματα και οι υποψήφιοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ήδη από το 1996,
χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκάθαρη στρατηγική για την αξιοποίηση του νέου μέσου. Η
διαδικτυακή παρουσία κρίθηκε ως απαραίτητη από τα πολιτικά κόμματα κυρίως υπό το
φόβο να μη «μείνουν πίσω» στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, το αρχικό χαμηλό
κόστος χρήσης και εκμετάλλευσης του Διαδικτύου αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα
στην υιοθέτησή του από τα πολιτικά κόμματα (Selnow, 1998, σ. 86). Παρόλα αυτά θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η υψηλής τεχνολογίας εικόνα ενός κόμματος στην εποχή του
Διαδικτύου απαιτεί σημαντική προσπάθεια και πόρους, ώστε να συντηρείται. Πέρα από
το σχετικά μικρό σταθερό κόστος της αρχικής παρουσίας στο Διαδίκτυο, η συντήρηση
της καλής εικόνας έχει σημαντικό μεταβλητό κόστος. Το μεταβλητό κόστος
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σε χρόνο, σε προσωπικό, το κόστος συντήρησης και
ανανέωσης της τεχνολογικής υποδομής, ενώ επίσης πρέπει να προσμετρηθεί και το
κόστος της συνεχούς παρακολούθησης των τεκταινόμενων και των εξελίξεων στον
ηλεκτρονικό χώρο, όπως πχ η ραγδαία αύξηση στη χρήση των κοινωνικών δικτύων.
Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα πλούσιο εύρος μελετών που επικεντρώνονται όχι
μόνο σε συγκεκριμένες χώρες αλλά υιοθετούν και συγκριτικές προσεγγίσεις. Στη
διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες για Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μεγάλη
Βρετανία (Margolis, Resnick, & Wolfe, 1999; Gibson, Margolis, Resnick, & Ward,
2003), η Γερμανία (Gibson, Rommele, & Ward, 2003; Saleh, 2005), η Δανία (Hansen &
Kosiara-Pedersen, 2005), η Ολλανδία (Voerman, 1999; Os, Hagemann, Voerman, &
Jankowski, 2007), η Τσεχία (Gregor, 2007), η Σλοβενία (Oblak & Zeljan, 2007), η
Ισπανία (Padró-Solanet & Cardenal, 2008) και η Ιταλία (Newell, 2001; Gibson, Newell,
& Ward, 2000), ενώ αρκετές έρευνες υπάρχουν και για μη Ευρωπαϊκές χώρες όπως o
Καναδάς (Smith & Chen, 2009), η Ιαπωνία (Tkach-Kawasaki, 2003), η Νέα Ζηλανδία
(Conway & Dorner, 2004), η Αυστραλία (Gibson & Ward, 2002; Chen, Gibson, &
Geiselhart, 2006), Φιλιππίνες (Mirandilla, 2007), Ινδία (Tekwani & Shetty, 2007) και
Σρι Λάνκα (Tekwani & Kluver, 2007).
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Οι ερευνητές υιοθέτησαν μία σειρά από κριτήρια για την αξιολόγηση των
πολιτικών δικτυακών τόπων τα οποία σε κάποιο βαθμό προήλθαν από την προσαρμογή
αντίστοιχων κριτηρίων που χρησιμοποιούνταν για την αξιολόγηση γενικών δικτυακών
ιστότοπων. Οι Auty και Nicholas (1998) χρησιμοποίησαν μία σειρά από κριτήρια τα
οποία όμως δεν περιελάμβαναν τη διαδραστικότητα, στοιχεία απαραίτητα για την
αξιολόγηση πολιτικών ιστότοπων. Σε μια επίσης παλαιότερη προσπάθεια, το 1997 για
την αξιολόγηση των δικτυακών τόπων υποψήφιων Γερουσιαστών στις ΗΠΑ
χρησιμοποιήθηκε μια πιο ποσοτική προσέγγιση εστιάζοντας περισσότερο στο
περιεχόμενο των δικτυακών τόπων παρά στη λειτουργία ή το σχεδιασμό τους (Klotz,
1997). Το 2000 και το 2001 οι Auty και Cowen διεξήγαγαν έρευνες με ένα πιο
απλοποιημένο σύνολο έξι κριτηρίων: περιεχόμενο, σχεδίαση, πολυμέσα, ενημέρωση,
εξωτερικοί σύνδεσμοι και διαδραστικότητα (Auty & Cowen, 2000; Auty & Cowen,
2001). Ωστόσο η αξιολόγηση των κριτηρίων ήταν ασαφής και γενική χωρίς να
επιτρέπει την χρήση τους για σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ιστότοπων.
Στη Γερμανία το 2003, οι Gibson, Rommele και Ward, χρησιμοποιώντας
ομαδοποιημένα κριτήρια λειτουργικότητας και τεχνολογίας διαπιστώνουν ότι τα
Γερμανικά πολιτικά κόμματα αξιοποιούν το Διαδίκτυο κυρίως για την πληροφόρηση
των πολιτών παρά για δικτύωση και ενίσχυση της συμμετοχής. Επίσης διαπιστώνεται
ότι υπάρχει υπεροχή των μεγάλων κομμάτων στον τρόπο αξιοποίησης του Διαδικτύου
σε σχέση με τα μικρότερα. Η διαφορά δε γίνεται ακόμα πιο έντονη μεταξύ των
κοινοβουλευτικών

και

των

εξωκοινοβουλευτικών

κομμάτων.

Στην

έρευνα

χρησιμοποιήθηκε και ερωτηματολόγιο προς τα κόμματα, όπου φαίνεται, ότι, ενώ τα
μεγαλύτερα κόμματα έχουν ως στόχο να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ώστε να
τροφοδοτούν τα παραδοσιακά ΜΜΕ, τα μικρότερα είναι ικανοποιημένα από το γεγονός
ότι μπορούν να εκπέμπουν τα μηνύματά τους σε ευρύτερο ακροατήριο. Επιπλέον τα
μικρότερα κόμματα είναι πιο πιθανό να αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο για την επίλυση
οργανωτικών θεμάτων (Gibson, Rommele, & Ward, 2003, σ. 102).
Άλλες έρευνες συγκρίνουν τη χρήση του Διαδικτύου μεταξύ διαφορετικών
χωρών. Οι Margolis, Resnick και Wolfe (1999) συνέκριναν τα πολιτικά κόμματα στις
ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία αναλύοντας στοιχεία όπως δυνατότητες αναζήτησης
εντός του ιστότοπου, πληροφορίες οργάνωσης δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής
μελών κ.α. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη Μεγάλη Βρετανία τα μικρά
πολιτικά κόμματα έχουν ενεργότερη παρουσία στο Διαδίκτυο από ό,τι στις ΗΠΑ, αλλά
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και στις δύο χώρες τα μεγαλύτερα κόμματα διαθέτουν ποιοτικότερους ιστότοπους και
πιο προηγμένους τεχνολογικά.
Σε αντίστοιχη συγκριτική έρευνα στις δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Norris (2001) έθεσε τρία ερωτήματα σχετικά με τους κομματικούς
δικτυακούς τόπους: την παρεχόμενη λειτουργικότητα, τον ανταγωνισμό μεταξύ των
κομμάτων και τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών των ιστότοπων. Με τη χρήση των
μεθόδων της ανάλυσης περιεχομένου και ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, η
ερευνήτρια συμπέρανε ότι οι κομματικοί δικτυακοί τόποι ενίσχυσαν τον πλουραλισμό
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας τη δυνατότητα στα μικρά και περιφερειακά κόμματα
να προσεγγίσουν τους πολίτες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα στα
παραδοσιακά ΜΜΕ. Η έρευνα επίσης αναφέρει ότι οι τόποι υπερβαίνουν την δομή
πληροφόρησης «από τα πάνω προς τα κάτω» ως δίαυλοι ελεγχόμενης κομματικής
προπαγάνδας και επιδεικνύουν χαρακτηριστικά ανάδρασης, ως κανάλια μεταφοράς
μηνυμάτων από τους πολίτες προς το κόμμα. Από την πλευρά των επισκεπτών των
κομματικών ιστότοπων, διαπιστώνει ότι η απήχηση του Διαδικτύου παραμένει μικρή
στην Ευρώπη δεδομένης της μικρής διείσδυσης στο κοινό.
Σε διαφορετική συγκριτική προσέγγιση από τη Norris, οι Gibson et al (2003)
εξέτασαν τις επιδράσεις των Αμερικανικών προεκλογικών αγώνων στον τρόπο που
διεξάγονται οι αντίστοιχες αναμετρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, μία διαδικασία που
ονομάζεται «Θεωρία Αμερικανοποίησης»
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. Στα συμπεράσματα της έρευνας

αναφέρεται ότι παρατηρούνται πολλές ομοιότητες στην προεκλογική χρήση του
Διαδικτύου από τα κόμματα και στις δύο χώρες.
Άλλες μελέτες διερευνούν το βαθμό στον οποίο οι ηλεκτρονικές προεκλογικές
εκστρατείες υιοθετούν «κλασσικές» πρακτικές και ύφος που χρησιμοποιούνται και στα
άλλα μέσα, όπως η αρνητική διαφήμιση (Klotz, 1998; Druckman, Kifer, & Parkin,
2010) με σκοπό τη δυσφήμηση της εικόνας ή των προτάσεων του αντιπάλου μέσω
υπαινιγμών, συγκρίσεων ή άμεσων επιθέσεων (Βενέτη, 2009, σ. 90). Τα συμπεράσματα
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και τα χαρακτηριστικά που επιδεικνύει όσον αφορά την «Αμερικανοποίησή» της στις εκλογές του 2004,
από τους Κοτζαϊβαζόγλου και Οικονόμου. Αν και δεν εστιάζει αποκλειστικά στο Διαδίκτυο και τις νέες
τεχνολογίες, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά τις κοινωνικοπολιτικές και θεσμικές
διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, οι εκλογές είχαν ισχυρά χαρακτηριστικά
«Αμερικανοποίησης» τουλάχιστον για τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας (Kotzaivazoglou & Ikonomou,
2005).

153

Ηγεσία, πολιτική και κόμματα στον κυβερνοχώρο.

συγκλίνουν στην πεποίθηση ότι το Διαδίκτυο ωριμάζει ως εργαλείο προεκλογικών
εκστρατειών κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε με παραδοσιακά μέσα μαζικής
επικοινωνίας, όπως την τηλεόραση και το ραδιόφωνο τα οποία και αντιγράφει.
Το 2000 οι Gibson και Ward παρατήρησαν ότι οι μελέτες αξιολόγησης των
πολιτικών δικτυακών τόπων θα έπρεπε να εξετάζουν τη διαδικτυακή παρουσία των
πολιτικών κομμάτων όχι μόνο ποσοτικά ως πηγή πληροφόρησης αλλά και ποιοτικά,
λαμβάνοντας υπόψη και πόσο αποτελεσματικά γίνεται η εκμετάλλευση του νέου μέσου
από τα πολιτικά κόμματα. Έτσι πρότειναν μια σειρά από 43 ομαδοποιημένα κριτήρια
αξιολόγησης, ώστε να είναι πιο εύκολη και η μεταξύ τους σύγκριση και κατάταξη των
δικτυακών ιστότοπων (Gibson & Ward, 2000a).
Σήμερα, τα κριτήρια των Gibson και Ward παραμένουν εν μέρει επίκαιρα. Οι
δικτυακοί τόποι αξιολογούνται για μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία
εντάσσονται στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως (παροχή πληροφοριών,
δημιουργία

πόρων,

εσωτερική

δικτύωση,

εξωτερική

δικτύωση,

ενθάρρυνση

συμμετοχής, προεκλογικές εκστρατείες, παρουσίαση, προσβασιμότητα, πλοήγηση,
πρόσφατη ενημέρωση κλπ). Κάθε κατηγορία περιγράφεται από μετρήσιμες μεταβλητές,
οι οποίες λαμβάνουν τιμές από την άμεση παρατήρηση του ιστότοπου, ενώ επίσης
αναλύεται σε υποκατηγορίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κατηγορία «Παροχή
Πληροφόρησης» αναλύεται σε δεκαέξι υποκατηγορίες, οι οποίες κυμαίνονται από το
ιστορικό συγκρότησης και οργάνωσης του κόμματος έως την ύπαρξη βιβλιοθήκης
παλαιότερων άρθρων. Στην κατηγορία της παραγωγής πόρων, ο ιστότοπος αξιολογείται
για τη δυνατότητα και την ευκολία με την οποία ο χρήστης μπορεί να γίνει μέλος, να
συνεισφέρει χρήματα ή να αγοράσει online υλικό. Στην εσωτερική δικτύωση, ο
ιστότοπος αξιολογείται με το πλήθος των διασυνδέσεων προς τοπικές οργανώσεις,
ύπαρξη χώρου μελών, chat και forum για μέλη. Στην εξωτερική δικτύωση
αξιολογούνται στοιχεία, όπως η διασύνδεση με δικτυακούς τόπους ΜΜΕ, συναφείς
πολιτικούς ή μη οργανισμούς, βιβλιοπωλεία κλπ. Για τη συμμετοχή οι δικτυακοί τόποι
αξιολογούνται με βάση το πλήθος των επαφών email, που παρουσιάζουν στους
επισκέπτες, online φόρμες επικοινωνίας, online έρευνες κοινής γνώμης, καθώς και η
δυνατότητα δικτυακής συζήτησης με μέλη της ιεραρχίας του κόμματος. Για τις
προεκλογικές εκστρατείες, οι δικτυακοί τόποι αξιολογούνται για online τακτικές,
διαφημίσεις, δυνατότητας πρόσβασης του κοινού σε φυλλάδια, θέσεις κλπ.
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Οι υπόλοιπες πέντε κατηγορίες των Gibson και Ward, δεδομένης της ανάπτυξης
της τεχνολογίας του παγκόσμιου ιστού και των δικτυακών τόπων, έχουν τετριμμένη
αξία. Οι δικτυακοί τόποι λαμβάνουν βαθμούς για την ύπαρξη εικόνων ή video, αλλά
πλέον όλοι σχεδόν οι δικτυακοί τόποι των πολιτικών κομμάτων έχουν εξελιχθεί σε
σχέση με τη δεκαετία του 1990, όπου κυριαρχούσε η γραπτή μορφή του περιεχομένου.
Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί δικτυακοί τόποι περιέχουν ήχο, εικόνα και κίνηση (Oates,
2008, σ. 4). Για την προσβασιμότητα, η αξιολόγηση αφορά τη διευκόλυνση πρόσβασης
σε άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης ή τη δυνατότητα
αποκλειστικής μορφής κειμένου για διευκόλυνση των εκτυπώσεων. Για την κατηγορία
της πλοήγησης οι δικτυακοί τόποι αξιολογούνται για την ύπαρξη μηχανής αναζήτησης,
χάρτη δικτυακού τόπου κλπ, ενώ τέλος υπάρχει μία κατηγορία κριτηρίων που αφορά το
πόσο συχνά ενημερώνεται ο δικτυακός τόπος.
Στην Ελλάδα, είναι αξιοσημείωτη η έρευνα των Δεμερτζή, Διαμαντάκη, Γαζή
και Σαρτζετάκη σχετικά με την ανάλυση των δικτυακών τόπων των ελλήνων
βουλευτών. Η σχετική έρευνα μελέτησε τους δικτυακούς τόπους 58 βουλευτών όλων
των κομμάτων με σκοπό να διερευνήσει δύο ερωτήματα: Πρώτον, σε ποιο βαθμό
αξιοποιούν οι Έλληνες βουλευτές τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το Διαδίκτυο, και
δεύτερον, εάν οι υφιστάμενες δικτυακές παρουσίες των βουλευτών έχουν αμβλύνει
τυχόν διαφορές και ανισότητες που παρατηρούνται στην ελληνική πολιτική «αγορά»
(Demertzis, Diamantaki, Gazi, & Sartzetakis, 2005).
Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 57 διαφορετικές μεταβλητές,
οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κύριους δείκτες:
α) Προφίλ του δικτυακού τόπου,
β) παραδοσιακή πολιτική επικοινωνία,
γ) ψηφιακή πολιτική επικοινωνία και,
δ) Διασύνδεση.
Στο προφίλ του δικτυακού τόπου καταγράφηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά
ενός δικτυακού τόπου, όπως πχ η ύπαρξη βιογραφικών στοιχείων, φωτογραφίες και
πολιτικό πρόγραμμα του βουλευτή, δημόσιες θέσεις κλπ. Στο δείκτη της παραδοσιακής
πολιτικής επικοινωνίας εντάσσονται κριτήρια, όπως ομιλίες του βουλευτή στο
κοινοβούλιο, συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Στο δείκτη της
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«ψηφιακής» πολιτικής επικοινωνίας εντάσσονται και μετρώνται στοιχεία και
λειτουργίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν στους πολίτες μέσω άλλων μέσων,
όπως online chat με τον βουλευτή, ψηφιακά αρχεία παλαιότερων ετών, φόρουμ κλπ.
Τέλος, ο τέταρτος δείκτης μετρά τη διασύνδεση του δικτυακού τόπου με τον υπόλοιπο
κυβερνοχώρο, όπως άλλους δικτυακούς τόπους του κόμματος ή πολιτικών οργανισμών,
βιβλιοθηκών κλπ.
Η έρευνα συμπεραίνει ότι οι έλληνες βουλευτές χρησιμοποιούν μεν το
Διαδίκτυο για να έχουν ηλεκτρονική παρουσία χωρίς ωστόσο να εκμεταλλεύονται
πλήρως τις δυνατότητες του μέσου. Αυτό οφείλεται τόσο στην άγνοια των νέων
τεχνολογιών από πλευράς των βουλευτών, όσο και στο γεγονός ότι το πολιτικό
μάρκετινγκ είναι ακόμα στην Ελλάδα σε στάδιο ανάπτυξης (Andreadis &
Chadjipadelis, 2008). Επιπλέον οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην
«πραγματική» πολιτική ζωή μεταξύ των βουλευτών παρατηρούνται και στη δικτυακή
τους παρουσία χωρίς να λειτουργεί το νέο μέσο κατά τρόπο εξισωτικό (Demertzis,
Diamantaki, Gazi, & Sartzetakis, 2005, σ. 66).
Τέλος, οι Κουρσάρης και Παπαγιαννίδης μελέτησαν τη χρήση του Διαδικτύου
ως εργαλείου πολιτικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα στα πλαίσια των Εθνικών εκλογών
του 2007 (Coursaris & Papagiannidis, 2009). Εστιάζοντας στους δικτυακούς τόπους
όλων των υποψηφίων βουλευτών για όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές
διερεύνησαν τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία
των πολιτικών ιστότοπων. Εξετάστηκαν 373 διαδικτυακοί τόποι σε σχέση με 58
κριτήρια σχεδίασης και λειτουργικότητας, ενώ έγινε και περιπτωσιολογική μελέτη δύο
ιστότοπων υποψηφίων βουλευτών – ένα από κάθε κόμμα εξουσίας, του Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη από το ΠΑΣΟΚ και της Σοφίας Καλαντζάκου από τη Νέα Δημοκρατία. Η
έρευνα συμπεραίνει ότι μόνο το 18% των υποψηφίων βουλευτών διέθεταν δικτυακό
τόπο και κατά μέσο όρο η μορφή και η λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής
προεκλογικής τους εκστρατείας ήταν αρκετά περιορισμένη για τις δυνατότητες που
παρουσιάζει το Διαδίκτυο σε σχέση με τη στρατολόγηση εθελοντών ή την οικονομική
ενίσχυση της καμπάνιας, ενώ ταυτόχρονα υστερούν και σε άλλες παροχές όπως η
διάθεση ηλεκτρονικού προεκλογικού υλικού, ημερολόγιο εκδηλώσεων κα. Ταυτόχρονα
οι ερευνητές προτείνουν ως απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά για τις
διαδικτυακές προεκλογικές εκστρατείες των υποψηφίων:
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χαρακτηριστικά:

αποκλειστική

ηλεκτρονική

διεύθυνση,

βιογραφικό υποψηφίου, κομματική συσχέτιση, εγγραφή σε mailing list,
ημερολόγιο εκδηλώσεων, και πολιτική προστασίας δεδομένων


«Παραδοσιακές» προεκλογικές τακτικές προσαρμοσμένες στο Διαδίκτυο:
φωτογραφίες από προεκλογικές εκδηλώσεις, δυνατότητα άμεσης
αποστολής των ιστοσελίδων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παροχή
στοιχείων επικοινωνίας της καμπάνιας, video πολιτικών διαφημίσεων,
δελτία τύπου και ομιλίες



Αποκλειστικές πρακτικές για το Διαδίκτυο: δυνατότητες αναζήτησης του
δικτυακού τόπου, ηλεκτρονικό υλικό, δυνατότητα καταγραφής σχολίων
των επισκεπτών



Στρατηγική διασυνδέσεων: υπερσύνδεσμοι προς κυβερνητικούς και
κομματικούς ιστότοπους, ΜΜΕ ή άλλους ιστότοπους πολιτικής φύσης



Τεκμηρίωση και σύγκριση πολιτικών θέσεων: επεξηγηματικά κείμενα
πολιτικών θέσεων και συγκρίσεις με τους αντιπάλους

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται τα κριτήρια των Gibson και Ward
(2000a) με βελτιώσεις που προέκυψαν από μεταγενέστερες μελέτες (Gibson & Ward,
2002; Gibson, Margolis, Resnick, & Ward, 2003; Saleh, 2005) και προσαρμογέςεπικαιροποιήσεις, ώστε να ανταποκρίνονται αφενός μεν στην ελληνική πραγματικότητα
αφετέρου δε στις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει, ενώ ταυτόχρονα
διατηρείται στο βαθμό που είναι εφικτό, ο αρχικός τους χαρακτήρας, ώστε να είναι
εφικτή η χρήση τους σε συγκριτικές αναλύσεις με άλλες έρευνες οι οποίες έχουν
βασιστεί σε αυτά.
4.2.3
4.2.3.1

Κριτήρια Πολιτικής Λειτουργικότητας
Παροχή πληροφοριών

Αφορά την προσπάθεια των κομμάτων να κάνουν γνωστές στους πολίτες την
ιστορία, τις θέσεις, προτάσεις, απόψεις και ιδεολογία τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να
διακρίνεται από τον αμιγώς προεκλογικό «διαφημιστικό» λόγο. Το Διαδίκτυο
προσφέρει εύκολα τέτοια δυνατότητα λόγω της ταχύτητας, μεγάλου όγκου μετάδοσης
των δεδομένων σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Οι υπάρχουσες εμπειρικές έρευνες
υποστηρίζουν ότι στο σύνολό τους οι δικτυακοί τόποι των κομμάτων λειτουργούν ως
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αποθήκες ή αρχεία πληροφοριών για το κόμμα (Margolis, Resnick, & Wolfe, 1999;
Voerman, 1999; Gibson & Ward, 2000a; Gibson & Ward, 2000b).
Πίνακας 4-1. Κριτήρια Παροχής Πληροφοριών

Δείκτης: B1. Παροχή Πληροφοριών (0-16)
Αθροιστικός- μία μονάδα για καθένα από τα παρακάτω:
Υποδείκτες: Τίτλος
Σχόλια
Συνοπτική παρουσίαση της
Β1.1
Οργανωτική Ιστορία
δημιουργίας και ιστορικής
εξέλιξης του κόμματος.
Πληροφορίες όπως το πότε
δημιουργήθηκε, περίοδοι
διακυβέρνησης, ηγεσία και
ιστορικά στελέχη.
Προφίλ και οργανόγραμμα του
Β1.2
Περιγραφή Δομής
κόμματος. Πληροφορίες για τα
όργανα και θέσεις ευθύνης.
Διακήρυξη αρχών και αξιών
Β1.3
Αξίες/Ιδεολογία
καθώς και γενική
ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση
του κόμματος
Λεπτομερής περιγραφή των
Β1.4
Περιγραφή Πολιτικών
πολιτικών του κόμματος σε
συγκεκριμένους τομείς όπως η
απασχόληση, η υγεία, η άμυνα,
η εκπαίδευση, οικονομική
πολιτική κλπ.
Ιδρυτική Διακήρυξη,
Β1.5
Επίσημα Έγγραφα
Καταστατικό, Πρακτικά από τις
συνεδριάσεις των Οργάνων κλπ
Τακτικό ενημερωτικό φυλλάδιο
Β1.6
Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση
με θέματα πολιτικής
επικαιρότητας διαθέσιμα για
άμεση ανάγνωση σε
ηλεκτρονική μορφή είτε άμεσα
μέσω του ιστότοπου είτε με
μεταφόρτωση στον υπολογιστή
του επισκέπτη
Ομιλίες, δηλώσεις,
Β1.7
Δελτία τύπου
ανακοινώσεις και συνεντεύξεις
σε κείμενο ή video
Σελίδες που παρέχουν βασικές
Β1.8
Βιογραφικές πληροφορίες
πληροφορίες ή βιογραφικά
στελεχών
βασικών στελεχών του
κόμματος
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Δείκτης: B1. Παροχή Πληροφοριών (0-16)
Β1.9
Βιογραφικό και πληροφορίες για
την ηγεσία

Β1.10

Προφίλ υποψήφιων και εν
ενεργεία βουλευτών

Β1.11

Πληροφορίες προηγούμενων
εκλογικών αναμετρήσεων

Β1.12

Ημερολόγιο γεγονότων και
εκδηλώσεων

Β1.13

Πληροφορίες προηγούμενων και
επόμενων Συνεδρίων
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
(FAQ)

Β1.14

Β1.15

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Β1.16

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη –
Ιστορικό αρχείο

4.2.3.2

Σελίδες αποκλειστικά
αφιερωμένες στην ηγεσία του
κόμματος ή υπερσυνδέσεις
προς τους προσωπικούς
ιστότοπους της ηγεσίας
Σύντομη παρουσίαση όλων των
μελών της κοινοβουλευτικής
ομάδας ή των υποψηφίων
βουλευτών
Αποτελέσματα σε ποσοστά,
συγκεντρωτικά ή ανά εκλογική
περιφέρεια, εκλεγμένοι
βουλευτές κλπ.
Πρόσφατες ή επικείμενες
εκδηλώσεις του κόμματος για
τα μέλη του ή το κοινό όπως
απεργίες, συνεδριάσεις
οργάνων κ.α.
Πληροφορίες για έκτακτα και
τακτικά συνέδρια του κόμματος
Τμήμα του ιστότοπου
αφιερωμένο αποκλειστικά για
συχνές ερωτήσεις και
απαντήσεις
Ειδικά σελίδα η οποία
περιγράφει τη χρήση των
δεδομένων που συλλέγονται
από τους επισκέπτες του
ιστότοπου
Ειδικό τμήμα (ενδεχομένως και
υποτόπος με αρχειακό υλικό
που επικεντρώνεται σε θέματα
που αφορούν το κόμμα ή τις
πολιτικές του διαχρονικά.

Προεκλογικές εκστρατείες

Αν και οι περισσότερες λειτουργίες των πολιτικών κομμάτων θα μπορούσαν με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο να χαρακτηριστούν ως προεκλογικές, το στοιχείο αυτό
αναφέρεται στη σαφή και ξεκάθαρη προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων για την
αύξηση της εκλογικής δύναμης του κόμματος. Εκτός από τη διάδοση και δημοσίευση
επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για την οργάνωση, τη δομή και την ιδεολογία
των κομμάτων, ο παγκόσμιος ιστός προσφέρει καινοτόμα εργαλεία για τις σύγχρονες
«επαγγελματικές» προεκλογικές εκστρατείες (Norris, 2000a). Με την ανάπτυξη και
διάδοση της ευρυζωνικότητας, τα πολιτικά κόμματα μπορούν να δημιουργήσουν
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στοχευμένες επικοινωνιακές παρεμβάσεις σε κατατετμημένα εκλογικά ακροατήρια, ενώ
η 24ωρη πρόσβαση και η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης ενός δικτυακού τόπου
επιτρέπει τόσο τη συνεχή παραγωγή και διανομή υλικού όσο και την άμεση απάντηση
στις επικοινωνιακές κινήσεις των αντιπάλων κομμάτων.
Επίσης, η πολυμεσική φύση του παγκόσμιου ιστού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
ελκυστική στα νεαρότερα τμήματα του πληθυσμού, για την προσέλκυση των οποίων
υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα (Norris & Curtice,
2004, σ. 9). Τέλος, η διαδραστικότητα του ιστού επιτρέπει στα κόμματα να συλλέγουν
στοιχεία και πληροφορίες για τις στάσεις και τις απόψεις των ψηφοφόρων-επισκεπτών
των δικτυακών τους τόπων μέσα από ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις ή cookies150.
Πίνακας 4-2. Κριτήρια Προεκλογικών Αγώνων

Δείκτης: B2. Προεκλογικές εκστρατείες (0-11)
Αθροιστικός- μία μονάδα για καθένα από τα παρακάτω:
Υποδείκτες:
Σχόλια
Είτε με τη μορφή υποτόπου του
Β2.1
Αποκλειστικός προεκλογικός
κύριου κομματικού ιστότοπου
τόπος
πχ. ekloges2009.pasok.gr είτε
εξειδικευμένης διεύθυνσης πχ.
www.pasok2009.gr
Σαφείς αναφορές στα αρνητικά
Β2.2
Αρνητική διαφήμιση
σημεία του αντιπάλου
Β2.3
Στοχευμένες επικοινωνιακές
δράσεις για ψηφοφόρους στο
εξωτερικό
Β2.4
Στοχευμένες επικοινωνιακές
δράσεις για μετανάστες με
δικαίωμα ψήφου
Β2.5
Στοχευμένες δράσεις για τους
αναποφάσιστους ψηφοφόρους
Β2.6
Cookie παρακολούθησης
προτιμήσεων και εξατομίκευσης
ιστότοπου
Β2.7
Συμμετοχή σε mailing list
για προεκλογικές δράσεις
Β2.8
Στρατολόγηση εθελοντών

150

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες επισκεπτών ενός ιστοτόπου. Αυτές οι
πληροφορίες παραχωρούνται από τον χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψη του στο δικτυακό τόπο. Ο server
καταγράφει αυτές τις πληροφορίες σε ένα αρχείο και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη. Στις
επόμενες επισκέψεις σε αυτόν τον ιστοτόπο ο server βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται και
συνεχίζει κερδίζοντας κάποιον χρόνο, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες στον διαχειριστή του
ιστοτόπου σχετικά με τις προτιμήσεις του επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία καθώς και για παρακολούθηση των προτιμήσεων και
συνηθειών του συγκεκριμένου χρήστη.
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Δείκτης: B2. Προεκλογικές εκστρατείες (0-11)
Β2.9
Πληροφορίες για την εκλογική
διαδικασία

Β2.10

Δυνατότητα μεταφόρτωσης
λογότυπου
Δυνατότητα μεταφόρτωσης
ενημερωτικού προεκλογικού
υλικού

Β2.11

4.2.3.3

Αφορά τόσο την ψηφοφορία
στο εσωτερικό όσο και
πρακτική πληροφόρηση για
Έλληνες του εξωτερικού,
ναυτικούς κλπ

Αφορά αφίσες, φυλλάδια προς
εκτύπωση και ηλεκτρονική
χρήση

Παραγωγή πόρων

Αφορά τη δυνατότητα των κομμάτων να παράγουν έσοδα από δωρεές,
συνδρομές ή εμπορικές δραστηριότητες μέσω του κομματικού δικτυακού τόπου. Η
διαδικτυακή παρουσία επιτρέπει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας «βιτρίνας» για τα
κόμματα. Ο τρόπος και οι διαδικασίες απόκτησης εσόδων εξαρτάται από το πολιτικό
σύστημα, την πολιτική κουλτούρα καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Στην Ελλάδα πηγές εσόδων των κομμάτων είναι: η
κρατική επιχορήγηση με τη μορφή τακτικής και εκλογικής ενίσχυσης 151 , συνδρομή
μελών του κόμματος, τα τραπεζικά δάνεια, οι έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις και
εισφορές βουλευτών και ευρωβουλευτών καθώς και τα έσοδα από επιχειρήσεις που
ανήκουν εξ ολοκλήρου στα κόμματα (Βερναδάκης, 20/12/2009).
Πίνακας 4-3. Προϋπολογισμός Κρατικής Επιχορήγησης στα πολιτικά κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου για
το 2010. (Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, ΦΕΚ 268/13-2-2009)
Κόμμα

Τακτική
χρηματοδότηση

Οικονομική ενίσχυση
για ερευνητικούς και
επιμορφωτικούς
σκοπούς

Σύνολα

Ν.Δ.

23.993.839,94

2.346.454,90

26.280.294,83

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κ.Κ.Ε.

22.016.654,74
6.665.658,56

2.158.495,56
653.466,50

24.175.150,30
7.318.824,75

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

5.070.814,48

497.138,67

5.567.953,15

ΛΑ.Ο.Σ.

4.431.335,59

434.444,37

4.865.776,97

62.118.000,00

6.090.000,00

68.208.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Τα τελευταία 15 χρόνια και σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς
των κομμάτων η ποσοστιαία κατανομή κατά πηγή εσόδων εμφανίζεται ιδιαίτερα

151

Προβλέπεται επίσης οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς (Νόμος
3023/2002 ΦΕΚ Α’ 146 20020625)
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ετεροβαρής, καθώς στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων τα έσοδα από την κρατική
επιχορήγηση και τον τραπεζικό δανεισμό υπερβαίνουν το 80%, ενώ παράλληλα
εντυπωσιακό στοιχείο είναι η μικρή συνεισφορά της κομματικής βάσης στα συνολικά
έσοδα των κομμάτων. Το μέσο ποσοστό την περίοδο 1999-2007 ανέρχεται σε 5,4% για
το ΠΑΣΟΚ και σε 4,1% για το ΚΚΕ, ενώ σχεδόν μηδενική είναι η συνεισφορά των
μελών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ 152 (Βερναδάκης, 20/12/2009). Αναμφίβολα το
Διαδίκτυο και οι εναλλακτικοί τρόποι που προσφέρει για την οικονομική ενίσχυση των
κομμάτων θα μπορούσαν να βοηθήσουν για τη βελτίωση αυτών των στοιχείων. Μια
γρήγορη περιήγηση στους δικτυακούς τόπους των ελληνικών κομμάτων, τόσο των
βουλευτικών όσο και των εξωκοινοβουλευτικών δείχνει ότι είναι μια λειτουργικότητα
που την λαμβάνουν υπόψη τους στο σχεδιασμό των κομματικών ιστότοπων153, ενώ η
αποτελεσματικότητα του εργαλείου αυτού μένει να ερευνηθεί.
Πίνακας 4-4. Κριτήρια Παραγωγής Πόρων

Δείκτης: B3. Παραγωγή Πόρων (0-12)
Συσσωρευτικός τριών αθροιστικών υποδεικτών
Περιγραφή
Υποδείκτες:

152

Μονάδες

δεν υπάρχουν στοιχεία για το ΛΑΟΣ, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα χρήματα της επιχορήγησης μοιράζονται με
προσυμφωνημένα ποσοστά μεταξύ των συνιστωσών. Ο Συνασπισμός λαμβάνει το 72% και το υπόλοιπο
28% διανέμεται στις υπόλοιπες συνιστώσες.
153
Το ζήτημα θα παρουσιαστεί αναλυτικά κατά την παρουσίαση και ερμηνεία των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, ωστόσο σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι αρκετά από τα ελληνικά
πολιτικά κόμματα παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες-επισκέπτες των ιστότοπων τους να
συνεισφέρουν οικονομικά είτε με τον «παραδοσιακό» τρόπο αναγραφής τραπεζικών λογαριασμών είτε
με τη χρήση πιο εξελιγμένων μέσων όπως είναι οι ειδικές υπηρεσίες οικονομικών συναλλαγών στο
Διαδίκτυο (πχ Paypal) ή ακόμα και με τη δυνατότητα απ’ ευθείας χρέωσης προσωπικής πιστωτικής
κάρτας. Το 2009 το ΠΑΣΟΚ προχώρησε ένα βήμα παραπάνω συζητώντας την έκδοση πιστωτικής
κάρτας για μέλους και φίλους κατά τα πρότυπα του κόμματος των Νέων Εργατικών της Μεγάλης
Βρετανίας.
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Δείκτης: B3. Παραγωγή Πόρων (0-12)
Δυνατότητα να συνεισφέρει
Β3.1 Δωρεές
κάποιος ποσό ως δωρεά (04)

Β3.2
Εμπορεύματα

Β3.3 Συνδρομές
Μελών
4.2.3.4

Ηλεκτρονικό κατάστημα ή
παραπομπή σε άλλον
εμπορικό ιστοτόπο όπου
είναι δυνατή η αγορά ειδών
με τα λογότυπα του
κόμματος (0-4)
Δυνατότητα πληρωμής
συνδρομών μέσω του
δικτυακού τόπου (0-4)

Μία μονάδα αθροιστικά η
ύπαρξη των παρακάτω
στοιχείων:
 Γίνεται αναφορά και
δίνονται πληροφορίες όπως
τραπεζικοί λογαριασμοί για
καταθέσεις ή άμεση εισφορά
με φυσική παρουσία
 Φόρμα που μεταφορτώνεται
στον Η/Υ του επισκέπτη για
offline εκτύπωση και
αποστολή
 Ηλεκτρονική φόρμα που
συμπληρώνεται online από
τον χρήστη
 Ηλεκτρονική χρεοπίστωση
μέσω πιστωτικής κάρτας ή
άλλης υπηρεσίας του
παγκόσμιου ιστού
»»

»»

Εσωτερική και Εξωτερική Δικτύωση

Αφορά τη δυνατότητα ενός κόμματος να δημιουργεί και να ενισχύει
εσωτερικούς και εξωτερικούς οργανωτικούς δεσμούς. Οι εσωτερικοί δεσμοί μπορούν
να αφορούν τοπικές οργανώσεις, κεντρικά όργανα του κόμματος και ανεπίσημες
ομάδες. Οι εξωτερικοί δεσμοί μπορούν να αφορούν τη σύνδεση του κόμματος με μη
κυβερνητικές οργανώσεις, άλλα κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή υπερεθνικούς
φορείς. Στη διεθνή βιβλιογραφία, αντίθετα με τη μελέτη των δικτυακών τόπων
υποψηφίων βουλευτών και μελών της βουλής, όπου υπάρχουν αρκετές έρευνες154, δεν
είναι πολλές οι έρευνες που εστιάζουν στη δικτύωση των πολιτικών κομμάτων και
άλλων πολιτικών θεσμών. Παρόλα αυτά, οι υπάρχουσες έρευνες φανερώνουν ότι οι

154

Ενδεικτικά: (Foot, Schneider, Dougherty, Xenos, & Larsen, 2003; Park, Thelwall, & Cluver, 2005)
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διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικών ιστότοπων ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα και
λογικές, σχηματίζοντας συστάδες ομοειδών ιδεολογιών και απόψεων, ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο και θεσμικές πολιτικές συμμαχίες (Park, Thelwall, & Cluver, 2005). Η
διασύνδεση ομοειδών απομονωμένων ομάδων μαζί με τα ακροατήριά τους μπορεί να
δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα ή τη νομιμοποίηση που απαιτείται, ώστε τα σχετικά
μηνύματα να αποκτήσουν ισχύ και στον «πραγματικό» κόσμο.
Η λογική των διασυνδέσεων φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για
πολιτικές ομάδες και κόμματα που εκφράζουν ακραίες δεξιές ιδεολογίες και «ομάδες
μίσους» καθώς η χρήση των διασυνδέσεων «ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας και
του κοινού σκοπού, πείθοντας και τον πιο ακραίο εξτρεμιστή ότι όχι μόνο δεν είναι μόνος
του αλλά οι απόψεις του δεν είναι καθόλου ακραίες» (Gerstenfeld, Grant, & Chiang,
2003, σ. 40), ενώ το ενδιαφέρον των ομάδων αυτών για τη χρήση του Διαδικτύου ως
πολλαπλασιαστή ιδεών και εργαλείο δικτύωσης επιβεβαιώνεται από μία πρόσφατη
έρευνα στην Ιταλία (Caiani & Parenti, 2010, σ. 286).
Πίνακας 4-5. Κριτήρια εσωτερικής και εξωτερικής δικτύωσης

Δείκτης: B4. Εσωτερική και εξωτερική δικτύωση
Τίτλος
Σχόλια
Δείκτες
Υπερσύνδεσμοι προς τοπικές ή περιφερειακές
Β4.1
Εσωτερική
οργανώσεις ή οργανώσεις του εξωτερικού,
δικτύωση
προσωπικές ιστοσελίδες βουλευτών εφόσον
πρόκειται για εξωτερικούς ιστότοπους.
Β4.2

4.2.3.5

Εξωτερική
δικτύωση

Σύνδεσμοι προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους
εκτός του βασικού domain του κόμματος. Αφορά:
 Β4.2.1 Κομματικοί: υπερσυνδέσμους προς
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Νεολαίες, ΜΚΟ
κλπ, συγγενείς προς την ιδεολογία και τους
σκοπούς του κόμματος
 Β4.2.2 Αναφοράς: «ουδέτερους» ιστότοπους
όπως ΜΜΕ, κυβερνητικές υπηρεσίες,
βιβλιοθήκες κλπ
 Β4.2.3 Εμπορικοί: ιστότοπους με εμπορική
δραστηριότητα όπως πχ βιβλιοπωλεία

Ενίσχυση της συμμετοχής

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των δημοκρατικών πολιτευμάτων είναι η
συνεχής προσαρμογή και ανταπόκριση των κυβερνήσεων στις ανάγκες και προτιμήσεις
των πολιτών (Dahl, 1997, σ. όπως αναφέρεται από τον Sorensen (2008) σελ. 13). Η
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά αποτελεί στοίχημα για το σύνολο των
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αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών. Το Διαδίκτυο μπορεί να συνεισφέρει προς αυτή την
κατεύθυνση παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες ταχύτερα, προς το σύνολο του
εκλογικού σώματος, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης, ενώ οι νέες διαδραστικές
μορφές επικοινωνίας, όπως το IRC chat, instant messaging155, επιτρέπουν την άμεση
επαφή μεταξύ των πολιτών και της ιεραρχίας των κομμάτων όπως πχ. τον αρχηγό ή τα
μέλη των οργάνων.
Στην Ελλάδα το στοίχημα της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπόψη την συνεχώς αυξανόμενη
αποχή από τις εκλογές τόσο για το Εθνικό όσο και για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Διάγραμμα 4-1. Ονομαστικά ποσοστά αποχής στις Βουλευτικές Εκλογές της Μεταπολίτευσης. (Πηγή
πρωτογενών δεδομένων: Υπουργείο Εσωτερικών)
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Όπως είναι φανερό από το παραπάνω διάγραμμα, τα ποσοστά αποχής έχουν
σαφή αυξητική τάση ενώ η εικόνα είναι ακόμα πιο έντονη στα ποσοστά αποχής των
Ευρωεκλογών156.

155

Το IRC (Internet Relay Chat) είναι ένας χώρος συναντήσεων και συζητήσεων οι οποίες
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με την συμμετοχή χρηστών του Internet από ολόκληρο τον κόσμο σε
πραγματικό χρόνο. Απαιτεί την ύπαρξη αποκλειστικού εξυπηρετητή οποίος διαχειρίζεται κεντρικά τις
επικοινωνίες. Οι τεχνολογίες chat και instant messaging είναι παραπλήσιες αλλά επιτρέπουν την άμεση
συνομιλία από χρήστη σε χρήστη χωρίς να υπάρχει απαραίτητα κεντρική διαχείριση του χώρου
συζητήσεων
156
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί η παρατήρηση του Βερναρδάκη (2011, σ. 69) ότι η
συνηθισμένη πρακτική υπολογισμού της αποχής λαμβάνει υπόψη της το πλήθος των εν δυνάμει
ψηφοφόρων με βάση τους εγγεγραμμένους πολίτες στους εκλογικούς καταλόγους ή αργότερα στα
δημοτολόγια. Η πρακτική αυτή εισάγει σοβαρό σφάλμα στα αποτελέσματα δεδομένου ότι ούτε οι
εκλογικοί κατάλογοι ούτε και τα δημοτολόγιο είναι εκκαθαρισμένα και ακριβή, περιλαμβάνοντας άτομα
που έχουν αποβιώσει ή έχουν μεταναστεύσει. Κατά τη δική του εκτίμηση και σύμφωνα με σχετικό
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Διάγραμμα 4-2. Ονομαστικά ποσοστά αποχής στις Ελληνικές Ευρωεκλογές. (Πηγή πρωτογενών δεδομένων:
Υπουργείο Εσωτερικών)
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Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ενδεχομένως να μειώσουν
την αποχή από τις εκλογικές αναμετρήσεις, διαθέτουν δε χαρακτηριστικά και ιδιότητες
με την αξιοποίηση των οποίων τα πολιτικά κόμματα μπορούν να ανανεωθούν ως κύρια
συμμετοχικά σχήματα στα πολιτικά δρώμενα. Η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών και
του Διαδικτύου να ανανεώσουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά εδράζεται στην
πεποίθηση ότι:
α) η συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες μπορεί να γίνει ταχύτερη και
αποδοτικότερη ακόμα χωρίς τη φυσική παρουσία του εκλογέα σε συγκεκριμένο τόπο.
Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών μπορούν να γίνουν
ακόμα και από το σπίτι του καθενός, ενώ η πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση
μπορεί να γίνει στο χρόνο και από την πηγή που επιλέγει ο πολίτης. Σε μετεκλογική
έρευνα της Public Issue στην Ελλάδα για τις ευρωεκλογές του 2009 παρουσιάζεται ένα
διάγραμμα με τους λόγους της αποχής από όσους δήλωσαν ότι απείχαν:

πίνακα που παραθέτει στη σελίδα 70 του βιβλίου, η αποχή ουδέποτε ξεπέρασε το 20% φτάνοντας
μάλιστα σε ιστορικά χαμηλά στις βουλευτικές εκλογές του 2004 οπότε και έφτασε μόλις το 7,6%.
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Πίνακας 4-6. Λόγοι αποχής από τις Ευρωεκλογές του 2009 (Πηγή: Public Issue, 2009)

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το 35% των ερωτηθέντων
επικαλέστηκαν για τη μη προσέλευσή τους στις κάλπες λόγους οι οποίοι θα μπορούσαν
εν δυνάμει να θεραπευτούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου.
β) στη διεθνή βιβλιογραφία, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η διείσδυση των
νέων τεχνολογιών είναι πολύ μεγαλύτερη στα νεαρότερα ηλικιακά τμήματα του
εκλογικού ακροατηρίου, ενώ παράλληλα αποτελούν το κομμάτι εκείνο του εκλογικού
σώματος που χαρακτηρίζεται ως το πιο απολιτικοποιημένο με μικρότερη συμμετοχή
στα παραδοσιακά κομματικά δρώμενα αλλά και στις εκλογές 157. Συνεπώς ένα εύλογο
ερώτημα που τίθεται έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί το
Διαδίκτυο, ώστε ενισχύσει τη συμμετοχικότητα του νεαρότερου πληθυσμού (Ward J. ,
2007, σσ. 145-146).
γ) η διαδραστικότητα, αμεσότητα και ταχύτητα επικοινωνίας που προσφέρουν
οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες και κανάλια για
την εμπλοκή των πολιτών στα κομματικά δρώμενα. Η άμεση επικοινωνία με τα
κομματικά όργανα και τα στελέχη είναι εφικτή χωρίς να είναι απαραίτητη η ενδιάμεση
διαμεσολάβηση.

157

Στην ίδια έρευνα της Public Issue για τις Ευρωεκλογές του 2009, η ηλικιακή κατάτμηση των
ερωτηθέντων που απείχαν δείχνει ότι στις ομάδες 18-34 ετών ο μέσος όρος της αποχής είναι 46,5% ενώ
για τις ηλικίες 35 και άνω είναι 33,75% (Public Issue, 2009)
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Πίνακας 4-7. Κριτήρια ενίσχυσης της συμμετοχής

Δείκτης: B5. Συμμετοχή (0-n)
Αθροιστικός των παρακάτω υποδεικτών:
Σχόλια
Υποδείκτες:
Πλήθος email που αναφέρονται στον
Β5.1
Αμεσότητα
δικτυακό τόπο, προς υπηρεσίες, όργανα,
στελέχη, τοπικές οργανώσεις κλπ. Μία
μονάδα για κάθε διεύθυνση (0-n)
Αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο
Β5.2
Ανάδραση
αποστολής σχολίων:
1: γενικό email στον ιστοτόπο
2: αποκλειστικό email για συλλογή
σχολίων
3: ηλεκτρονική φόρμα συλλογής σχολίων
ανά σελίδα/άρθρο
Παρά την έλλειψη αξιοπιστίας των
Β5.3
Ηλεκτρονικές
ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων,
δημοσκοπήσεις
παραμένουν ένα χρήσιμο εργαλείο
εμπλοκής των πολιτών και καταγραφής
των απόψεων του κοινού (Andrews et al,
2003). Μετράται το πλήθος
προσφερόμενων ηλεκτρονικών
σφυγμομετρήσεων για πολιτικά ζητήματα
και θέσεις του κόμματος (0-n)
Μετράται με το πλήθος των
Β5.4
Κοινωνικός Ιστός (Web
προσφερόμενων δυνατοτήτων ανάρτησης
2.0)
και αναμετάδοσης περιεχομένου σε
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (πχ.
Facebook) και διαμοιρασμού
υπερσυνδέσμων (πχ Reddit) καθώς και
μία μονάδα για τη δυνατότητα άμεσης
αποστολής άρθρου σε θυρίδα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (0-n)
4.2.4

Κριτήρια αξιολόγησης της Κομματικής Ηγεσίας

Για τη διερεύνηση του τρόπου αλλά και του όγκου εμφάνισης και προβολής της
ηγεσίας του εκάστοτε υπό εξέταση κόμματος κατά τρόπο που να συμβάλλει είτε στην
προβολή της δικής του ηγεσίας είτε στην αρνητική προπαγάνδα έναντι των ηγεσιών των
άλλων κομμάτων εξετάζονται οι παράμετροι που αναφέρονται παρακάτω· ωστόσο θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα περιορίζεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα κατά τα
έτη 2010-2012 (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ):
4.2.4.1

Αρχική Σελίδα

Η αρχική σελίδα ενός δικτυακού τόπου αποτελεί τη «βιτρίνα» του, μέσω της
οποίας προβάλλονται συνήθως με τη χρήση πλούσιων γραφικών (φωτογραφιών και
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video) τα κύρια μηνύματα που προσπαθεί να μεταδώσει ο φορέας που εκπροσωπείται
στον δικτυακό τόπο. Επίσης, η αρχική σελίδα πρέπει να είναι εντυπωσιακή, ώστε να
ελκύει τον επισκέπτη να μείνει και να περιηγηθεί στον υπόλοιπο ιστότοπο (McMillan,
2000, σ. 83). Για τα πέντε κοινοβουλευτικά κόμματα/σχηματισμούς εξετάζονται
ποιοτικές και ποσοτικές όψεις της προβολής της κομματικής ηγεσίας και των αναφορών
σε αυτήν.
4.2.4.2

Κομματική Ηγεσία και Συλλογικά Όργανα

Για τη διερεύνηση του βαθμού προσωποκεντρισμού που χαρακτηρίζει τα
κόμματα αλλά και ως μέτρο έμμεσης αξιολόγησης της εσωκομματικής δημοκρατίας
πραγματοποιούνται μετρήσεις ως προς το πλήθος των αναρτήσεων και αναφορών στο
πρόσωπο του κομματικού ηγέτη σε σχέση με τις αναφορές και αναρτήσεις που αφορούν
τα συλλογικά όργανα του εκάστοτε κόμματος. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται, εάν
και σε ποιο βαθμό υπερέχει στη διαδικτυακή προβολή η μία ή η άλλη κατηγορία
αναρτήσεων με την παραδοχή ότι ο επίσημος κομματικός δικτυακός τόπος είναι
ενταγμένος στην επίσημη επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος.
4.2.4.3

Κριτική και Αναφορές στους Αντιπάλους

Στο συγκεκριμένο κριτήριο εξετάζεται, εάν οι κομματικοί δικτυακοί τόποι
δίνουν προτεραιότητα στην προβολή της δικής τους ηγεσίας ή δίνουν μεγαλύτερη
έμφαση στην αποδόμηση της εικόνας των αντίπαλων ηγεσιών με τη χρήση αρνητικής
προπαγάνδας. Σε πρώτο στάδιο γίνεται ανάλυση-σχολιασμός του πλήθους των
αναφορών στις δύο κατηγορίες (ίδια ηγεσία - αντίπαλοι) και σε δεύτερο στάδιο με τη
χρήση της στατιστικής μεθόδου ανάλυσης αντιστοιχιών επιχειρείται να προσδιοριστεί η
στόχευση της κριτικής στις αντίπαλες ηγεσίες κάθε κόμματος.

4.3 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
4.3.1

Ιδεολογία, Οργάνωση και Εκλογικό Σώμα

Κατά μία προσέγγιση, τα πολιτικά κόμματα αποτελούν οχήματα για τα άτομα τα
οποία έχουν ως σκοπό την κατάληψη δημόσιων θέσεων και αξιωμάτων μέσα από τη
διαδικασία των εκλογών (Schlesinger, 1984, σ. 390). Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά
τους καθώς και η ιδεολογία τους αποτελούν εργαλεία με τα οποία τα κόμματα και οι
υποψήφιοι συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται στις εκλογικές αναμετρήσεις καθώς ως
θεσμοί του πολιτικού συστήματος, μέσω των ιδιαίτερων οργανωτικών τους
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λειτουργιών, αλληλεπιδρούν με την κοινωνία (Χατζηπαντελής & Καραπιστόλης, 2004,
σ. 197). Υπό την ευρεία έννοια, τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν την ιδεολογία,
ώστε να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα και να παρέχουν τα εργαλεία για το
συντονισμό

και

τις

αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

των

πολιτικών

δρώντων.

Οι

αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ υποψηφίων
και εκλογικού σώματος κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των αντιπροσώπων
στα νομοθετικά σώματα, μεταξύ των κυβερνήσεων και των δημόσιων λειτουργών,
καθώς και μεταξύ των δημόσιων λειτουργών και των πολιτών. Τα πολιτικά κόμματα
αναπτύσσουν τις οργανωτικές δομές τους έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτό το
πλαίσιο των συσχετίσεων. Για παράδειγμα, ένα μαζικό κόμμα μπορεί να εξεταστεί ως
οργανωτικός τύπος κόμματος, ο οποίος προκύπτει από την ανάγκη συντονισμού ενός
συνεχώς διευρυνόμενου εκλογικού ακροατηρίου.
Από τη γέννησή τους ακόμα, τα κόμματα είναι εφοδιασμένα με δύο
χαρακτηριστικά, τον ιδεολογικό τους προσδιορισμό και την οργανωτική τους δομή.
Επίσης είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν μια επικοινωνιακή στρατηγική, έτσι ώστε
να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που
προκύπτουν από τη δομή του εκλογικού σώματος, και το θεσμικό πλαίσιο του
πολιτικού συστήματος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται. Η επικοινωνιακή
στρατηγική μπορεί να γίνει αντιληπτή ως βραχυπρόθεσμη και ευέλικτη δραστηριότητα
η οποία κινείται στο πλαίσιο που ορίζεται από τις δύο άλλες στρατηγικές κατευθύνσεις,
την ιδεολογική ταυτότητα και την οργανωτική δομή. Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά
έχουν αναμφίβολα πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και οι μεταβολές τους είναι
συνάρτηση της επιτυχούς ή μη αξιοποίησης των ευκαιριών του πολιτικοκοινωνικού
γίγνεσθαι, όπως πχ οι εκλογικές αναμετρήσεις. Ο πολιτικός λόγος που αρθρώνουν
μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την απαλοιφή των μαρξιστικών αναφορών από τα σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα της Δύσης μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Προφανώς η επικοινωνιακή στρατηγική ενός κόμματος δεν μπορεί να μην
περιλαμβάνει την αξιοποίηση των νέων μέσων και του Διαδικτύου, είτε πρόκειται για
ουσιαστική προσπάθεια εκμετάλλευσης του νέου μέσου, είτε για λόγους προσπάθειας
ισότιμου ανταγωνισμού με άλλα κόμματα. Στις αναπτυγμένες χώρες όλα τα κόμματα τα
οποία συμμετέχουν στις εκλογές έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διαδικτυακή
παρουσία. Η σημασία της διαδικτυακής παρουσίας ενός κόμματος σαφώς είναι
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συνάρτηση της διείσδυσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου στο
εκλογικό σώμα. Προαπαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός χρήσης του Διαδικτύου, ώστε το
εκάστοτε κόμμα να υιοθετήσει την πλέον κατάλληλη στρατηγική για τη διάθεση των
πόρων στην πολιτική του επικοινωνία στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Από την άλλη,
τα κόμματα εξουσίας μπορούν να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές, ώστε
να μεταβάλλουν και να βελτιώσουν την οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα
στην κοινωνία και να αξιοποιήσουν καλύτερα τη δική τους επικοινωνιακή στρατηγική.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, 2008) τα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά: τόσο το πλήθος των
ιδιωτών που διαθέτουν Η/Υ όσο και ο βαθμός διείσδυσης και χρήσης του Διαδικτύου
είναι σχετικά ικανοποιητικός, ενώ οι ρυθμοί αύξησης είναι μεγαλύτεροι του κοινοτικού
μέσου όρου.
Εικόνα 4-1. Ποσοστό νοικοκυριών με κατ' οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Πηγή: Ελληνικό Παρατηρητήριο
για την ΚτΠ. 2008)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης έχει να κάνει
με τη χρήση του Διαδικτύου στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών. Από 51% το 2005,
ανήλθε στο 92% το 2008 ουσιαστικά ξεπερνώντας τον κοινοτικό μέσο όρο (88%).
Καθώς ο νεαρότερος πληθυσμός ενηλικιώνεται, το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού
σώματος της χώρας θα έχει πρόσβαση στους πόρους του Διαδικτύου. Οι υπεύθυνοι
επικοινωνίας των κομμάτων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την τάση αυτή, ώστε να
λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις σε σχέση με την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του
μέσου.
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Εικόνα 4-2. Χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα (Πηγή: Ελληνικό Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. 2008)

Από την άλλη πλευρά, η χρήση της διείσδυσης του Διαδικτύου στον πληθυσμό
ως μοναδικό ποσοτικό μέτρο, για να αξιολογήσει τη σημασία του Διαδικτύου στην
πολιτική επικοινωνία των κομμάτων, είναι σαφώς μονόπλευρη. Τα κόμματα θα πρέπει
να εξετάσουν ταυτόχρονα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που έχει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως το βαθμό επιρροής τους, το κοινωνικό και οικονομικό
προφίλ, το βαθμό πολιτικοποίησής τους κλπ. Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι
χρήστες του Διαδικτύου είναι πιο πολιτικοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι στα
κοινά, με μεγαλύτερη κοινωνική δικτύωση και δράση από το μέσο πληθυσμό (Norris,
2003, σ. 43). Έτσι τα πολιτικά κόμματα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με
στοχευμένα μηνύματα τους συγκεκριμένους πολίτες, ώστε να έχουν τα μέγιστα δυνατά
οφέλη από την επικοινωνιακή τους στρατηγική. Επιπλέον, η επίδραση της διάδοσης της
πληροφορίας μεταβάλλεται ανάλογα με το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει
χώρα η επικοινωνία. Σε σχέση με τα δημοκρατικά πολιτεύματα, σε χώρες με αυταρχικά,
ανελεύθερα καθεστώτα ή όπου αλλού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται και
λογοκρίνονται από την πολιτική εξουσία, είναι σημαντικότερες οι επιπτώσεις από την
«παράπλευρη» πληροφόρηση

που

προσφέρεται

μέσω

εναλλακτικών

δικτύων

ενημέρωσης όπως το Διαδίκτυο (Shynkaruk, 2005).
Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου
στην πολιτική επικοινωνία αναγκάζει τα κόμματα να κατευθύνουν όλο και
περισσότερους πόρους προς τα νέα μέσα κατά τρόπο στοχευμένο και μελετημένο.
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Συνεπώς, δεν αναμένεται οι λειτουργίες και η οργάνωση του δικτυακού τόπου ενός
κόμματος να είναι αποτέλεσμα τυχαίων διεργασιών ή αποφάσεων. Η βελτίωση των
κομματικών δικτυακών τόπων τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι έχουν εξελιχθεί κατά
τρόπο που να εκμεταλλεύονται το νέο μέσο για πληθώρα συγκεκριμένων
επικοινωνιακών σκοπών. Σε έρευνα στη Δανία, τα πολιτικά κόμματα έχουν εξελίξει
τους ιστότοπους τους σε τρεις διακριτές «γενιές» όπου αυξάνεται συνεχώς η
πολυπλοκότητά τους καθώς και οι παρεχόμενες λειτουργίες (Hansen & KosiaraPedersen, 2005, σ. 12).
Πίνακας 4-8. Τρεις φάσεις ανάπτυξης των κομματικών τόπων (Πηγή: Hansen,Kosiara-Pedersen, 2012)

1.
Αρχειοθέτηση

2.
ΠληροφόρησηΕκπομπή
- Πληροφόρηση
ψηφοφόρων

Σκοπός

- Άρθρα, κείμενα,
ομιλίες

Online
στρατηγική

- Ανύπαρκτη

- Στρατηγική
ανεξάρτητη από ή
ελάχιστα συνδεδεμένη
με την προεκλογική
στρατηγική

Εστίαση

Κόμμα

Ηγεσία

Στοιχεία

- Προϋπάρχον υλικό το
οποίο φορτώνεται
στον ιστοτόπο
- Μετρητής
επισκέψεων
- Κινούμενες εικόνες
- Τρόπος επικοινωνίας
και πρακτικές
πληροφορίες

Διαδραστικότητα

- Καμία

- Ηλεκτρονικές
εφημερίδες (τακτικά)
- Μεταφόρτωση
wallpaper,
screensavers κλπ.
- Κουίζ, ηλεκτρονικές
ψηφοφορίες
- Συνομιλίες σε
πραγματικό χρόνο
- Οι υποψήφιοι
διαθέτουν δικτυακό
υποτόπο
ενσωματωμένο
- Ημερολόγιο κεντρικών
κομματικών
εκδηλώσεων
- Υποτόπος για μέλη,
ΜΜΕ και σχολεία
- Ενσωματωμένη
αναζήτηση
- Ηλεκτρονικές
ψηφοφορίες για
πολιτικά ζητήματα
- Λίγη
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3.
Ολοκληρωμένη
διαχείριση
- Μετακινούμενοι
ψηφοφόροι
- Ενίσχυση συμμετοχής
- Ενιαία και
ενδεχομένως κύριο
μέρος της συνολικής
επικοινωνιακής
στρατηγικής
- Διαφημίσεις σε
άλλους δικτυακούς
τόπους
Ενημερωδιασκέδαση
(Infotainment) και
ηγεσία
- Ιστολόγια
- Video, flash ειδικά
σχεδιασμένα για τον
παγκόσμιο ιστό
- Πληροφορίες
ενεργοποίησης σε
τοπικό επίπεδο
- Εξειδικευμένος
προεκλογικός τόπος
- Οι υποψήφιοι
διαθέτουν δικό τους
δικτυακό τόπο
- Online οικονομική
ενίσχυση
- Παιχνίδια
- Ημερολόγιο για
κεντρικές και
περιφερειακές
κομματικές
εκδηλώσεις
- Ηλεκτρονικό
κατάστημα
- Ανεπτυγμένη
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1.
Αρχειοθέτηση

2.
ΠληροφόρησηΕκπομπή
- Μέλη και άλλοι
πολίτες

3.
Ολοκληρωμένη
διαχείριση
Μετακινούμενοι
ψηφοφόροι και εν
δυνάμει ακτιβιστές
Μεταβολές
ενδοκομματικών
επικοινωνιακών
δομών
Νέος αποκλειστικός
δικτυακός τόπος
αφιερωμένος στην
συγκεκριμένη
αναμέτρηση
Συνεχής

Στοχευμένες
ομάδες

- Μέλη

Συγκρούσεις

- Λίγες

- Έλλειψη πόρων

-

Εκλογές

- Μικρές μεταβολές
κατά την προεκλογική
περίοδο

- Κυρίαρχη θέση στον
κομματικό ιστοτόπο

-

Συχνότητα
ενημέρωσης
Παραγωγή

- Αραιά

- Ημερήσια

-

- Εθελοντές

- Εξωτερικοί σύμβουλοι

Πηγή ιδεών

- Εθελοντές

- Μικρή ομάδα
αποκλειστικής
απασχόλησης
- Υπάλληλοι

Συλλεγόμενα
Στατιστικά
Στοιχεία
Μέγεθος

- Απλοϊκά

- Λίγα

- < 100 MB

- 100-1000 MB

-

- Εξωτερικοί
επαγγελματίες σε
συνεργασία με το
κόμμα
- Προχωρημένα ανά
σελίδα, χρήστη κλπ
- >1 GB

Τα κίνητρα για τη δημιουργία κομματικών δικτυακών τόπων έχουν πλέον
μεταβληθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του παγκόσμιου ιστού, όταν τα
πολιτικά κόμματα αποκτούσαν διαδικτυακή παρουσία προκειμένου να ακολουθήσουν
τη «μόδα» της εποχής και να μην εμφανίζονται ως παρωχημένα στα μάτια του
εκλογικού σώματος. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται και στους μειωμένους
πόρους, που διέθεταν τα κόμματα για τη δημιουργία και συντήρηση των ιστότοπων
τους, καθώς δεν πίστευαν ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν την
επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος με τους πολίτες. Στην απουσία κεντρικού
σχεδιασμού για την επικοινωνιακή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα κόμματα
οφείλεται επίσης η στελέχωση των ομάδων που ασχολούνται με τον κομματικό
ιστοτόπο: είναι συνήθως μικρές ομάδες εθελοντών του κόμματος υπό την καθοδήγηση
χαμηλόβαθμων στελεχών.
Υπό αυτή την έννοια τα πολιτικά κόμματα δεν διέθεταν εξ αρχής ξεκάθαρη
στρατηγική πέραν της απλής δικτυακής παρουσίας, υποβοήθησης των οργανωτικών
δομών τους και των εσωτερικών αναγκών επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά ο
πολιτικός ανταγωνισμός τα οδήγησε να προσαρμόζονται στην ηλεκτρονική στρατηγική
των αντιπάλων κομμάτων και με αυτόν τον τρόπο οι κομματικοί δικτυακοί τόποι
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τουλάχιστον στην αρχή συνεξελίσσονταν ακολουθώντας και αντιγράφοντας ο ένας τον
άλλον. Επίσης, τα κόμματα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δικτυακή τους
παρουσία, ώστε να ενισχύσουν την παρουσία τους στα «παραδοσιακά» μέσα αφού η
ύπαρξη του κομματικού δικτυακού τόπου μπορούσε να αποτελέσει είδηση αυτή
καθεαυτή (Pedersen & Saglie, 2005). Συνεπώς αν και η ανάπτυξη δικτυακού τόπου θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως στρατηγική απόφαση, λόγω της μικρής σημασίας που
αποδίδεται στις νέες τεχνολογίες από τα κόμματα τουλάχιστον στα αρχικά στάδια,
μπορεί να υποτεθεί ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στη χρήση και λειτουργικότητα
των κομματικών δικτυακών τόπων ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα οφείλονται σε
τυχαίους παράγοντες όπως οι προσωπικές προτιμήσεις, ή η διαθεσιμότητα και το
κόστος του λογισμικού, παρά σε επίσημη επικοινωνιακή γραμμή του κόμματος.
Στο γράφημα που ακολουθεί εμφανίζονται οι παράγοντες της ιδεολογίας,
οργάνωσης και εκλογικού σώματος ως μεταβλητές σε σχέση με την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών από τα κόμματα.
Εικόνα 4-3. Παράγοντες ανάλυσης της κομματικής λειτουργίας (Padró-Solanet & Cardenal, 2008)

Ιδεολογία

Χρήσεις Νέων
Τεχνολογιών

Επικοινωνιακή
Στρατηγική

Εσωτερική
Οργάνωση

Εκλογική Αγορά

Στο παραπάνω διάγραμμα οι χρήσεις νέων τεχνολογιών απεικονίζονται ως
μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής του κόμματος. Η επικοινωνιακή πολιτική
εξαρτάται και επηρεάζεται από τους παράγοντες της ιδεολογίας, της εσωτερικής
οργάνωσης και των χαρακτηριστικών του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνεται
το κόμμα.
Η δομή του εκλογικού σώματος είναι εξωγενής παράγοντας. Η «εκλογική
αγορά» μπορεί να γίνει αντιληπτή ως το σύνολο των εν δυνάμει ευκαιριών και
κινδύνων που αντιμετωπίζει το κάθε κόμμα. Εφόσον οι εκλογικές αναμετρήσεις
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αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο των πολιτικών κομμάτων, οι εκλογές αποτελούν
κρίσιμη δοκιμασία για τα κόμματα. Επίσης η εκλογική αγορά μπορεί να θεωρηθεί ως
επακόλουθο των δυνάμεων και των πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα κόμματα, ώστε να
επιτύχουν ικανοποιητικά εκλογικά αποτελέσματα. Η έννοια αυτή υπερβαίνει το στενό
εκλογικό ανταγωνισμό 158 και λαμβάνει υπόψη της το μέρος εκείνο του εκλογικού
σώματος, το οποίο είναι δεκτικό στα μηνύματα του κόμματος ή των πολιτικών που
υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να υλοποιήσει όταν θα κυβερνήσει. Επίσης καταγράφει
τις μηχανιστικές επιδράσεις του συγκεκριμένου εκλογικού συστήματος, της πολιτικής
κουλτούρας, των κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων και το νομικό-ηθικό (αξιακό) πλαίσιο
μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η πολιτική διαδικασία και δραστηριοποιούνται τα
κόμματα (Strom, 1990, σσ. 594-595).
Η προσέγγιση της έννοιας της «εκλογικής αγοράς» με αυτήν την ευρεία έννοια
αναδεικνύει τα δομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κόμματα υπό το
πρίσμα της διττής και ενίοτε αντιφατικής τους φύσης ως φορείς ανατροπής και
ταυτόχρονα φορείς ενσωμάτωσης (Σπουρδαλάκης, 2007). Τα ζητήματα αυτά
καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος, ώστε να
μεγιστοποιήσουν την εκλογική τους δύναμη- στοιχείο καθοριστικό των εκλογικών
αναμετρήσεων.
Ωστόσο για την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, τα κόμματα είναι αναγκασμένα
να δημιουργήσουν οργανωτικές δομές, οι οποίες τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν την
απαραίτητη χρηματοδότηση και το στελεχιακό δυναμικό, ώστε να κερδίζουν τις
εκλογές, να καθορίζουν την πολιτική ατζέντα και να υλοποιούν τις πολιτικές τους.
Παράλληλα η ύπαρξη μιας σταθερής εσωκομματικής δομής και οργάνωσης ενισχύει
την αξιοπιστία τους υποβοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επικοινωνιακή τους
πολιτική και την εικόνα τους. Άλλωστε, υπό την πίεση άλλων πολιτικών δρώντων,
όπως κοινωνικά κινήματα, ΜΚΟ κλπ, τα σοσιαλιστικά κόμματα υιοθέτησαν δομές που
δεν εμποδίζουν τη συμμετοχή της βάσης, αλλά και τα συντηρητικά με τη σειρά τους
ακολουθώντας το παράδειγμα των σοσιαλιστικών, εγκατέλειψαν την αυστηρή δομή του
κόμματος στελεχών, και στράφηκαν σε μια πιο μαζική τομεακή οργάνωση.
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Η καταμέτρηση της σχέσης των κομμάτων με βάση την ψήφο είναι περιοριστική, διότι μπορεί να
αντανακλά τον εκλογικό συσχετισμό δυνάμεων όχι όμως, πάντοτε, και τον κοινωνικό.
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Η ελληνική περίπτωση με τις κομματικές τοπικές οργανώσεις της δεκαετίας του
‘80 αποτελεί προέκταση της λογικής της αλληλεπίδρασης των κομμάτων και της
εκλογικής αγοράς αναφορικά με τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, η
οργανωτική δομή και εσωτερική οργάνωση ενός κόμματος μπορεί να ειδωθεί ως
απάντηση στις προκλήσεις της εκλογικής αγοράς, η οποία βρίσκεται σε συνεχή
αλληλεπίδραση με την επικοινωνιακή στρατηγική.
Τέλος, η ιδεολογία συνδέεται με την εκλογική αγορά κατά τρόπο παραπλήσιο
με την εσωτερική οργάνωση. Σε αντίθεση όμως με τις εσωκομματικές δομές, οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα ταχύτερων προσαρμογών και μεταβολών σε νέα δεδομένα, η
ιδεολογία έχει πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα, απέχει περισσότερο από τα άμεσα
χαρακτηριστικά που επιδεικνύει η εκλογική αγορά και μεταβάλλεται με βραδείς
ρυθμούς. Σε αυτήν τη θεώρηση, η ιδεολογία του κόμματος δεν λογίζεται ως μια στατική
διατύπωση αρχών, αλλά γενικότερα ως εκπεφρασμένες αξίες και επεξηγήσεις της
κοινωνικής πραγματικότητας, οι οποίες βοηθούν το κόμμα να εκφράσει ποια
χαρακτηριστικά αυτής πρέπει να μεταβληθούν, να διατηρηθούν ή και να εξαλειφθούν
είτε μέσω της διακυβέρνησης είτε μέσω της κοινοβουλευτικής ή εξωκοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης.
Με τον τρόπο αυτό η ιδεολογία βοηθάει ως μηχανισμός στο συντονισμό των
πολιτικών δρώντων που εμπλέκουν τα κόμματα, δηλαδή τους ψηφοφόρους, τα μέλη,
τους υποψηφίους και τους υποστηρικτές τους. Ως έννοια η ιδεολογία είναι δύσκολο και
δυσλειτουργικό να έχει στατικά χαρακτηριστικά, αλλά αντιθέτως, αλληλεπιδρά τόσο με
τα δεδομένα της εκλογικής αγοράς όσο και με τις εσωκομματικές δομές (Χιωτάκης,
2007). Τα κόμματα

αποτελούν σύνθετους

οργανισμούς

εντός των οποίων

δημιουργούνται και συντηρούνται διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα και ομάδες οι
οποίες συγκρούονται, ενίοτε θεαματικά, όπως σε περιπτώσεις εσωκομματικών
διαδικασιών ανάδειξης ηγεσίας ή ορισμού-εκλογής στελεχών των επίσημων
κομματικών οργάνων. Οι συγκρούσεις, ο ανταγωνισμός και η επικράτηση
συγκεκριμένων ιδεολογικών κατευθύνσεων εντός των κομμάτων μεταβάλλει μοιραία
και την συνολική ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
Ως όχημα επεξήγησης και κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας, η
ιδεολογία επίσης καθορίζει το περιεχόμενο και τη δομή της επικοινωνιακής
στρατηγικής, ενώ παράλληλα προσδιορίζει τις κατάλληλες εσωκομματικές δομές
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(North, 1990, σ. 362). Από την άλλη πλευρά, ως ένα γνήσιο αναδραστικό σύστημα, η
ιδεολογία του κόμματος μπορεί να μεταβληθεί ως αποτέλεσμα της επικοινωνιακής
διαδικασίας με την εκλογική αγορά, ενώ ολοκληρώνοντας τον κύκλο ανάδρασης, οι
εσωκομματικές οργανωτικές δομές μπορούν να επιδράσουν στην ιδεολογία: θεσμοί,
δομές, δρώντες και ιδεολογία βρίσκονται σε διαρκές αλληλεπιδραστικό σχήμα
επηρεαζόμενοι και επηρεάζοντες λαμβάνοντας ταυτόχρονα και εναλλάξ το ρόλο του
αιτίου και του αιτιατού.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στον όποιο βαθμό η ιδεολογία ενός
κόμματος υποκρύπτει συμφέροντα, «όσο προσχηματικός και αν είναι ο χαρακτήρας της
κομματικής ιδεολογίας, αυτή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κομματικής ουσίας.
Κόμμα χωρίς ιδεολογία δεν νοείται» (Διαμαντόπουλος, 1993, σ. 59).
Σύμφωνα με ορισμένες προγενέστερες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία, η
ιδεολογική τοποθέτηση των κομμάτων δεν συσχετίζεται σημαντικά με τη διαδικτυακή
παρουσία τους, ούτε και με το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργιών
(Trechsel, Kies, Mendez, & Schmitter, 2003; Norris, 2001). Στην παρούσα έρευνα
επιχειρείται να εξετασθεί η συσχέτιση μεταξύ του ιδεολογικού προσδιορισμού των
ελληνικών κομμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και της λειτουργικότητας των
δικτυακών τόπων, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως.
Η ιδεολογική κατάταξη οποιασδήποτε οντότητας, πολιτικής, πολιτών και
κομμάτων αποκλειστικά στον άξονα Αριστερά/Δεξιά αντιμετωπίζει διάφορες ενστάσεις
καθώς

χαρακτηρίζεται

ως

ασαφής

και

αμφιλεγόμενη

(Παστιάδης,

2009b;

Διαμαντόπουλος, 1993). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νοηματοδότηση της
Αριστεράς και της Δεξιάς δεν είναι απόλυτα σταθερή αλλά μεταβάλλεται με την
πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα σχετίζεται και με τις εκάστοτε πολιτικές
συγκυρίες. Επιπλέον, άλλες δυσκολίες που εμφανίζονται στη μονοδιάστατη μελέτη της
ιδεολογίας εμφανίζονται μέσα από την ερευνητική εμπειρία, όπως μεταξύ άλλων η
απουσία ενός καθαρά κεντρώου κόμματος και η δυσκολία κατάταξης κομμάτων
συμφερόντων, όπως οι Κυνηγοί ή τα Οικολογικά Κινήματα.
Ο Δημητράκος (2005) υποστηρίζει ότι υφίστανται δύο ιδεολογικές κοινότητες,
οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται μέσα από το συγκεκριμένο δίπολο. Έξω από τις
κοινότητες αυτές, με τα ιστορικά βιώματά τους και τις κοινές παραδοχές που ισχύουν
στους κόλπους της καθεμιάς, δεν υπάρχουν αναλυτικά κριτήρια διάκρισης μεταξύ τους
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που να τις ορίζουν ως καθολικές «ουσίες», ούτε μια ιδεολογική σταθερά που να
λειτουργεί ως μήτρα αναγνώρισης της μιας ή της άλλης. H καθεμιά από αυτές τις
κοινότητες είναι ιδεολογικώς πολυσυλλεκτική. Διάφορα ιδεολογικά στοιχεία και
σύμβολα έχουν συσσωματωθεί με αυτές τις κοινότητες και έχουν σχηματίσει δύο
παραδόσεις που τις καθιστούν αμοιβαία αναγνωρίσιμες σε συγκεκριμένο τόπο και
χρόνο. Τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες. Και υπό
τις σημερινές συνθήκες τα στοιχεία αυτά έχουν μεταβληθεί τόσο πολύ που είναι
αδύνατον να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μία συνισταμένη της Αριστεράς ως ιδεολογικής
κοινότητας ή της Δεξιάς εν προκειμένω.
H πολυπλοκότητα της πολιτικής ζωής στη σύγχρονη εποχή, τα οικονομικά, τα
οικολογικά και τα ηθικά προβλήματα που εμπλέκονται με την πολιτική σε όλες τις
εκφάνσεις της, τα κοινωνικά διλήμματα που συνυφαίνονται με κάθε πολιτική επιλογή
σε μια δημοκρατία δεν μπορούν να αναχθούν σε μια απλή, τοπογραφική αναπαράσταση
Αριστεράς και Δεξιάς (Δημητράκος, 2005), ενώ η μονοδιάστατη προσέγγιση του
ιδεολογικού χώρου δεν απεικονίζεται με σαφήνεια στις παρατηρούμενες διαστάσεις του
πολιτικού ανταγωνισμού ιδιαίτερα στα πολυκομματικά συστήματα της Ευρώπης
(Ανδρεάδης, Τεπέρογλου, & Τσατσάνης, 2011, σ. 5).
Από την άλλη πλευρά οι έννοιες της αριστεράς/δεξιάς αλλά και του πολιτικού
«κέντρου» παραμένουν σημαντικές και χρηστικές ως στοιχεία κομματικών διαιρέσεων
και κοινωνικής ταύτισης (Μαυρής, 29/11/2009; Marcel & Witkowski, 2005) ενώ ο
Κωνσταντινίδης (2007, σ. 16) σημειώνει ότι «η ικανότητα ερμηνείας του πολιτικού και
κομματικού ανταγωνισμού μέσω του άξονα "Αριστερά-Δεξιά" (…) έχει τεκμηριωθεί
εμπειρικά κατ' επανάληψη». Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η ανάγκη ποσοτικοποίησης
και μελέτης των ιδεολογικών προεκτάσεων που υποκρύπτονται.
Η μεθοδολογική υπέρβαση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν, δηλαδή
της ασάφειας και της έλλειψης ξεκάθαρης εννοιοποίησης του άξονα αριστεράς/δεξιάς
στο πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι, καθώς και της ανάγκης ποσοτικοποίησης και μελέτης της ιδεολογίας για το
σύνολο των πολιτικών δρώντων είναι εφικτή με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά η
ανάλυση της κλασσικής διπολικής διάκρισης αριστεράς/δεξιάς σε περισσότερες από μία
θεματικές διαστάσεις στα πλαίσια της ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης αίρει
το αδιέξοδο της εννοιοποίησης επιτρέποντας την αναλυτική κατάταξη και έρευνα
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συγκεκριμένων πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων (Χατζηπαντελής, 2008, σ. 52;
Ανδρεάδης, Τεπέρογλου, & Τσατσάνης, 2011, σ. 6). Από την άλλη πλευρά η χρήση
συγκεκριμένων ερωτήσεων πολιτικής θεματολογίας, οι οποίες εντάσσονται σε μια από
τις επιλεγόμενες θεματικές διαστάσεις της ιδεολογίας, με ποσοτική κλιμάκωση των
απαντήσεων επιτρέπει τη σαφέστερη ποσοτική χωροθέτηση των ερευνητικών
υποκειμένων εντός των συγκεκριμένων θεματικών διαστάσεων.
Η καταγραφή και ποσοτικοποίηση των ιδεολογικών στάσεων και αντιλήψεων
με τη χρήση ερωτήσεων πολιτικού περιεχομένου μπορεί να υλοποιηθεί με δύο
διαφορετικές μεθοδολογίες. Στην πρώτη περίπτωση, οι ερωτήσεις κατατάσσονται εκ
των προτέρων σε προκαθορισμένους ιδεολογικούς άξονες, ενώ στη δεύτερη οι
ερωτήσεις ομαδοποιούνται εκ των υστέρων με βάση τις ληφθείσες απαντήσεις με τη
χρήση στατιστικών τεχνικών όπως η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών ή η Παραγοντική
Ανάλυση. Η πρώτη προσέγγιση υιοθετείται από τον Βερναρδάκη (2005) που
χρησιμοποιεί

τις

θεματικές

του

«πολιτικού

φιλελευθερισμού»,

«οικονομικού

φιλελευθερισμού» και του «ιδεολογικού/αξιακού φιλελευθερισμού» και κατατάσσει
από πριν κάθε ερώτηση σε μία από τις προαναφερθείσες θεματικές. Ο ίδιος
συγγραφέας, ακολουθώντας τη δεύτερη πρακτική το 2008, καταλήγει σε πέντε
διακριτούς δείκτες πολιτικής «συμπεριφοράς»: Πολιτικός Κυνισμός, Ιδεολογικός
Ανθρωπισμός,

Αυταρχισμός,

Πολιτικός

Εκδημοκρατισμός

και

Οικονομικός

Φιλελευθερισμός (Βερναρδάκης, 2008).
Οι Andreadis & Chadjipadelis (2011) χρησιμοποιούν την πρώτη προσέγγιση,
κατατάσσοντας 30 ερωτήσεις σε 10 διαφορετικές θεματικές: 1. Νόμος και Τάξη, 2.
Οικονομική Ανάπτυξη, 3. Χρηματοδότηση, 4. Μετανάστευση, 5. Περιβάλλον, Ενέργεια
και Μεταφορές, 6. Εκπαίδευση και Υγεία, 7. Κοινωνική Συνοχή, 8. Εθνικά Θέματα, 9.
Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 10. Μεταβολές στο σύστημα Διακυβέρνησης
και Αντιπροσώπευσης.
Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται η πρώτη προσέγγιση, αυτής

της

προκαθορισμένης κατάταξης των ερωτήσεων σε θεματικές διαστάσεις. Η ιδεολογική
τοποθέτηση των κομμάτων/οργανώσεων αναλύεται σε τρεις αξιακά ουδέτερες
διαστάσεις: Οικονομική Διάσταση, Κοινωνική Διάσταση και Ευρωπαϊκή Διάσταση. Οι
διαστάσεις μπορούν να αναπαρασταθούν ως τρισδιάστατο σύστημα στο χώρο, με την
Οικονομική Διάσταση στον άξονα Y να έχει άκρα τον «απόλυτο κρατισμό» από την μία
πλευρά και τον «ακραίο φιλελευθερισμό» από την άλλη, την Κοινωνική Διάσταση ως
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άξονα X με άκρα τον «συντηρητικό αυταρχισμό» από τη μία και τον «ατομικό
φιλελευθερισμό» και την Ευρωπαϊκή Διάσταση ως άξονα Ζ με άκρα τον
Ευρωπαϊσμό/Αντιευρωπαϊσμό.
Οι ερωτήσεις που αξιοποιούνται στην παρούσα έρευνα βασίζονται σε ερωτήσεις
που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς παρεμφερείς έρευνες (Evans, Heath, &
Lalljee, 1996; Heath, Evans, & Martin, 1994; Benoit & Laver, 2006). Οι συγκεκριμένες
ερωτήσεις έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής
Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο σε συνεργασία με
το Κέντρο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης δημιούργησε το
2010 το δικτυακό τόπο www.helpmevote.gr 159 (Andreadis & Chadjipadelis, Voting
Advice Applications and their Impact on Elections, 2011).
4.3.2

Λοιπές ανεξάρτητες μεταβλητές

Εκτός από τις μεταβλητές που αναλύθηκαν προηγουμένως θα χρησιμοποιηθούν
και οι παρακάτω ανεξάρτητες μεταβλητές:


Θεσμική μορφή σχήματος στην εκλογική διαδικασία: Καταγράφει τον τρόπο
συμμετοχής του κόμματος/οργάνωσης στην πιο πρόσφατη εκλογική
αναμέτρηση που έλαβε μέρος λαμβάνει τις παρακάτω τιμές:
Πίνακας 4-9. θεσμική μορφή συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία

Τιμή
1
2

Περιγραφή
Αυτόνομη συμμετοχή ή συνασπισμός κομμάτων/οργανώσεων
Συμμετοχή ως μέλος συλλογικών σχημάτων


Κοινοβουλευτισμός: Καταγράφει εάν το κόμμα/οργάνωση μετέχει ή όχι
στην τρέχουσα σύνθεση του εθνικού ή/και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
με ποια μορφή. Λαμβάνει τις παρακάτω τιμές:
Πίνακας 4-10. Συμμετοχή και μορφή συμμετοχής στο εθνικό κοινοβούλιο

Τιμή
1
2

Περιγραφή
Συμμετοχή στη βουλή ως αυτόνομο κόμμα ή ως συλλογικό σχήμα
Συμμετοχή στη βουλή ως μέλος συλλογικού σχήματος
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Ο δικτυακός τόπος αυτός είναι ουσιαστικά μία ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στους
ψηφοφόρους να συγκρίνουν τις απόψεις τους για θέματα πολιτικής και επικαιρότητας με τις θέσεις των
υποψηφίων και των κομμάτων. Ηλεκτρονικά εργαλεία αυτού του τύπου τα οποία ονομάζονται VAAs
(Voting Advice Applications – Eφαρμογή Συμβουλών για την Ψήφο), έχουν χρησιμοποιηθεί στην
Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Τιμή
3
4

Περιγραφή
Εξωκοινοβουλευτικό ως αυτόνομο κόμμα ή ως συλλογικό σχήμα
Εξωκοινοβουλευτικό ως μέλος συλλογικού σχήματος
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Συλλογή και Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων
Από τη βιβλιογραφική έρευνα που έχει προηγηθεί (§4.2.2 σελ. 150)

αναγνωρίστηκαν δύο διακριτά είδη κριτηρίων που χρησιμοποιούνται ως δείκτες
μέτρησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών δικτυακών τόπων. Από τη μία
πλευρά οι δείκτες εντάσσονται στη γενικότερη εννοιολογική ομάδα των κριτηρίων
τεχνικής λειτουργικότητας, ενώ από την άλλη οι μεταβλητές ομαδοποιούνται στα
πλαίσια της πολιτικής λειτουργικότητας των δικτυακών τόπων. Παράλληλα, όπως
αναλύθηκε στην παράγραφο §4.3 (σελ. 169-Οι ανεξάρτητες μεταβλητές), έγινε
καταγραφή και των ανεξάρτητων μεταβλητών, ώστε σε συνδυασμό με τις εξαρτημένες
μεταβλητές τεχνικής και πολιτικής λειτουργικότητας να χρησιμοποιηθούν για την
διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων.

Στόχος: Η καταγραφή όλων των μεταβλητών τεχνικής λειτουργικότητας όπως έχουν
αναγνωριστεί από τη βιβλιογραφία και εισαγωγή τους σε βάση του SPSS ώστε α) να
χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου στα επόμενα στάδια της έρευνας και β) να
εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα για την λειτουργία των κομματικών δικτυακών
τόπων
Είσοδος: Οι δικτυακοί τόποι των πολιτικών κομμάτων/οργανώσεων
Έξοδος: Βάση δεδομένων SPSS με τις τιμές των μεταβλητών
Μεθοδολογία: Παρατήρηση, Ανάλυση Περιεχομένου, Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες
Εργαλεία: Παγκόσμιος Ιστός: Wookrank Website Analysis Tool, Alexa, Yahoo Site
Analyzer, Webrank SEO, Google Chrome Official SEO Extension, Change Detection, Πακέτα
λογισμικού: Teleport, Microsoft Excel Microsoft Access, IBM SPSS, Xenu's Link Sleuth,
Duplicate Commander

5.1 Μεθοδολογία και εργαλεία.
5.1.1

Ο Παγκόσμιος Ιστός

Ο Παγκόσμιος Ιστός χρησιμοποιείται καταρχάς στην αναγνώριση των
κομμάτων και των οργανώσεων που θα εξεταστούν στην έρευνα. Για τον εντοπισμό
των κομμάτων και των δικτυακών τους τόπων αξιοποιούνται οι μεγαλύτερες μηχανές
αναζήτησης, εξειδικευμένοι δικτυακοί τόποι, αλλά και ο δικτυακός τόπος του
Υπουργείου Εσωτερικών (ekloges.ypes.gr) που διατηρεί ιστορικό αρχείο και
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καταγράφει τα κόμματα που έχουν συμμετάσχει στις πιο πρόσφατες εκλογικές
αναμετρήσεις.
Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
εργαλεία του παγκόσμιου ιστού. Αυτά περιλαμβάνουν τα διαδικτυακά εργαλεία
αναζήτησης των εταιρειών Google, Yahoo, Alexa, Ask και Bing από όπου
καταγράφονται οι υπερσύνδεσμοι προς τους κομματικούς ιστότοπους, τα πλήθη των
καταλογογραφημένων σελίδων καθώς και η κατάταξη της επισκεψιμότητας. Για τον
υπολογισμό και καταγραφή της συχνότητας ενημέρωσης των δικτυακών τόπων
χρησιμοποιείται η υπηρεσία ChangeDetection, η οποία παρακολουθεί για τυχόν
μεταβολές μία δεδομένη ιστοσελίδα και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επιπλέον, για τον έλεγχο της συμβατότητας των κομματικών δικτυακών τόπων
με τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης στον παγκόσμιο ιστό χρησιμοποιούνται τα εργαλεία
που παρέχει ο Οργανισμός World Wide Web Consortium (W3C).
5.1.2

Ανάλυση Περιεχομένου

Η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται για την καταγραφή των τιμών όλων
των υπόλοιπων κριτηρίων του φύλλου καταγραφής και αξιολόγησης, που σχετίζονται
με την τεχνολογία και αισθητική του ιστότοπου καθώς και με την παρεχόμενη πολιτική
λειτουργικότητα. Επιπλέον χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση και διασταύρωση των
δεδομένων ενημερότητας των δικτυακών τόπων, προκειμένου να αποφευχθούν
σφάλματα

που

προκύπτουν

από

εγγενείς

αδυναμίες

των

εργαλείων

που

χρησιμοποιούνται160.
Η μονάδα ανάλυσης της έρευνας ορίζεται ο εκάστοτε κομματικός δικτυακός
τόπος όπως συντίθεται από τις επιμέρους ιστοσελίδες που τον αποτελούν. Στην
περίπτωση που ένα κόμμα διαθέτει περισσότερους από ένα δικτυακούς τόπους με τη

160

Η διερεύνηση μεταβολών σε μία ιστοσελίδα δεν μπορεί να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένα διότι
αρκετά εργαλεία εντοπίζουν διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι πχ εάν η αρχική σελίδα ενός
ιστοτόπου περιλαμβάνει κάποιο δείκτη επισκεψιμότητας (counter) ή ηλεκτρονικό ημερολόγιο όπου
εμφανίζεται κάθε μέρα η τρέχουσα ημερομηνία τότε οι συνεχείς μεταβολές αυτών των χαρακτηριστικών
εκλαμβάνονται από τα εργαλεία ως ενημέρωση της ιστοσελίδας χωρίς αυτό να αληθεύει. Από την άλλη
πλευρά, η χρήση τεχνολογιών όπως JavaScript ή AJAX στις ιστοσελίδες μπορεί να οδηγήσει σε ακριβώς
αντίθετο σφάλμα και μην επιτρέψει τον εντοπισμό ουσιαστικών ενημερώσεων.
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μορφή υποτόπων, τότε μονάδα ανάλυσης παραμένει ο κεντρικός ιστότοπος του
κόμματος ως άθροισμα των επιμέρους ιστοσελίδων και υποτόπων.
5.1.3

Λογισμικό

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας χρησιμοποιείται το παρακάτω λογισμικό:


IBM SPSS. Το SPSS αποτελεί μία υπολογιστική πλατφόρμα συλλογής, στατιστικής
επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Είναι ένα από τα πιο γνωστά πακέτα
στατιστικής ανάλυσης και ίσως το πλέον διαδεδομένο στο χώρο των Κοινωνικών
Επιστημών (Muenchen, 20/06/2010). Σε αυτό το στάδιο της έρευνας θα
χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα ενώ επίσης
θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σύνθετων μεταβλητών οι οποίες
προκύπτουν υπολογιστικά:












5.1.4

A3_IMPRESS= A3_1_DESIGN + A3_2_MULTIMEDIA
A4_2_SPEED = A4_2_2_HOME_SIZE / Α4_2_1_LOAD_TIME
A5_NAVIGATION = A5_1_NAV_HELP
+ A5_2_SEARCH
A5_3_HOMEPAGE + A5_4_SITEMAP + A5_5_CONSISTENT

+

Teleport Pro. Όπως αναφέρθηκε στην §3.2.4 το Teleport είναι ένα πρόγραμμα
«αράχνη» το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει τοπικά έναν ολόκληρο
δικτυακό τόπο. Έτσι είναι εφικτός ο υπολογισμός του συνολικού μεγέθους του
δικτυακού τόπου, το είδος του περιεχομένου και τα είδη των αρχείων που
περιλαμβάνονται.
Duplicate Commander. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα να αναλύει τα
αρχεία πολλαπλών φακέλων και να εντοπίζει αυτά με ίδιο περιεχόμενο αλλά
διαφορετικό όνομα. Με τη χρήση του απομακρύνονται τα πολλαπλά αρχεία έτσι
ώστε να υπολογιστεί το πραγματικό μέγεθος του κάθε δικτυακού τόπου
Treesize Pro. Το Λογισμικό αυτό υπολογίζει το πραγματικό μέγεθος των αρχείων
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και έχει τη δυνατότητα να αναφέρει τα μεγέθη
συγκεντρωτικά ανά τύπο αρχείου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εξαίρεση
αρχείων που δεν περιέχουν κείμενο, ή να αναλυθεί ο λόγος αρχείων κειμένου προς
αρχεία εικόνας του κάθε δικτυακού τόπου.
XENU. Το πρόγραμμα XENU ελέγχει τους δικτυακούς τόπους για εσωτερική και
εξωτερική συνέπεια σε σχέση με τους υπερσυνδέσμους που υπάρχουν, τόσο
εσωτερικά στον ίδιο τον δικτυακό τόπο όσο και τους εξωτερικούς υπερσυνδέσμους

Οι Εξαρτημένες Μεταβλητές

Στη σελίδα 406 (§9.2 Εξαρτημένες Μεταβλητές – Κωδικοποίηση, Μέθοδοι και
Εργαλεία) παρουσιάζονται αναλυτικά η κωδικοποίηση, η μέθοδος συλλογής των
δεδομένων καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία για το σύνολο των εξαρτημένων
μεταβλητών, τόσο αυτών που αφορούν την Τεχνική Λειτουργικότητα, όσο και αυτών
που αφορούν την Πολιτική Λειτουργικότητα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη φάση της έρευνας δεν γίνεται κανένας
μετασχηματισμός των πρωτογενών δεδομένων.
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5.1.5
5.1.5.1

Οι Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Θεσμική Μορφή

Η ανεξάρτητη μεταβλητή «Θεσμική Μορφή» κωδικοποιείται στο SPSS ως
I_ELECT με τιμές 1 για όσα κόμματα/οργανώσεις συμμετείχαν στην πιο πρόσφατη
εκλογική αναμέτρηση αυτόνομα ή ως συνασπισμός κομμάτων και οργανώσεων και με
2

για

όσα

κόμματα

οργανώσεις

συμμετείχαν

ως

μέρος

συνασπισμού

κομμάτων/οργανώσεων. Για την καταγραφή της μεταβλητής χρησιμοποιείται η έρευνα
στον παγκόσμιο ιστό.
Ιδιαιτερότητα της καταγραφής για τη συγκεκριμένη μεταβλητή, αποτελούν οι
δύο συλλογικοί σχηματισμοί, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι θεσμικές λειτουργίες
των συνασπισμών, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, πλησιάζουν περισσότερο
αυτές των αυτόνομων κομμάτων, ενώ παράλληλα η συλλογικότητά τους ως άθροισμα
συνόλου κομμάτων και οργανώσεων αντικατοπτρίζεται περισσότερο στις εσωτερικές
τους διαδικασίες. Κατά συνέπεια αποφασίστηκε να κωδικοποιηθούν στην ίδια
κατηγορία με τα αυτόνομα κόμματα.
Πίνακας 5-1. Συχνότητες για τη «Θεσμική Μορφή»
Πλήθος

%

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

30

63,8

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

17

36,2

Total

47

100,0

Όπως φαίνεται από τον προηγούμενο πίνακα, 30 κόμματα οργανώσεις
κωδικοποιούνται ως ανεξάρτητα/συνασπισμοί (το 63,8%) και 17 ως μέλη συνασπισμών
(το 36,2%).
5.1.5.2

Κοινοβουλευτική Συμμετοχή

Η ανεξάρτητη μεταβλητή «Κοινοβουλευτική Συμμετοχή» κωδικοποιήθηκε στο
SPSS ως I_PARLIAMENT με τις τιμές από 1 έως 4 όπως περιγράφονται στην
παράγραφο §4.3.2 σελ. 181. Για την καταγραφή της μεταβλητής χρησιμοποιείται η
έρευνα στον παγκόσμιο ιστό.
Ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση της ανεξάρτητης μεταβλητής «Θεσμική
Μορφή» τα δύο συλλογικά σχήματα της τρέχουσας πολιτικής σκηνής, κωδικοποιούνται
αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατηγορία 1 ως Κοινοβουλευτικό Κόμμα και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην κατηγορία 3 ως Εξωκοινοβουλευτικό.
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Επιπλέον, στην κατηγορία 1 συμπεριλαμβάνονται και οι Οικολόγοι Πράσινοι
καθώς συμμετέχουν στην τρέχουσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένα
ευρωβουλευτή.
Πίνακας 5-2. Συχνότητες για την «Κοινοβουλευτική Συμμετοχή»
Πλήθος

%

ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

6

12,8

ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

11

23,4

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

25

53,2

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

5

10,6

Total

47

100,0

Η ομάδα των κοινοβουλευτικών κομμάτων/συνασπισμών περιλαμβάνει έξι
κόμματα (το 12,8%) και αποτελείται από τα κόμματα της πεντακομματικής βουλής,
όπως προέκυψε από τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, μαζί με τους Οικολόγους
Πράσινους. Στη δεύτερη κατηγορία κωδικοποιούνται 11 κόμματα/οργανώσεις (23,4%),
που

αποτελούν

ουσιαστικά

τις

συνιστώσες

του

ΣΥΡΙΖΑ,

στην

τρίτη

25

εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και συνασπισμοί (53,2%) και στην τέταρτη 5
εξωκοινοβουλευτικά σχήματα (10,6%) που μετέχουν σε συνασπισμούς.
5.1.5.3

Ιδεολογία

Για τη διερεύνηση της επίδρασης της ιδεολογίας, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο §4.3.1 (σελ. 169) χρησιμοποιείται η ανάλυσή της σε τρεις διαστάσεις:
Κοινωνική, Οικονομική και Ευρωπαϊκή.
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο. Το
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 33 προτάσεις πολιτικής τοποθέτησης κάθε μία από τις
οποίες εντάσσεται σε μία από τις τρεις ιδεολογικές διαστάσεις.
Πίνακας 5-3. Ερωτήσεις Προσδιορισμού Ιδεολογίας

Κωδικό
ς

Ερώτηση

Q01

Για τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα, η ποινή της φυλάκισης θα πρέπει
να αντικατασταθεί με κοινωφελή εργασία
Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών
Οι ατομικές μας ελευθερίες έχουν περιοριστεί στο όνομα του
πολέμου κατά της τρομοκρατίας
Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας
Η κυβέρνηση θα πρέπει να υποχρεώσει τις τράπεζες να χορηγούν
δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις

Q02
Q03
Q04
Q05

Διάσταση
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Κωδικό
ς

Ερώτηση

Q06

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής παρά στην
οικονομική ανάπτυξη
Για την μείωση του ελλείμματος είναι προτιμότερο να αυξηθούν οι
φόροι παρά να περικοπούν οι κρατικές δαπάνες (μισθοί, αριθμός των
υπαλλήλων κ.α.)
Το φορολογικό σύστημα και η πρόνοια του κράτους θα πρέπει να
είναι σχεδιασμένα με στόχο να ενθαρρύνεται ο θεσμός του γάμου
ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα
Πρέπει να καταργηθεί ή να γίνει συμβολικός ο φόρος κληρονομιάς
Οι μετανάστες πρώτης γενιάς δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν
πλήρως στην Ελληνική κοινωνία.
Πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα δικαιώματα των Ελλήνων
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς
Θα πρέπει να περιοριστεί άμεσα η περαιτέρω είσοδος μεταναστών
προς την Ελλάδα
Το κράτος θα πρέπει να μεταφέρει τις αρμοδιότητες για τη διοίκηση
και το σχεδιασμό των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης στην
περιφερειακή αυτοδιοίκηση
Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργούν μη-κρατικά, μηκερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό μέσω
της μερικής ιδιωτικοποίησής του
Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό
φαινόμενο
Θα πρέπει να ενισχυθούν υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες και
προγράμματα (όπως πχ «βοήθεια στο σπίτι», ολοήμερα σχολεία,
παιδικοί σταθμοί) ακόμα και με αύξηση της τοπικής φορολογίας
Θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την οικονομική υποστήριξη
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ΑΜΕΑ, άνεργοι κ.α.) ακόμα
και με περικοπή δαπανών από άλλους τομείς (π.χ. Κατασκευές κ.α.
Η Ελλάδα θα πρέπει να μειώσει τις αμυντικές της δαπάνες και να
επενδύσει στην ανάπτυξη άλλων τομέων
Η άμυνα της Ελλάδας θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο
απέναντι σε γειτονικές της χώρες, όπως η Τουρκία
Οι πολίτες πρέπει να αποδεχτούν μέτρα, όπως η παρακολούθηση
μέσω κάμερας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και
της εγκληματικότητας
Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αντί εκτός
Η Ελλάδα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις της με
άλλες ανεπτυγμένες χώρες από ότι με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό
της νόμισμα αντί του ευρώ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες
νομοθετικές αρμοδιότητες.
Η ικανότητα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ασκήσουν το δικαίωμα του βέτο πρέπει να αυξηθεί.
Τα σημερινά ευρωπαϊκά κόμματα/ομάδες να μετασχηματιστούν σε
ενιαία κόμματα με κοινά όργανα και λειτουργίες.

Q07

Q08

Q09
Q10
Q11
Q12
Q16

Q17
Q18
Q19
Q20

Q21

Q22
Q23
Q24

Q25
Q26

Q27
Q31
Q32
Q33
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Στη συνέχεια και με βάση την ανάλυση περιεχομένου κάθε δικτυακού τόπου
κόμματος/οργάνωσης κάθε πρόταση αξιολογείται στο βαθμό που η ιδεολογία του
κόμματος συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτήν. Η βαθμολόγηση γίνεται σε τακτική κλίμακα:







Διαφωνώ Πλήρως
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ Πλήρως
Χωρίς άποψη

Στη βάση δεδομένων του SPSS και οι μεταβλητές κωδικοποιούνται ως εξής:




Κοινωνική διάσταση – I_SOCIETY
Οικονομική διάσταση – I_ECONOMY
Ευρωπαϊκή Διάσταση – I_EUROPE

Κάθε ερώτηση εντάσσεται σε έναν ιδεολογικό άξονα και ανάλογα με την
απάντηση συνεισφέρει προς το ένα ή το άλλο άκρο του κάθε άξονα. Οι απαντήσεις
«Χωρίς Άποψη» κωδικοποιούνται ως ελλείπουσες τιμές.
Πίνακας 5-4. Κωδικοποίηση τιμών ερωτήσεων στην Κοινωνική Διάσταση

Κοινωνική

Διάσταση

Ερώτηση

Διαφωνώ
Πλήρως

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Πλήρως

Q01
Q02
Q03
Q06
Q08
Q11
Q12
Q16
Q19
Q22
Q23
Q24

2
-2
2
2
-2
-2
-2
2
2
2
-2
-2

1
-1
1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
1
1

-2
2
-2
-2
2
2
2
-2
-2
-2
2
2

Πίνακας 5-5. Κωδικοποίηση τιμών ερωτήσεων στην Οικονομική Διάσταση

Οικον
ομική

Διάσταση

Ερώτηση

Διαφωνώ
Πλήρως

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Πλήρως

Q04
Q05
Q07
Q09

-2
2
2
2

-1
1
1
1

0
0
0
0

1
-1
-1
-1

2
-2
-2
-2
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Διάσταση

Ερώτηση

Διαφωνώ
Πλήρως

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Πλήρως

Q10
Q17
Q18
Q20
Q21

-2
-2
-2
2
2

-1
-1
-1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
-1
-1

2
2
2
-2
-2

Πίνακας 5-6. Κωδικοποίηση τιμών ερωτήσεων στην Ευρωπαϊκή Διάσταση

Ευρωπαϊκή

Διάσταση

Ερώτηση

Διαφωνώ
Πλήρως

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Πλήρως

Q25
Q26
Q27
Q31
Q32
Q33

-2
2
2
-2
2
-2

-1
1
1
-1
1
-1

0
0
0
0
0
0

1
-1
-1
1
-1
1

2
-2
-2
2
-2
2

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με
τη βοήθεια των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών Πολιτικής
Ανάλυσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
Στην έρευνα συμμετείχαν δέκα ερευνητές ο καθένας από τους οποίους ανέλαβε
να καταγράψει τις θέσεις, στάσεις και απόψεις διαφορετικών κομμάτων/οργανώσεων.
Η κατανομή των ερωτηματολογίων και των κομμάτων έγινε με τυχαίο τρόπο από
πρόγραμμα λογισμικού, που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε για κάθε
κόμμα/οργάνωση να συμπληρωθούν ακριβώς τρία ερωτηματολόγια και κάθε ερευνητής
να έχει δεκατρία ή δεκατέσσερα ερωτηματολόγια προς καταγραφή.
Για την τελική βαθμολόγηση των κομμάτων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος της
βαθμολογίας από τις τρεις απαντήσεις, που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτηση για το
συγκεκριμένο κόμμα, ενώ για την οριστική τοποθέτησή τους στον εκάστοτε άξονα
υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων για όλες τις ερωτήσεις που εντάσσονται
στη συγκεκριμένη διάσταση. Ελάχιστη τιμή της προκύπτουσας κλίμακας είναι το 0,
μέγιστη το 5 και μέση το 3.
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής που αναπτύχθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό.
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Διάγραμμα 5-1. Τοποθέτηση των Κομμάτων/Οργανώσεων στον Ευρωπαϊκό Άξονα

Στον

άξονα

Ευρωπαϊσμού/Αντιευρωπαϊσμού,

ο

μέσος

όρος

για

τα

κόμματα/οργανώσεις είναι 2,66, δηλαδή καταγράφεται μία μικρή τάση προς την
κατεύθυνση του Αντιευρωπαϊσμού. Συνολικά 13 κόμματα (28,8%) εγγράφονται ως
φιλοευρωπαϊκά έχοντας βαθμολογία μεγαλύτερη του 3, μεταξύ των οποίων το ΠΑΣΟΚ,
η Νέα Δημοκρατία και οι Οικολόγοι Πράσινοι. Τρία κόμματα, δύο εξωκοινοβουλευτικά
και ο Συνασπισμός, βρίσκονται στο ακριβώς στο μέσο της κλίμακας (6,67%) και 29
(64,4%) κατατάσσονται στην αντιευρωπαϊκή πλευρά του άξονα.
Ως τα πλέον φιλοευρωπαϊκά κόμματα καταγράφονται η Φιλελεύθερη Συμμαχία,
το Κόμμα Φιλελευθέρων, το ΠΑΣΟΚ, η ΔΡΑΣΗ και το Ουράνιο Τόξο, ενώ ως τα
πλέον

αντιευρωπαϊκά

καταγράφονται

6

κόμματα

και

οργανώσεις

της

εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ), το
Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα (ΕΕΚ), η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Μ-Λ ΚΚΕ, το Αγωνιστικό
Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ) και η Οργάνωση Κομμουνιστών-Διεθνιστών
Ελλάδας (ΟΚΔΕ).
Στον Κοινωνικό Άξονα ο μέσος όρος όλων των κομμάτων και οργανώσεων
είναι 2,29 που υποδηλώνει τάση προς το αριστερό άκρο του φάσματος και τον ατομικό
φιλελευθερισμό. Συνολικά 9 κόμματα (20%) τοποθετούνται στο δεξιό τμήμα του
άξονα, στην κατεύθυνση του Συντηρητικού Αυταρχισμού, δύο (ΠΑΣΟΚ και
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Δημοκρατικοί) ακριβώς στο κέντρο (4,4%) και 34 (75,5%) στο αριστερό άκρο του
ατομικού φιλελευθερισμού.
Διάγραμμα 5-2. Τοποθέτηση των Κομμάτων/Οργανώσεων στον Κοινωνικό Άξονα

Στο δεξί άκρο της κατάταξης εμφανίζονται η Χρυσή Αυγή με τιμή 4,36
(φτάνοντας το 87,2% του άκρου) ακολουθούμενη πολύ κοντά από το ΛΑΟΣ (4,19 83,2% του άκρου) και έπονται η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και η Νέα
Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά του ατομικού φιλελευθερισμού τοποθετούνται το
ΞΕΚΙΝΗΜΑ, η ΑΚΟΑ, το ΣΕΚ, το ΚΟΚΚΙΝΟ και η Ομάδα ΡΟΖΑ του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Οικονομική διάσταση με άκρα τον απόλυτο κρατισμό και τον ακραίο
φιλελευθερισμό, ο μέσος όρος των κομμάτων είναι 2,39 υποδηλώνοντας ότι στο
αριστερό άκρο του άξονα κατατάσσεται η πλειοψηφία των υπό εξέταση οργανώσεων.
Στην κατεύθυνση του οικονομικού φιλελευθερισμού εντάσσονται μόλις 5 κόμματα
(11%), η ΔΡΑΣΗ, η Φιλελεύθερη Συμμαχία, οι Δημοκρατικοί, το Κόμμα Φιλελευθέρων
και η Νέα Δημοκρατία.
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Διάγραμμα 5-3. Τοποθέτηση των Κομμάτων/Οργανώσεων στον Οικονομικό Άξονα

Προς την κατεύθυνση του κρατισμού τοποθετούνται 39 κόμματα και
οργανώσεις (86,6%), ενώ μόνο το ΠΑΣΟΚ κατατάσσεται ακριβώς στο κέντρο. Πιο
ακραία νεοφιλελεύθερο κόμμα εμφανίζεται να είναι η ΔΡΑΣΗ του Μάνου και από την
άλλη πλευρά, η Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ), η Οργάνωση
Κομμουνιστών-Διεθνιστών Ελλάδας-Σπάρτακος και η Ομάδα Ρόζα του ΣΥΡΙΖΑ.

5.2 Αποτελέσματα
5.2.1
5.2.1.1

Τεχνική Λειτουργικότητα
Ορατότητα

Όπως συμπεραίνουν οι Girotra & Urlich (2010, σ. 18) οι μορφολογικές και
φωνολογικές ιδιότητες της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου συνδέονται άμεσα με το
επίπεδο επισκεψιμότητας και ευρεσιμότητας.
Από τη συλλογή των δεδομένων προκύπτει ότι στην πλειοψηφία τους τα
ελληνικά κόμματα και οργανώσεις διατηρούν την ονοματολογία των δικτυακών τους
τόπων σε μορφή τέτοια, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη και πληκτρολογίσιμη χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα περισσότερα διατηρούν το ακρωνύμιο ή τον πλήρη διακριτικό
τίτλο του κόμματος στην διεύθυνση του δικτυακού τους τόπου διευκολύνοντας έτσι όχι
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μόνο την απευθείας πληκτρολόγηση στον περιηγητή του κάθε χρήστη, αλλά και την
πιθανότητα εύρεσης από τις δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης.
Η πλέον δημοφιλής ονοματοδοσία τομέα πρώτου επιπέδου (Top Level Domain)
με 32 κόμματα, είναι το .gr, υποδηλώνοντας άμεσα την εθνικότητα του δικτυακού
τόπου, ενώ ακολουθούν οι ουδέτερες καταλήξεις .net και .org με 10 κόμματα. Επτά από
τα κόμματα/οργανώσεις χρησιμοποιούν τη μη δόκιμη και αταίριαστη για τη φύση τους
εμπορική κατάληξη .com, ενώ μόλις δύο χρησιμοποιούν την νέα κατάληξη .eu που
υποδηλώνει προέλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία τα κόμματα χρησιμοποιούν το δικό τους domain, ενώ μόλις οκτώ
φιλοξενούν το δικτυακό τους τόπο σε υποδομές ιστολογίων (blogs), όπως είναι το
wordpress.com και το blogspot.com.
Ταυτόχρονα, σε σύνολο 27.000 υπερσυνδέσμων προς όλα τα πολιτικά κόμματα
και οργανώσεις της έρευνας, το 53% (περίπου 14.500) αφορούν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα
Δημοκρατία, ενώ συνολικά τα κόμματα και οργανώσεις που συμμετέχουν στη βουλή
συγκεντρώνουν το 80% του συνόλου των υπερσυνδέσμων. Το μεγαλύτερο πλήθος
εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ (υπερδιπλάσιο της ΝΔ), ακόμα και έτσι όμως υστερεί κατά πολύ
σε σχέση πχ με τον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό τόπο Indymedia, ο οποίος
συγκεντρώνει εικοσαπλάσιο πλήθος υπερσυνδέσμων. Σε πρώτη ανάγνωση προκαλεί
εντύπωση το γεγονός ότι πίσω από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, ακολουθεί στην τρίτη θέση
της κατάταξης η Χρυσή Αυγή (3.092 υπερσυνδέσεις), σε πολύ μικρή απόσταση από τη
δεύτερη ΝΔ και με σχεδόν τριπλάσιες υπερσυνδέσεις από το επόμενο κόμμα που είναι
το ΚΚΕ (1.396 υπερσυνδέσεις)
Το πλήθος των καταλογογραφημένων σελίδων αναφέρεται στο συνολικό
πλήθος των σελίδων του δικτυακού τόπου που έχουν καταγραφεί από μία μηχανή
αναζήτησης. Όσο πιο μεγάλο είναι το πλήθος των σελίδων αυτών τόσο μεγαλύτερη η
πιθανότητα να εμφανιστεί στον κατάλογο εύρεσης των μηχανών αναζήτησης ο
δικτυακός τόπος. Το συνολικό πλήθος των καταλογογραφημένων σελίδων είναι
περίπου 146.000 με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ να αποτελούν το 52% αυτού του πλήθους,
ενώ συνολικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα συγκεντρώνουν το 70%. Από την άλλη
πλευρά η σύγκριση με το Indymedia είναι χαρακτηριστική καθώς συγκεντρώνει σχεδόν
τετραπλάσιες καταλογογραφημένες σελίδες (429.000 σελίδες μόνο στο Google).
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Στην παγκόσμια κατάταξη δημοφιλίας Alexa Rank, η Νέα Δημοκρατία
εμφανίζεται

πρώτη

σε

δημοφιλία

(θέση

παγκόσμιας

κατάταξης

95.278),

ακολουθούμενη με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (96.895), ενώ στην τρίτη θέση
εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή. Σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το
γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή κατατάσσεται πρώτη στο σχετικό δείκτη επισκεψιμότητας,
ακολουθούμενη από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Η εταιρεία Alexa σημειώνει στον δικτυακό
της τόπο ότι κατατάξεις στις θέσεις πάνω από τις 100.000 αποτελούν εκτιμήσεις, ενώ το
σφάλμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στις θέσεις κατάταξης που είναι χαμηλότερα από το
ένα εκατομμύριο. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα και οργανώσεις πλην των πρώτων τριών
που προαναφέρθηκαν κατατάσσονται σε θέσεις χαμηλότερα των 100.000, ενώ μόλις 9
καταφέρνουν να έχουν κατάταξη υψηλότερη από την εκατομμυριοστή. Για λόγους
σύγκρισης θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, το Indymedia
κατατάσσεται στη θέση 7.525 - δηλαδή 13 φορές υψηλότερα από τον πλέον δημοφιλή
κομματικό δικτυακό τόπο (αυτόν της ΝΔ), ενώ σε εθνικό επίπεδο, το Indymedia
βρίσκεται στη θέση 141, το site πολιτικού σχολιασμού protagon.gr στη θέση 99, η ΝΔ
στη θέση 1.041 και η Χρυσή Αυγή στη θέση 643.
5.2.1.2

Ενημερότητα

Ο ρυθμός ενημέρωσης των δικτυακών τόπων τούς προωθεί υψηλότερα στα
αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, συντηρεί το ενδιαφέρον του επισκέπτη ο
οποίος στην επίσκεψή του βρίσκει ενημερωμένο και πρόσφατο περιεχόμενο, ενώ
παράλληλα αποτελεί ένδειξη της στρατηγικής και των διαθέσιμων πόρων του κόμματος
στην αξιοποίηση του Διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας.
Τα ελληνικά κόμματα συνολικά ενημερώνουν το δικτυακό τους τόπο κατά μέσο
όρο μία φορά την ημέρα, ωστόσο το μέτρο αυτό είναι γνωστό ότι υποφέρει από την
ύπαρξη ακραίων τιμών (Field, 2009, σ. 22). Πράγματι, η διάμεσος είναι 3,3 που
υποδηλώνει ότι ο μέσος ρυθμός ενημέρωσης είναι μία φορά ανά δέκα ημέρες, καθώς
όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα ανανεώνουν το δικτυακό τους τόπο από
4 (ΛΑΟΣ) έως 11,7 φορές την ημέρα (Συνασπισμός). Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί
και πάλι η Χρυσή Αυγή η οποία έχει ρυθμό ανανέωσης 10,1 φορές ανά ημέρα - δεύτερη
μετά το Συνασπισμό και ακολουθούμενη από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΚΚΕ.
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5.2.1.3

Εντυπωσιασμός

Στη μεταβλητή μέτρησης του Εντυπωσιασμού, με μέγιστη τιμή το 9, ο μέσος
όρος των κομμάτων/οργανώσεων υπό εξέταση φτάνει σχεδόν το 4,5 με τυπική
απόκλιση 2,1 υποδηλώνοντας ότι οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών κομμάτων δεν
αξιοποιούν πλήρως τις πολυμεσικές δυνατότητες του Διαδικτύου. Τη μέγιστη
βαθμολογία συγκεντρώνει μόνο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρέχει το σύνολο των
υπηρεσιών που αξιολογήθηκαν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τέσσερα
κόμματα/οργανώσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 7, μόνο η ΔΡΑΣΗ δεν
συμμετέχει στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το μέγεθος του δικτυακού τόπου υποδηλώνει τον όγκο των πληροφοριών που
παρέχονται συνολικά ανεξάρτητα της μορφής τους, ενώ συνδέεται και με το πλήθος
των καταλογογραφημένων σελίδων. Το μέσο μέγεθος των δικτυακών τόπων που
μετρήθηκαν είναι 93 megabytes (MB) αλλά η διάμεσος μόλις 22 ΜΒ που δείχνει ότι
υπάρχουν ακραίες τιμές. Πράγματι το ΠΑΣΟΚ (1800 MΒ) και η ΝΔ (980 ΜΒ)
αντιπροσωπεύουν στο Διαδίκτυο το 63% του συνολικού όγκου όλων των υπό εξέταση
κομμάτων, ενώ το τρίτο στην κατάταξη ΚΚΕ (159 ΜΒ) δημοσιεύει σχεδόν 6 φορές
λιγότερες πληροφορίες από τη ΝΔ.
5.2.1.4

Προσβασιμότητα

Στη μεταβλητή της Προσβασιμότητας περιλαμβάνονται υποδείκτες, όπως η
δυνατότητα «φιλικής» εκτύπωσης, η πρόσβαση μέσω συσκευών άλλων πλην
υπολογιστή, όπως πχ. έξυπνα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με μικρές οθόνες,
εξειδικευμένα εργαλεία για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες 161, αλλά και η
παρουσίαση κειμένων σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Ο μέσος όρος είναι 1,1 με
μέγιστη τιμή το 5. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία καθώς παρέχει
σχεδόν πλήρες περιεχόμενο σε 7 επιπλέον γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα,
Αραβικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά) ενώ η Δημοκρατική Αριστερά
έχοντας και το πλεονέκτημα της αργοπορημένης εισόδου στο διαδικτυακό κομματικό
ανταγωνισμό είναι το μόνο κόμμα που προσφέρει εξ αρχής εξειδικευμένη πρόσβαση σε
κινητές συσκευές. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κανένα από τα δύο κόμματα

161

σε αυτές περιλαμβάνονται δυνατότητες όπως η άμεση μεγέθυνση ή σμίκρυνση του κειμένου ενός
άρθρου αλλά η δυνατότητα να γίνει φωνητική απαγγελία του κειμένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αυτών των δυνατοτήτων ενσωματώνει ο δικτυακός τόπος ειδήσεων του ΔΟΛ, www.in.gr
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εξουσίας (ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία) δεν δημοσιεύει περιεχόμενο σε ξένες
γλώσσες.
5.2.1.5

Εργονομία

Η τελευταία μεταβλητή μέτρησης της τεχνικής λειτουργικότητας αφορά την
ευκολία πλοήγησης στο δικτυακό τόπο, τόσο με τη συνεπή και συνετή χρήση
βοηθημάτων, όσο και με την υποβοήθηση μέσω χαρακτηριστικών, όπως η
ενσωματωμένη (in-site) αυτοματοποιημένη αναζήτηση πληροφοριών. Με μέγιστη τιμή
το 5, ο μέσος όρος που έχει καταγραφεί είναι 3,11, τιμή που κρίνεται μάλλον αποδεκτή,
ενώ δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα «μεγάλα»
κόμματα και στα μικρά.
5.2.2
5.2.2.1

Πολιτική Λειτουργικότητα
Παροχή Πληροφοριών

Η παροχή πληροφοριών μέσω του δικτυακού τόπου είναι μία από τις κύριες
λειτουργίες που επιτελούν τα κόμματα στο Διαδίκτυο. Ο δείκτης αποτελείται από το
άθροισμα 16 υπομεταβλητών, οι οποίες λαμβάνουν τιμές 0 και 1 ανάλογα με την
ύπαρξη ή όχι του μετρώμενου χαρακτηριστικού (Πίνακας 4-1 σελ. 158). Με μέγιστη
δυνατή τιμή το 16 ο μέσος όρος είναι 6,57, λιγότερο από το μισό, συνεπώς οι επιδόσεις
συνολικά κρίνονται μάλλον ως μη ικανοποιητικές. Από τους υποδείκτες, οι οποίοι
μετρούν θεματικά την παροχή πληροφοριών, τον υψηλότερο μέσο όρο (0,91 δηλαδή το
85% των κομμάτων/οργανώσεων) εμφανίζει η πληροφόρηση για τις γενικές αρχές,
αξίες και ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση του κόμματος, ακολουθούμενη από τα
επίσημα δελτία τύπου και ανακοινώσεις (μ.ο. 0,74 δηλαδή το 68,6% των κομμάτων),
την περιγραφή των προτεινόμενων πολιτικών (μ.ο. 0,74 δηλαδή το 68,6% των
κομμάτων), ημερολόγιο προγραμματισμένων δράσεων και αναφορές στην ιστορία του
κόμματος (μ.ο. 0,62).
Πίνακας 5-7. Επιδόσεις κομμάτων για το δείκτη «Παροχή Πληροφοριών»
Υποδείκτης

Μέσος
όρος

Συχνές Ερωτήσεις/απαντήσεις

,06

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

,13

Βιογραφικά στελεχών

,15

Προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις

,17

Προφίλ εν ενεργεία και υποψηφίων βουλευτών

,19
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Υποδείκτης

Μέσος
όρος

Ιστορικό Αρχείο

,19

Βιογραφικό Ηγεσίας

,26

Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση

,30

Δομή και οργανόγραμμα κόμματος

,43

Πληροφορίες συνεδρίων κόμματος

,47

Επίσημα έγγραφα του κόμματος

,60

Οργανωτική Ιστορία

,62

Ημερολόγιο προγραμματισμένων δράσεων

,62

Περιγραφή Πολιτικών

,74

Δελτία Τύπου

,74

Ιδεολογικά Κείμενα

,91

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

6,57

Πολύ μικρότερη σημασία δίνουν τα κόμματα σε πληροφορίες προηγούμενων
εκλογικών αναμετρήσεων (μ.ο. 0,17 δηλαδή το 15,7%), στις βιογραφικές πληροφορίες
των στελεχών τους, σε ιστορικό αρχειακό υλικό του κόμματος (μ.ο. 0,19 - το 17,6%)
αλλά και στα βιογραφικά υποψηφίων και εν ενεργεία βουλευτών τους (0,19 - το
17,6%). Ταυτόχρονα φαίνεται να θεωρείται άνευ σημασίας η παροχή πληροφοριών με
τη μορφή συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων 162 , που αποτελούν μια από τις πλέον
συνηθισμένες πρακτικές σε δικτυακούς τόπους παροχής πληροφοριών (μ.ο. 0,06 - το
5,9%).
Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της πολιτικής
προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, καθώς μόλις 6 κόμματα (το
11,2%) αναφέρουν τον τρόπο συλλογής, χρονικό διάστημα διατήρησης αλλά και
επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγουν για τους επισκέπτες του δικτυακού τους
τόπου. Επιπλέον το 75% των κομμάτων/οργανώσεων ανάμεσα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΚΕ δεν δημοσιεύουν βιογραφικά της ηγεσίας τους ή των βουλευτών τους (εν
ενεργεία ή υποψήφιους), λιγότερο από τα μισά παρέχουν πληροφορίες για τη δομή και
το οργανόγραμμα του κόμματος, τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τις
σχετικές επιδόσεις του κόμματος αλλά και πληροφορίες προηγούμενων και επόμενων
συνεδρίων του κόμματος.

162

Συνηθίζεται ακόμα και στον ελληνικό κυβερνοχώρο να χρησιμοποιείται η διεθνής ορολογία: «FAQ:
Frequently Asked Questions»
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Προεκλογικές εκστρατείες

Στη μέτρηση της αξιοποίησης των κομματικών δικτυακών τόπων ως εργαλείων
προεκλογικών εκστρατειών χρησιμοποιείται αθροιστικός δείκτης ο οποίος αποτελείται
από 11 δυαδικούς υποδείκτες (0 αν δεν υπάρχει το μετρούμενο χαρακτηριστικό, ή 1 εάν
υπάρχει). Η επίδοση όλων των κομμάτων στο συγκεκριμένο δείκτη είναι
χαρακτηριστικά μικρή με το μέσο όρο να είναι 1,72 και τη διάμεσο 1. Επιπλέον η
τυπική απόκλιση είναι 1,584 αλλά λόγω της ύπαρξης ακραίων τιμών (ΠΑΣΟΚ 8, ΝΔ 6,
ΣΥΡΙΖΑ 5) πιο πρόσφορο μέτρο της διασποράς είναι το ενδοτεταρτημοριακό εύρος με
τιμή 1. Αυτό επιβεβαιώνει ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα κόμματα δεν
φαίνεται να αξιοποιούν ως αποτελεσματικό προεκλογικό εργαλείο τους δικτυακούς
τους τόπους με βάση τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια.
Πίνακας 5-8. Επιδόσεις κομμάτων για το δείκτη «Προεκλογικές Εκστρατείες»
Υποδείκτης

Μέσος
Όρος

Δράσεις για ομογενείς ψηφοφόρους

0,00

Μετανάστες με δικαίωμα ψήφου

0,00

Στόχευση αναποφάσιστων ψηφοφόρων

0,02

Στρατολόγηση εθελοντών

0,04

Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση

0,06

Πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία

0,06

Προεκλογικό υλικό

0,13

Εξειδικευμένος προεκλογικός δικτυακός τόπος

0,17

Λογότυπο του κόμματος

0,17

Cookie παρακολούθησης

0,23

Αρνητική διαφήμιση

0,83

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1,72

Στους επιμέρους υποδείκτες, κυρίαρχο χαρακτηριστικό αναδεικνύεται η
αρνητική προπαγάνδα (μ.ο. 0,83) στην οποία καταφεύγει το 86,6% των κομματικών
ιστότοπων διατηρώντας σταθερά επιθετικό λόγο στα κείμενα που αναρτώνται. Δεύτερο
δημοφιλέστερο χαρακτηριστικό αναδεικνύεται το cookie παρακολούθησης το οποίο
χρησιμοποιούν 11 κόμματα/οργανώσεις (μ.ο. 0,23) χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο σε
ποιο βαθμό αξιοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται.
Από τα εξεταζόμενα κόμματα, 8 (17%) είχαν κατασκευάσει ειδικό δικτυακό
τόπο σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές του 2009 με σχετικές πληροφορίες
αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, το ίδιο ποσοστό προσφέρει τη
δυνατότητα μεταφόρτωσης του λογότυπου του κόμματος, τρία (6,7%) προσφέρουν τη
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δυνατότητα μεταφόρτωσης προεκλογικού υλικού όπως φυλλάδια και αφίσες, ενώ το
ίδιο ποσοστό προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής σε προεκλογική ηλεκτρονική
περιοδική έκδοση.
Στους υπόλοιπους 5 υποδείκτες οι συνολικές επιδόσεις των κομμάτων είναι από
ελάχιστες έως μηδενικές. Μόλις δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία
προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνδρομής σε περιοδική ενημέρωση μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ΠΑΣΟΚ και το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα
προσφέρουν τη δυνατότητα στρατολόγησης εθελοντών για προεκλογικές δράσεις, ενώ
μόνο το ΠΑΣΟΚ είχε ανάρτηση με ξεκάθαρη στόχευση στους αναποφάσιστους
ψηφοφόρους (ΠΑΣΟΚ, 2009). Δύο υποδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να
καταγράψουν ενδείξεις τμηματοποίησης της εκλογικής αγοράς, δράσεις και
περιεχόμενο με προσανατολισμό στους Έλληνες του Εξωτερικού αλλά μετανάστες με
δικαίωμα ψήφου δεν κατέγραψαν καμιά τιμή.
5.2.2.3

Παραγωγή Πόρων

Όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στο (νέο) δικτυακό της τόπο, «Οι δωρεές για
τα πολιτικά κόμματα είναι μια ζωντανή έκφραση της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου ο
νόμος και το Σύνταγμα το επιτρέπουν ρητά 163 », ωστόσο οι συνολικές επιδόσεις των
ελληνικών κομμάτων σε αυτόν το δείκτη είναι οι χαμηλότερες που παρατηρούνται στο
σύνολο της λειτουργικότητας που εξετάζεται.
Πίνακας 5-9. Επιδόσεις κομμάτων για το δείκτη «Παραγωγή Πόρων»
Υποδείκτης

Μέσος Όρος

Εμπορεύματα

0,00

Συνδρομές Μελών

,02

Δωρεές

,38

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

,40

Κανένα απολύτως κόμμα δεν αξιοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό τις δυνατότητες
οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Διαδικτύου. Αν και 13 κόμματα παρέχουν κάποιας
μορφής δυνατότητα για οικονομική συνεισφορά, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό
που εμφανίζεται είναι αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μπορεί ο
επισκέπτης να κάνει κατάθεση με φυσική παρουσία στην τράπεζα. Ανά πηγή εσόδων,
13 κόμματα παρέχουν τη δυνατότητα δωρεών, μόνο το ΠΑΣΟΚ προσφέρει τη
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Δικτυακός τόπος Νέας Δημοκρατίας: Οικονομική Στήριξη (www.nd.gr/web/guest/donate)
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δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και ανανέωση παλιών με πληρωμή της σχετικής
συνδρομής και κανένα δεν προσφέρει επί πληρωμή εμπορεύματα με το λογότυπο του
κόμματος.
Το κόμμα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία είναι η ΔΡΑΣΗ η
οποία προσφέρει τις περισσότερες εναλλακτικές για οικονομική δωρεά στο κόμμα
συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής, όπως το PayPal.
Ακολουθούν οι Δημοκρατικοί, οι Φιλελεύθεροι και οι Οικολόγοι Πράσινοι.
5.2.2.4

Δικτύωση

Το πλήθος αλλά και η κατηγοριοποίηση των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει
ένας κομματικός δικτυακός τόπος είναι στοιχεία ενδεικτικά για τη δυνατότητα αλλά και
την πρόθεση κάθε κόμματος για τη δημιουργία και ενίσχυση εσωτερικών και
εξωτερικών οργανωτικών δεσμών
Πίνακας 5-10. Επιδόσεις κομμάτων για το δείκτη «Δικτύωση»
Υποδείκτης
Εμπορικοί υπερσύνδεσμοι

Μέσος
Όρος
2,80

Εσωτερικοί υπερσύνδεσμοι

11,89

Εξωτερικοί κομματικοί

26,21

Αναφοράς

33,09

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

75,0217

Κυρίαρχη κατηγορία υπερσυνδέσμων είναι οι υπερσύνδεσμοι «αναφοράς» (μ.ο.
33,09 υπερσύνδεσμοι ανά δικτυακό τόπο), οι οποίοι σχετίζονται με «ουδέτερους»
πολιτικά δικτυακούς τόπους όπως ΜΜΕ, διεθνείς οργανώσεις, υπουργεία και
κυβερνητικές υπηρεσίες κλπ. Το μεγαλύτερο πλήθος εξωτερικών υπερσυνδέσμων
αναφοράς δημοσιεύει η Νέα Δημοκρατία (385) και ακολουθεί η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος
(166) και το ΠΑΣΟΚ (158). Από τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει 44 υπερσυνδέσμους αναφοράς (ο Συνασπισμός 80), το ΚΚΕ 19 και το ΛΑΟΣ μόλις
1.
Οι εξωτερικοί κομματικοί υπερσύνδεσμοι (μ.ο. 26,21) αφορούν συνδέσεις προς
φορείς και οργανώσεις οι οποίες συνδέονται με το κάθε κόμμα. Τέτοιου είδους φορείς
μπορεί να είναι φίλα προσκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως πχ ΚΚΕ-ΠΑΜΕ,
πολιτικά think-tanks, πχ ΠΑΣΟΚ- Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών
Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου, ΝΔ-Ινστιτούτο Κωνσταντίνου Καραμανλή, Νεολαίες
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των κομμάτων κλπ.

Από τα πέντε κόμματα/οργανώσεις

που

δημοσιεύουν

περισσότερους από 100 υπερσυνδέσμους, τα πέντε ανήκουν στο χώρο της αριστεράς,
και μόνο ο Συνασπισμός μπορεί να θεωρηθεί «μεγάλο» κόμμα. Το μεγαλύτερο πλήθος
συγκεντρώνει το Κόκκινο (159) με θεματική οργάνωση και παρουσίασή τους,
ακολουθεί ο Συνασπισμός (139), η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος (133), η Χρυσή Αυγή (104) και
το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (101).
Οι εσωτερικοί υπερσύνδεσμοι αφορούν δημοσιευμένες διασυνδέσεις προς
τοπικές και περιφερειακές κομματικές οργανώσεις, οργανώσεις του εξωτερικού καθώς
και προσωπικές ιστοσελίδες στελεχών του κόμματος εφόσον δεν φιλοξενούνται ως
μέρος του κομματικού δικτυακού τόπου. Ο συνολικός μέσος όρος είναι 11,89 ανά
κόμμα, Τις περισσότερες εσωτερικές διασυνδέσεις παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ (185),
ακολουθεί ο Συνασπισμός (101), η Νέα Δημοκρατία (72), οι Οικολόγοι Πράσινοι (62)
και ο ΣΥΡΙΖΑ (28). Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αν και ο μέσος όρος των
εσωτερικών υπερσυνδέσμων είναι 11,82, τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν
εξαπλάσιο πλήθος συνδέσμων (μ.ο. 68), ενώ το ΚΚΕ δεν έχει κανένα εσωτερικό
υπερσύνδεσμο και το ΛΑΟΣ έχει μόλις ένα (προς τη Νεολαία ΛΑΟΣ).
Ο τελευταίος μετρώμενος υποδείκτης στην κατηγορία ο οποίος συγκεντρώνει
και τη χαμηλότερη βαθμολογία (μ.ο. 2,8) είναι αυτός των εμπορικών υπερσυνδέσμων.
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 62 υπερσυνδέσμους, το ΠΑΣΟΚ 10 και όλα τα
υπόλοιπα κόμματα/οργανώσεις δημοσιεύουν μονοψήφιο πλήθος συνδέσμων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη μέτρηση δεν έγινε μόνο
οπτικός έλεγχος των διασυνδέσεων, που παρέχει ο εκάστοτε δικτυακός τόπος, αλλά με
ειδικό λογισμικό, που κατασκευάστηκε γι' αυτό το σκοπό, έγινε ανάγνωση όλων
ανεξαιρέτως των ιστοσελίδων και απομονώθηκαν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί
υπερσύνδεσμοι ανεξάρτητα από το αν είχαν τοποθετηθεί ή όχι σε αποκλειστική σελίδα
(πχ Links ή Διασυνδέσεις). Έτσι κάθε άρθρο και ανάρτηση αναλύθηκε ξεχωριστά και ο
κατάλογος των υπερσυνδέσμων έγινε αντικείμενο χειρωνακτικής επεξεργασίας σε ό, τι
αφορά την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των υπερσυνδέσμων με αποτέλεσμα την
ακριβέστερη ανάλυση των δεδομένων.
5.2.2.5

Συμμετοχή

Ο δείκτης συμμετοχής αποτελείται από τέσσερις υποδείκτες. Ο πρώτος που
ονομάστηκε «αμεσότητα» μετρά το πλήθος των λογαριασμών email προς υπηρεσίες,

202

5.Συλλογή

και Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων

όργανα, στελέχη και τοπικές οργανώσεις του κόμματος. Κατά μέσο όρο δημοσιεύονται
14,49 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο η διάμεσος είναι 1, γεγονός
που οφείλεται στο ότι μόλις οκτώ κόμματα δημοσιεύουν διψήφιο πλήθος email, ενώ, 12
δεν αναφέρουν κανένα, 14 μόλις ένα και τα υπόλοιπα 8 δημοσιεύουν από δύο έως πέντε
λογαριασμούς.
Τα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή έμμεσα ή άμεσα έχουν μ.ο. 113 email,
ενώ από τα εξωκοινοβουλευτικά, μόλις δύο -το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμματα και οι
Φιλελεύθεροι- παρουσιάζουν διψήφιο πλήθος. Στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης
είναι το ΠΑΣΟΚ με 225 emails και η Δημοκρατική Αριστερά με 126.
Στη δυνατότητα σχολιασμού των αναρτήσεων από τους επισκέπτες, δύο μόνο
σχηματισμοί, το ΑΚΕΠ και το περιθωριακό κόμμα ΚΟΤΕΣ, παρέχουν πλήρεις
δυνατότητες σχολιασμού όλων ανεξαιρέτως των αναρτημένων άρθρων. Ο Συνασπισμός
και οι Φιλελεύθεροι παρέχουν ένα αποκλειστικό email για τη συλλογή σχολίων σχετικά
με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, 32 κόμματα παρουσιάζουν ένα γενικό
λογαριασμό επικοινωνίας, ενώ υπάρχουν και δέκα τα οποία δεν εμφανίζουν κανέναν
λογαριασμό επικοινωνίας.
Στις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες εύκολα και γρήγορα μπορούν να
καταγράψουν τις απόψεις των διαδικτυακών επισκεπτών, μόνο το ΠΑΣΟΚ και η
ΔΡΑΣΗ χρησιμοποιούν αυτό το (ενδεικτικό) εργαλείο, έχοντας 20 και 10 αντίστοιχα
ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις στο δικτυακό τους τόπο, η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο
μία, ενώ όλα τα άλλα κόμματα δεν αναρτούν ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις.
Ο τελευταίος ποσοτικός δείκτης αυτής της κατηγορίας μετρά τα μέσα που
παρέχει κάθε κομματικός δικτυακός τόπος για τη διασπορά των άρθρων και
αναρτήσεών του σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δικτυακούς τόπους διαμοιρασμού
συνδέσμων αλλά και τη δυνατότητα άμεσης αποστολής ενός άρθρου σε διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο μέσος όρος είναι 37 σύνδεσμοι ανά δικτυακό τόπο,
όμως η τιμή αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πέντε
δικτυακοί τόποι (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Συνασπισμός, ΔΡΑΣΗ, Ξεκίνημα) χρησιμοποιούν
έτοιμες υπηρεσίες διαμοιρασμού, οι οποίες συγκεντρώνουν υπερσυνδέσμους προς όλα
τα γνωστά κοινωνικά δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο οι πέντε δικτυακοί τόποι έχουν κατά
μέσο όρο 340 υπερσυνδέσμους, ενώ το αμέσως επόμενο κόμμα (ΣΕΚ) έχει μόλις 8.
Δεκαπέντε κόμματα έχουν από έναν έως οκτώ υπερσυνδέσμους, ενώ 21, μεταξύ των
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οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΛΑΟΣ, δεν παρέχουν καμιά δυνατότητα περαιτέρω
διαμοιρασμού του περιεχομένου τους.
5.2.3

Συνολικές Επιδόσεις

Η συνολική επίδοση του κάθε κόμματος μετράται ως ποσοστό της βαθμολογίας
που συγκεντρώνει σε κάθε δείκτη σε σχέση με τη μέγιστη εφικτή τιμή. Στην ομάδα των
μεταβλητών της τεχνικής λειτουργικότητας, μέγιστες εφικτές τιμές υπάρχουν για τρεις
δείκτες: τον Εντυπωσιασμό, την Προσβασιμότητα και την Εργονομία.
Διάγραμμα 5-4. Συνολικές επιδόσεις Τεχνικής Λειτουργικότητας
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Α5 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Όπως φαίνεται και παρακάτω (Πίνακας 5-11) η χαμηλότερη επίδοση των
ελληνικών κομμάτων σημειώνεται στην Προσβασιμότητα όπου η μέση τιμή είναι μόλις
18,4% αλλά με τυπική απόκλιση 20 ποσοστιαίες μονάδες που υποδηλώνει μεγάλη
διακύμανση στις επιμέρους επιδόσεις. Η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται από το ΚΚΕ
(83%) κυρίως λόγω της προσφοράς περιεχομένου σε 7 ξένες γλώσσες, ακολουθούμενο
από το Συνασπισμό (66,7%) και την Οργάνωση Κομμουνιστών-Διεθνιστών ΕλλάδαςΣπάρτακος (66,7%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δικτυακός τόπος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος
δεν περιλαμβάνει κανένα από τα μετρώμενα χαρακτηριστικά.
Πίνακας 5-11. Συνολικές ποσοστιαίες επιδόσεις Τεχνικής Λειτουργικότητας
Μέσος Όρος

Τυπ. Απόκλιση

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΣ

49,53

23,70450

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

18,43

20,03440

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

62,17

26,40817
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Ο δείκτης «Εντυπωσιασμός» περιλαμβάνει μετρήσεις σχετικά με τις τεχνικές
και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας δικτυακός τόπος για να προσελκύσει και να
διατηρήσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη (Foust, 2008, σ. 139). Ο μέσος όρος της
επίδοσης για το σύνολο των εξεταζόμενων δικτυακών τόπων είναι 49,5%, δηλαδή
επιτυγχάνεται μόλις το ήμισυ των συνολικών δυνατοτήτων στο πεδίο αυτό. Στην πρώτη
θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ το οποίο επιτυγχάνει το 100% της βαθμολογίας στο δείκτη
αυτό, ενώ ακολουθείται από το Συνασπισμό, τη Δράση και το ΣΥΡΙΖΑ με βαθμολογία
88,89%.
Στην Εργονομία, η συνολική επίδοση των κομμάτων είναι πολύ καλύτερη από
τους άλλους τεχνικούς δείκτες με μέσο όρο 62,17%, ενώ η επικρατούσα τιμή είναι το
80% (21 δικτυακοί τόποι) που κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Η μέγιστη επίδοση
επιτυγχάνεται από τους Οικοσοσιαλιστές και τον δικτυακό τόπο της συνιστώσας του
ΣΥΡΙΖΑ «Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα» με 100%, οργανώσεις οι οποίες
χρησιμοποιούν έτοιμες υποδομές ιστολογίων για τη δικτυακή τους παρουσία
εκμεταλλευόμενες με τον τρόπο αυτό τις ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές
εργονομίας που παρέχονται δωρεάν.
Στην ομάδα των μεταβλητών πολιτικής λειτουργικότητας οι δείκτες που
διαθέτουν μέγιστη εφικτή τιμή είναι τέσσερις: η παροχή πληροφοριών, οι προεκλογικές
εκστρατείες, η παραγωγή πόρων και η συμμετοχή.
Πίνακας 5-12. Συνολικές ποσοστιαίες επιδόσεις Πολιτικής Λειτουργικότητας
Μέσος Όρος

Τυπική Απόκλιση

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΕΚΛ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ

41,09

22,75014

15,66

14,39923

3,36

6,65297

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

26,41

16,17524

Η μέγιστη επίδοση των κομμάτων στους δείκτες πολιτικής λειτουργικότητας
επιτυγχάνεται στο δείκτη «Παροχή Πληροφοριών» με μέσο όρο 41,09% αλλά
παράλληλα εμφανίζεται η μεγαλύτερη τυπική απόκλιση (22,75 μονάδες). Σε γενικές
γραμμές όπως αναπτύχθηκε και προηγουμένως (σελ. 197) η παροχή πληροφοριών και
προπαγάνδας είναι η κύρια λειτουργία που επιτελείται στο Διαδίκτυο από τα κόμματα.
Η καλύτερη επίδοση επιτυγχάνεται από τους Οικολόγους Πράσινους (93,75%),
ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία (87,5%), ο Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ
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(75%). Οι μικρότερες επιδόσεις επίσης ανήκουν σε περιθωριακά μικρά κόμματα (Φίλοι
του Ανθρώπου, ΠΑΕΚΕ).
Η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση σημειώνεται στη «Συμμετοχή» με
ποσοστό 54,78. Η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα
Δημοκρατία με 90%, ενώ ακολουθούν ο Συνασπισμός και η Δράση με 87,5%. Οι
χαμηλότερες επιδόσεις (30%) εντοπίζονται στους δικτυακούς τόπους μικρών
περιθωριακών κομμάτων (ΠΑΕΚΕ) και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
(Αριστερή Ανασύνθεση, ΜΛ-ΚΚΕ).
Διάγραμμα 5-5. Συνολικές επιδόσεις Πολιτικής Λειτουργικότητας
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Ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις επιτυγχάνουν τα ελληνικά κόμματα και οργανώσεις
στους δύο τελευταίους δείκτες, τις «Προεκλογικές Εκστρατείες» και την «Παραγωγή
Πόρων». Στις Προεκλογικές Εκστρατείες ο μέσος όρος είναι 15,66% (τυπική απόκλιση
14,39), με την υψηλότερη να συγκεντρώνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ
(72,73%), Νέα Δημοκρατία (54,55%), ΣΥΡΙΖΑ (45,45%), και Οικολόγοι Πράσινοι
(36,36%). Οι χαμηλότερες επιδόσεις ανήκουν σε περιθωριακά μικρά κόμματα και
οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Η «Παραγωγή Πόρων» σημειώνει τη χαμηλότερη τιμή σε όλους ανεξαιρέτως
τους δείκτες, με μέσο όρο 3,36%. Η μέγιστη επίδοση επιτυγχάνεται από τη ΔΡΑΣΗ
(33,33%), ακολουθούν οι Οικολόγοι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι (16,67%) και τέλος
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το ΠΑΣΟΚ με 8,33. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των κομμάτων υπό εξέταση
σημειώνουν επιδόσεις μικρότερες του 20%.
5.2.4
5.2.4.1

Κομματική Ηγεσία
Αρχική Σελίδα

Οι αρχικές σελίδες των πέντε κοινοβουλευτικών σχηματισμών καταγράφηκαν
και η εικόνα που προβάλλουν φαίνεται να είναι αυτή της προώθησης και ενδυνάμωσης
της εικόνας κομματικής ηγεσίας και μάλιστα σχεδόν αποκλειστικά αυτή του προσώπου
που ηγείται και πιο σπάνια του επιτελείου των στελεχών που πλαισιώνει την ηγεσία. Η
παρατήρηση χαρακτηρίζει απόλυτα το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ ενώ
εξαίρεση αποτελεί το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μία πιο ιδιαίτερη περίπτωση όπως θα
αναλυθεί και παρακάτω, καθώς η εξέλιξή του από κόμμα «διαμαρτυρίας» (4,6% και 13
βουλευτές στις βουλευτικές εκλογές του 2009) σε αξιωματική αντιπολίτευση το 2012
(2ο κόμμα με 16,78% το Μάιο και 26,79% τον Ιούνιο με 71 βουλευτές) μετέβαλε και
τη διαδικτυακή του παρουσία.
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5.2.4.1.1

ΠΑΣΟΚ
Εικόνα 5-1. Αρχική Σελίδα ΠΑΣΟΚ164 15/5/2011

Στην αρχική σελίδα του ΠΑΣΟΚ (Εικόνα 5-1) εμφανίζονται τέσσερις εικόνες
ενώ κυριαρχεί η φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου. Η κυρίαρχη οπτική αναφορά
συνεπικουρείται από ένα video ομιλίας του Προέδρου στη Βουλή. Οι άλλες δύο
φωτογραφίες απεικονίζουν τη σημαία του Κινήματος και ένα μαζικό πλάνο από την
Εθνική Συνδιάσκεψη. Το πρότυπο αναπαράγεται συστηματικά στη διαχρονική εξέλιξη
του δικτυακού τόπου - πάντα εμφανίζονται τέσσερις φωτογραφίες (εκ των οποίων μία
παραπέμπει σε video) και πάντα την κυρίαρχη θέση της εικόνας καταλαμβάνει η
φωτογραφία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε τουλάχιστον μία επιπλέον
φωτογραφία (πέραν της μεγάλης), ενώ οι άλλες δύο όταν απεικονίζουν στελέχη του
Κινήματος τότε αυτά είναι πάντα φίλα προσκείμενα στην ηγεσία και ανήκουν στο
στενό κύκλο θεσμικών συνεργατών του Γ. Παπανδρέου (πχ ο Γραμματέας του Εθνικού
Συμβουλίου Μ. Καρχιμάκης ή ο Υπουργός Γ. Ραγκούσης). Η εξέλιξη του δικτυακού
τόπου του ΠΑΣΟΚ είναι φανερό ότι κινείται προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο και την επίσκεψη σε δικτυακούς
τόπους ο όγκος της πληροφορίας που απεικονίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης σχετίζεται με την
ανάλυση της οθόνης του επισκέπτη. Η τυπική VGA ανάλυση είναι 1024x768 pixels αλλά κατά το 2011
το 85% των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιούσε μεγαλύτερες αναλύσεις (w3schools.com, 2011).
Στην παρούσα έρευνα η ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1600x900 που επιτρέπει την εμφάνιση
μεγαλύτερου μέρους της σελίδας. Τα στατιστικά αυτά λαμβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές
δικτυακών τόπων ώστε να επιλέγουν τα στοιχεία εκείνα που θέλουν να τονίσουν και να εμφανίζονται
πάντα ανεξάρτητα από τη συσκευή ή την οθόνη πρόσβασης του διαδικτυακού επισκέπτη.

208

5.Συλλογή

και Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων

των οπτικών ερεθισμάτων, κάτι που προκύπτει από τη σύγκριση με την αρχική σελίδα
του δικτυακού τόπου, όπως εμφανίζονταν το 2008, η οποία κυριαρχείται από κείμενο.
Εικόνα 5-2. Αρχική Σελίδα ΠΑΣΟΚ 15/4/2008

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μετά την αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ το
Μάρτιο 2012, η διαδικτυακή «αποκαθήλωση» της προηγούμενης ηγεσίας ήταν άμεση.
Εντός λίγων ημερών από την εκλογή του Ε. Βενιζέλου, ο δικτυακός τόπος του ΠΑΣΟΚ
φιλοξενούσε το νέο Πρόεδρο στη θέση της μεγάλης φωτογραφίας και ο Γ. Παπανδρέου
εμφανίζονταν μόνο σε μία από τις μικρότερες, σε χαμηλότερη θέση της αρχικής
σελίδας. Εντός λίγων εβδομάδων η εικόνα του Γ. Παπανδρέου είχε εξαλειφθεί πλήρως
από την πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου συμμετέχοντας στη διαδικασία
επικοινωνιακής «αποπαπανδρεοποίησης» του ΠΑΣΟΚ.
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Εικόνα 5-3. Αρχική σελίδα ΠΑΣΟΚ 6/7/2012

Η παραπάνω εικόνα είναι χαρακτηριστική: Το μοτίβο εμφάνισης της σελίδας
παραμένει το ίδιο αλλά πλέον είναι η εικόνα του Ε. Βενιζέλου που κυριαρχεί
εμφανιζόμενος σε τρεις από τις τέσσερις φωτογραφίες, εκ των οποίων η μία παραπέμπει
σε video ομιλίας του νέου Προέδρου.
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ, ο Γ.
Παπανδρέου

διατηρούσε

ξεχωριστή

προσωπική

διαδικτυακή

παρουσία

(www.papandreou.gr) ανεξάρτητα από τον επίσημο κομματικό ιστότοπο. Ο
προσωπικός δικτυακός τόπος, αν και δεν έτυχε της τεχνικής ανάλυσης των κομματικών
ιστότοπων στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό: είναι αρκετά εξελιγμένος, ώστε να αντιλαμβάνεται την προτιμώμενη
γλώσσα, που ο διαδικτυακός επισκέπτης έχει επιλέξει στον περιηγητή του, και να
προσαρμόζει τη γλώσσα εμφάνισης, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, ενώ επιπλέον
προσαρμόζει και το περιεχόμενο που εμφανίζει. Στην πρώτη περίπτωση η αρχική
σελίδα εμφανίζει άρθρα που παραπέμπουν στην ιδιότητά του ως Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
και Πρωθυπουργό, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εμφανίζονται αναρτήσεις οι οποίες
σχετίζονται με την ιδιότητά του ως Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
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Νέα Δημοκρατία
Εικόνα 5-4. Αρχική Σελίδα Νέας Δημοκρατίας 21/1/2004

Στη Νέα Δημοκρατία η αφήγηση στην οποία παραπέμπει η εξέλιξη της αρχικής
σελίδας ακολουθεί πιστά αυτήν του ΠΑΣΟΚ. Το 2004 με Πρόεδρο τον Κ. Καραμανλή,
η αρχική σελίδα περιλαμβάνει κυρίως κείμενο με δύο μικρές φωτογραφίες του
Προέδρου (Εικόνα 5-4), ενώ μετά την αλλαγή ηγεσίας και την εκλογή του Α. Σαμαρά
οι φωτογραφίες μεγαλώνουν σε μέγεθος και απεικονίζουν το νέο Πρόεδρο (Εικόνα
5-5).
Εικόνα 5-5. Αρχική Σελίδα Νέας Δημοκρατίας 20/1/2011
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Η εικόνα και η οπτική κυριαρχία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
ολοκληρώνεται στο νέο δικτυακό τόπο του κόμματος.
Εικόνα 5-6. Αρχική Σελίδα Νέας Δημοκρατίας 1/7/2012

Η αρχική σελίδα εμφανίζει τρεις φωτογραφίες που σε όλες απεικονίζεται ο Α.
Σαμαράς, ενώ στην κύρια εικόνα, η οποία καταλαμβάνει σχεδόν το 30% της σελίδας,
εμφανίζεται σε δεκαπέντε φωτογραφίες που εναλλάσσονται αυτόματα.
Η προσωπική προβολή του Α. Σαμαρά συνεχίζεται και στο υπόλοιπο μέρος της
αρχικής σελίδας το οποίο ονομάζεται «Τελευταία Νέα». Σε αυτό το πλαίσιο της σελίδας
εμφανίζονται τα πέντε πιο πρόσφατα άρθρα του δικτυακού τόπου μαζί με μία
συνοδευτική φωτογραφία. Σχεδόν πάντα, τρεις από τις πέντε συνοδευτικές
φωτογραφίες εμφανίζουν τον Α. Σαμαρά, ενώ, όπου δεν εμφανίζεται η εικόνα του,
αναφέρεται το όνομά του και η ιδιότητά του είτε ως Προέδρου είτε (εσχάτως) ως
Πρωθυπουργού.
Ο

Α.

Σαμαράς

επίσης

διατηρεί

προσωπικό

δικτυακό

τόπο

(www.samarasantonis.gr). Το 2010, λίγο μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου
της ΝΔ, ο προσωπικός του δικτυακός τόπος σταμάτησε τη λειτουργία του και
παρέπεμπε με ανακατεύθυνση στο κεντρικό επίσημο τόπο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ
επανήλθε το 2012 ως ανεξάρτητος δικτυακός τόπος στον οποίο προβάλλεται η ιδιότητά
του ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
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Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός επίσης ακολουθεί το πρότυπο της
υπερπροβολής της ηγεσίας του, αλλά και της εντατικοποίησης της χρήσης της εικόνας
του αρχηγού, όπως φαίνεται από την εξέλιξη του επίσημου κομματικού τόπου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΛΑΟΣ ήταν το πιο «ασταθές» κόμμα από τα
υπόλοιπα κοινοβουλευτικά, χωρίς να έχει ξεκάθαρη παρουσία σε ό,τι αφορά το
Διαδίκτυο. Κατά διαστήματα η επίσημη διεύθυνση (www.laos.gr) του κόμματος
παρέπεμπε στο τηλεοπτικό κανάλι ΤΗΛΕΑΣΤΥ ιδιοκτησίας του Γ. Καρατζαφέρη,
άλλοτε στην εφημερίδα του κόμματος «Άλφα Ένα», άλλοτε στον ιστότοπο της
νεολαίας του κόμματος και τέλος στον «πραγματικό» επίσημο δικτυακό τόπο165.
Εικόνα 5-7. Αρχική Σελίδα ΛΑΟΣ 30/4/2011

Στην αρχική σελίδα το 2011 (Εικόνα 5-7) ο Γ. Καρατζαφέρης εμφανίζεται σε
τέσσερις από τις πέντε φωτογραφίες και ενώ το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης το
καταλαμβάνει κείμενο, και οι τέσσερις αναρτήσεις αφορούν και αναφέρουν
δραστηριότητες του Γ. Καρατζαφέρη. Το 2012 ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΛΑΟΣ

165

Η επικοινωνιακή διαδικτυακή «σύγχυση» αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ
διατηρεί δύο διαφορετικές προσωπικές ιστοσελίδες karatzaferis.gr και karatzaferis.com οι οποίες
διατηρούν διαφορετικό περιεχόμενο και ανανεώνονται και οι δύο σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Φαίνεται ότι κάθε φορά που κάποιος έχει μία νέα ιδέα για τη διαδικτυακή παρουσία του ΛΑΟΣ και του
Προέδρου του αυτή υλοποιείται (μάλλον πρόχειρα κρίνοντας εκ του αποτελέσματος) χωρίς να
ενσωματώνεται και να εντάσσεται σε ένα γενικότερο τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο και περιβάλλον.

213

Ηγεσία, πολιτική και κόμματα στον κυβερνοχώρο.

παραπέμπει στην ιστοσελίδα της Νεολαίας ΛΑΟΣ, όπου και πάλι κυριαρχεί ακόμα πιο
έντονα η εικόνα της ηγεσίας (Εικόνα 5-8).
Εικόνα 5-8. Αρχική Σελίδα ΛΑΟΣ 3/7/2012

Ο Πρόεδρος του κόμματος εμφανίζεται σε πέντε από τις έξι φωτογραφίες της
αρχικής σελίδας, ενώ το πρόσωπο του Γ. Καρατζαφέρη εμφανίζεται και στην κύρια
εικόνα που καταλαμβάνει 25% του χώρου. Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ διαθέτει και
προσωπικό δικτυακό τόπο ο οποίος από ό,τι φαίνεται ακολουθεί την ίδια ασυνεπή
τακτική όπως και το κόμμα. Ενώ υπάρχουν δύο διευθύνσεις karatzaferis.gr και
karatzaferis.com, παραπέμπουν σε δύο διαφορετικούς ιστότοπους με διαφορετική δομή
και διαφορετικό περιεχόμενο.
5.2.4.1.4

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Το ΚΚΕ είναι ένα από τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία στο δικτυακό
τους τόπο δεν δίνουν έμφαση στην εικόνα της ηγεσίας τους. Η Α. Παπαρήγα
εμφανίζεται το πολύ σε μία φωτογραφία, ενώ είναι πολύ συνηθισμένο, ακόμα και αν η
ανάρτηση αφορά δραστηριότητες της Γενικής Γραμματέας του κόμματος, αυτή να μην
συνοδεύεται από την αντίστοιχη φωτογραφία.

214

5.Συλλογή

και Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων

Επίσης, ο δικτυακός τόπος του ΚΚΕ διατηρεί σταθερή εμφάνιση τα τελευταία
χρόνια τόσο στη δομή όσο και στην οργάνωσή του μετά την ριζική αναμόρφωσή του
στα τέλη 2007.
5.2.4.1.5

Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα ενδιαφέρον μόρφωμα καθώς είναι συνασπισμός
αριστερών οργανώσεων και ομάδων καθώς και ανένταχτων αριστερών ατόμων. Ηγέτης
του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
συνασπισμού. Στον επίσημο δικτυακό τόπο του ΣΥΡΙΖΑ η παρουσία του Α. Τσίπρα
(μέχρι τις εκλογές του 2012) είναι από μικρή έως ανύπαρκτη.
Όταν εμφανίζεται τοποθετείται σε μία μικρή φωτογραφία στα πλαίσια της
δημοσίευσης «νέων» αναρτήσεων, ενώ δεν είναι ιδιαίτερα συχνή η αναφορά του
ονόματός του.
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Εικόνα 5-9. Αρχική Σελίδα ΣΥΡΙΖΑ 30/10/2010

Μάλιστα,

όπως

φαίνεται

στην

προηγούμενη

εικόνα,

αναφέρεται

ως

δραστηριότητα η «Δήλωση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις αποφάσεις
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες….» τονίζοντας τη θέση και όχι το όνομα
του Α. Τσίπρα. Επιπλέον η προβολή άλλων γνωστών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όπως του
Θ. Δρίτσα, του Δ. Παπαδημούλη και του Δ. Στρατούλη μέσα από τον επίσημο δικτυακό
τόπο είναι ισότιμη με αυτή του Α. Τσίπρα.
Η στάση και η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ μεταβάλλεται μετά το αποτέλεσμα των
εκλογών του Μαΐου 2012. Η σημαντικότητα αύξηση των εκλογικής δύναμης του
ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατατάσσεται 2ο κόμμα μαζί με την προοπτική ενδεχόμενης
διακυβέρνησης στις εκλογές του Ιουνίου, οδηγεί στο μετασχηματισμό του συνασπισμού
σε ενιαίο κόμμα, ενώ παράλληλα τονίζεται η εικόνα του Α. Τσίπρα σε προσωπικό
επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη και τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά αποδοχής του στην
Ελληνική κοινωνία.
Έτσι, ο δικτυακός τόπος του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθώντας τα νέα δεδομένα
αναβαθμίζεται166 και αλλάζει μορφή στην πρώτη σελίδα (κατά τα άλλα το περιεχόμενο

166

Παρά το γεγονός ότι o δικτυακός τόπος προσαρμόστηκε ταχύτατα στα νέα δεδομένα, πρέπει να
αναφερθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα του οποίου ο δικτυακός τόπος τέθηκε εκτός
λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας. Από το Μάιο του 2011
και για περίπου τέσσερις μήνες ο δικτυακός τόπος ήταν εκτός λειτουργίας και η διεύθυνσή του
παρέπεμπε στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
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και η δομή παραμένουν ίδια) ακολουθώντας τα πρότυπα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ (αν
και όχι στον ίδιο βαθμό), τονίζοντας το πρόσωπο του Α. Τσίπρα.
Εικόνα 5-10. Αρχική Σελίδα ΣΥΡΙΖΑ 1/7/2012

Η αρχική σελίδα κυριαρχείται οπτικά από τη φωτογραφία του Α. Τσίπρα
μπροστά στα έδρανα της Βουλής με την πολυπληθή πλέον κοινοβουλευτική ομάδα του
κόμματος στο οπτικό υπόβαθρο της φωτογραφίας, η οποία καταλαμβάνει περίπου το
45% της έκτασης της αρχικής σελίδας. Σε σύγκριση όμως με τις αρχικές σελίδες των
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ η σημειολογία είναι διαφορετική. Ο Α. Τσίπρας δεν
εμφανίζεται μόνος του, ούτε κυριαρχεί στην αρχική σελίδα, αντιθέτως εμφανίζεται μεν
στο προσκήνιο, όχι ως μοναδικός πρωταγωνιστής αλλά ως μέρος της κοινοβουλευτικής
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ως «πρώτος μεταξύ ίσων».
5.2.4.2

Κομματική Ηγεσία και Συλλογικά Όργανα

Σε μία προσπάθεια να καταγραφεί εάν τα κόμματα δίνουν προτεραιότητα στην
προβολή της ηγεσίας ή των συλλογικών κομματικών οργάνων, μετρήθηκαν το πλήθος
των αναφορών στο πρόσωπο που ηγείται του κόμματος/συνασπισμού και το πλήθος
των αναρτήσεων με αναφορές στον τίτλο των συλλογικών οργάνων του κόμματος.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το ΛΑΟΣ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, κατά
τη διάρκεια της συλλογής στοιχείων της έρευνας μετέβαλλε συχνά το δικτυακό τόπο
στον οποίο κατευθύνονταν ο επισκέπτης. Οι μετρήσεις έγιναν τόσο στον αρχικό
δικτυακό

τόπο

(www.laos.gr)

όσο

και
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(www.neolaialaos.gr) η οποία είναι και ενεργή σελίδα του κόμματος, ενώ για το
ΣΥΡΙΖΑ, οι μετρήσεις περιορίστηκαν στον κεντρικό δικτυακό τόπο (www.syriza.gr)
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι δικτυακοί τόποι των Συνιστωσών του.
Πίνακας 5-13. Αναφορές: Κομματική Ηγεσία και Όργανα

KOMMA

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

Ονομαστικές
αναφορές στην
Ηγεσία

Αναφορές στους τίτλους των
Κομματικών Οργάνων

Λόγος
Ηγεσία:Όργανα

71220

1,91:1

2070

3,68:1

4920

0,81:1

54

38,89:1

1087

4,55:1

Παπανδρέου

136000
Σαμαράς

7610
ΣΥΡΙΖΑ

Τσίπρας

3990
ΛΑΟΣ
ΚΚΕ

Καρατζαφέρης

2100
Παπαρήγα

4950

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5-13) σε τέσσερα από τα
πέντε υπό εξέταση κόμματα, οι αναφορές στην ηγεσία υπερτερούν αυτών που
αναφέρονται στα συλλογικά όργανα των κομμάτων. Εξαίρεση αποτελεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος δημοσιεύει σχεδόν μοιρασμένες αναφορές στο πρόσωπο του Α. Τσίπρα και τα
όργανα του ΣΥΡΙΖΑ (Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή και γραμματεία). Το
ΛΑΟΣ του Γ. Καρατζαφέρη αναδεικνύεται πρώτο στις αναφορές προς το πρόσωπο του
Προέδρου του σε σχέση με τις αναφορές προς τα Όργανα του κόμματος, καθώς σε κάθε
μία φορά που δημοσιεύεται ανάρτηση με αναφορά στα όργανα του κόμματος,
αντιστοιχούν σχεδόν 39 αναφορές στο όνομα του Γ. Καρατζαφέρη. Ακολουθεί το ΚΚΕ
με 4,5 αναφορές στην Α. Παπαρήγα σε σχέση με μία για τα κομματικά όργανα, η Νέα
Δημοκρατία με λόγο 3,7 προς 1 και το ΠΑΣΟΚ με λόγο σχεδόν 2 προς 1.
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Διάγραμμα 5-6. Σύγκριση αναφορών στην ηγεσία σε σχέση με τα κομματικά όργανα

Στο Διάγραμμα 5-6 εμφανίζεται η γραφική αναπαράσταση των συγκεντρωτικών
δεδομένων σταθμισμένων σε ποσοστά (το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις
δύο κατηγορίες αναρτήσεων σε σχέση με το άθροισμά τους). Όσα κόμματα
τοποθετούνται πάνω από την κόκκινη γραμμή

167

δίνουν προτεραιότητα στις

προσωπικές αναφορές της ηγεσίας τους, ενώ το αντίστροφο ακριβώς συμβαίνει σε όσα
τοποθετούνται στο κάτω δεξιά ημιεπίπεδο (ουσιαστικό μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ).
Επίσης στο διάγραμμα, το μέγεθος του κάθε σημείου υποδηλώνει το συνολικό
πλήθος αναφορών με το ΠΑΣΟΚ εμφανώς να δημοσιεύει κατά πολύ μεγαλύτερο όγκο
αναφορές στην ηγεσία του σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Συγκεκριμένα από το
σύνολο των αναφορών στις ηγεσίες των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων το ΠΑΣΟΚ
δημοσιεύει το 88% των συνολικών αναφορών και τα υπόλοιπα τέσσερα μόλις το
υπολειπόμενο 12%.
5.2.4.3

Κριτική και Αναφορές στους Αντιπάλους

Μία άλλη παράμετρος που εξετάζεται είναι οι αναφορές στο πρόσωπο του ίδιου
κομματικού ηγέτη σε σχέση με τις αναφορές στην κομματική ηγεσία των άλλων

167

Η γραμμή τάσης y=x.
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κομμάτων. Η ανάλυση χωρίζεται σε δύο ενότητες. Αρχικά γίνεται μία ποσοτική
ανάλυση και σύγκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών αναρτήσεων προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό ο επίσημος κομματικός δικτυακός τόπος
επικεντρώνει την αφήγησή του στην ίδια ηγεσία ασκώντας «σταθεροποιητική»
προπαγάνδα (Διαμαντόπουλος, 1993, σ. 183) ή εάν αντιθέτως επικεντρώνει τις
αναφορές του στις ηγεσίες των αντίπαλων κομμάτων (κατά κανόνα) με αρνητικό
περιεχόμενο. Σε δεύτερο στάδιο εξετάζεται η στόχευση, δηλαδή προς ποιον αντίπαλο
κομματικό ηγέτη κατευθύνεται ο κύριος όγκος της κριτικής.
5.2.4.3.1

Σύγκριση αναφορών ίδιας ηγεσίας και αντιπάλων
Διάγραμμα 5-7. Αναφορές στην ίδια κομματική ηγεσία σε σχέση με τις αντίπαλες ηγεσίες

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 5-7), στο ΠΑΣΟΚ
κυριαρχούν με συντριπτικό ποσοστό (98%) οι (θετικές) αναφορές στο πρόσωπο του Γ.
Παπανδρέου, ενώ πολύ υψηλό είναι και το ποσοστό αναφορών στην Α. Παπαρήγα από
το δικτυακό τόπο του ΚΚΕ (79%). Το ΛΑΟΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται κοντά στο
μέσο, κατανέμοντας σχεδόν ισοδύναμα τις αναφορές προς το πρόσωπο του Γ.
Καρατζαφέρη (59%) και του Α. Τσίπρα (48%), αν και στην πρώτη περίπτωση
υπερτερούν οι αναφορές προς τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ενώ στη δεύτερη, στο ΣΥΡΙΖΑ
υπερτερούν οι αναφορές στους αντίπαλους κομματικούς ηγέτες.
Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει ακόμα πιο παραστατικά την διαφοροποίηση
των κομμάτων στις αναφορές της ηγεσίας, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνεται με το
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μέγεθος κάθε σημείου ο όγκος των συνολικών αναφορών. Όσο μεγαλύτερο πλήθος
δημοσιεύεται τόσο περισσότερες είναι και οι σχετικές αναφορές.
Διάγραμμα 5-8. Σύγκριση αναφορών στην ίδια ηγεσία σε σχέση με τους αντιπάλους

Τρία κόμματα -ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΛΑΟΣ- δίνουν έμφαση στις αναφορές του
ονόματος του δικού τους ηγέτη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δίνουν έμφαση στις
αναφορές προς τους αντίπαλους ηγέτες.
Το ΠΑΣΟΚ και πάλι εμφανίζει τον κύριο όγκων των αναφορών στις κομματικές
ηγεσίες και στο δικτυακό του τόπο να αναλογεί το 70% των συνολικών εμφανίσεων. Η
έμφαση δίνεται σαφώς στο πρόσωπο του Γ. Παπανδρέου, καθώς για κάθε μία εμφάνιση
του ονόματος οποιουδήποτε άλλου πολιτικού αρχηγού αντιστοιχούν 57 του Γ.
Παπανδρέου.
Όπως αναλύθηκε στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, το προσωπικό
χάρισμα ενός ηγέτη αποτελεί ένα συνδυασμό από προσωπικά και κληρονομικά στοιχεία
ενώ επιπλέον συνεπικουρείται από το κύρος της θέσης που κατέχει το πρόσωπο. Το
χάρισμα του Γ. Παπανδρέου προκύπτει κυρίως από τη συνεισφορά του κληρονομικού
χαρίσματος του πατέρα του, αλλά και αυτό του κύρους που συνοδεύει τη θέση του
Πρωθυπουργού· θέση την οποία κατέχει κατά τη χρονική περίοδο της έρευνας. Η
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κληρονομική διάσταση του χαρίσματος του Γ. Παπανδρέου φαίνεται ότι τον ωθεί στο
να αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ ως ιδιοκτησία του και την αρχηγία σε αυτό, νόμιμο
κληρονομικό του δικαίωμα. Με τις υπέρμετρες αναφορές στο όνομά του, φαίνεται ότι
το κόμμα ταυτίζεται με το πρόσωπο του αρχηγού του, ώστε αυτός ανταποκρινόμενος
στον κληρονομικό του ρόλο, να δείξει ότι απηχεί ένα είδος «μεγάλου τιμονιέρη». Σε
συνδυασμό δε με το γεγονός ότι ο Γ. Παπανδρέου είναι ο Πρωθυπουργός της
Κυβέρνησης, ο ίδιος επικεντρώνεται στο να αυτοπροβληθεί ως ο σωτήρας που θα
αναλάβει να οδηγήσει ως καράβι τη χώρα μακριά από τα βράχια που την έριξε η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κ. Καραμανλή.
Στις ονομαστικές αναφορές της ηγεσίας, ακολουθεί το ΚΚΕ το οποίο επίσης
δίνει έμφαση στο όνομα της Α. Παπαρήγα, όπου σε κάθε μία αναφορά ονόματος άλλου
ηγέτη, αντιστοιχούν 3,5 αναφορές στη Γενική Γραμματέα του Κόμματος. Το ΛΑΟΣ
εμφανίζεται πιο μοιρασμένο, καθώς το όνομα του Γ. Καρατζαφέρη αναφέρεται 1,5
φορές περισσότερο από τα ονόματα των άλλων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύει σχεδόν
ισοδύναμες αναφορές στον Α. Τσίπρα και στους αντίπαλους κομματικούς ηγέτες.
Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί μία ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς βρίσκεται στο
ακριβώς αντίθετο άκρο από το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιεύει το 21% των συνολικών αναφορών
σε ηγετικά πρόσωπα (δεύτερο μεγαλύτερο πλήθος μετά το ΠΑΣΟΚ) από τα πέντε
κόμματα, ωστόσο η έμφαση φαίνεται να δίνεται σαφώς στην αρνητική κριτική έναντι
των αντίπαλων ηγεσιών, καθώς για κάθε μία αναφορά προς το πρόσωπο του Α.
Σαμαρά, αντιστοιχούν 4,5 αναφορές σε αντίπαλα πολιτικά πρόσωπα.
5.2.4.3.2

Στόχευση της κριτικής

Προκειμένου να διαπιστωθεί προς ποιο κομματικό ηγέτη απευθύνεται η κριτική
των κομμάτων μέσα από τους επίσημους δικτυακούς τους τόπους, χρησιμοποιείται η
ανάλυση αντιστοιχιών.
Αρχικά έγινε καταγραφή σε πίνακα διπλής εισόδου των αναφορών που περιέχει
κάθε κομματικός τόπος ανά πολιτικό πρόσωπο.
Πίνακας 5-14. Αναφορές στην Ηγεσία αντίπαλων πολιτικών κομμάτων.
Παπανδρέου
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ

Σαμαράς

Τσίπρας

1250
32200

ΣΥΡΙΖΑ

3220

603

ΛΑΟΣ

1030

308

Καρατζαφέρης
348

291

494

75

326

2760

318

243

40

222

Παπαρήγα

84

5.Συλλογή

ΚΚΕ

962

και Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων

136

56

185

Τη χρονική περίοδο συλλογής των δεδομένων στις αρχές του 2011, υπό την
πρωθυπουργία του Λ. Παπαδήμου η κυβέρνηση αν και «οικουμενικού» χαρακτήρα
περιλαμβάνει 35 στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία προέρχονται κατευθείαν από την
κυβέρνηση Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει με έξι εξωκοινοβουλευτικά
στελέχη διατηρώντας παράλληλα το θεσμικό ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
ενώ το ΠΑΣΟΚ προέρχεται από διετή διακυβέρνηση υπό την Πρωθυπουργία του Γ.
Παπανδρέου. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι μάλλον αναμενόμενα τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από την επισκόπηση του προηγούμενου πίνακα (Πίνακας 5-14).
Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πλήθος των
αναφορών τους στο πρόσωπο του Γ. Παπανδρέου. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται στον
Γ. Παπανδρέου δεκαπλάσιες φορές σε σχέση με τις αναφορές της σε όλους τους άλλους
ηγέτες μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύει τριπλάσιες αναφορές για τον πρώην Πρωθυπουργό,
ενώ περίπου η ίδια εικόνα συναντάται και στα άλλα δύο κόμματα της Βουλής, το ΚΚΕ
και το ΛΑΟΣ. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά, όπως θα ήταν αναμενόμενο,
συγκεντρώνει τις αναφορές του στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Α. Σαμαρά.
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Διάγραμμα 5-9. Κόμματα και Αναφορές στις αντίπαλες κομματικές ηγεσίες (Ανάλυση Αντιστοιχιών)

Το Διάγραμμα 5-9 προκύπτει με την τεχνική της ανάλυσης αντιστοιχιών μεταξύ
των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων και των αναφορών στα πρόσωπα των ηγετών
των αντιπάλων κομμάτων, όπως δημοσιεύονται στους επίσημους δικτυακούς τους
τόπους.
Τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη στόχευση των αναφορών στις αντίπαλες
κομματικές ηγεσίες είναι μάλλον σύμφωνα με την κοινή εμπειρία:


Το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνει τις αναφορές του στον Α. Σαμαρά και τον Α.
Τσίπρα



Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ισχυρά συσχετισμένη με τις αναφορές στο
πρόσωπο του Α. Παπανδρέου



Το ΛΑΟΣ συσχετίζεται με τις αναφορές στο πρόσωπο της Γ.Γ. του ΚΚΕ
Α. Παπαρήγα



Τα δύο κόμματα της Αριστεράς στο Κοινοβούλιο (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ)
συσχετίζονται με τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρη
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5.3 Σχολιασμός
Πριν συζητηθούν τα αποτελέσματα των επιδόσεων των κομματικών δικτυακών
τόπων στον ελληνικό κυβερνοχώρο, θα πρέπει να σημειωθεί μία γενικότερη
παρατήρηση η οποία αφορά το συνολικά πλαίσιο για τη λειτουργία και αξιολόγηση των
κομματικών δικτυακών τόπων. Η προσέγγιση της έρευνας, ακολουθώντας τη
γενικότερη διεθνή πρακτική, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, ξεκινά από «τα
πάνω» και μελετώντας ως εξωτερικός παρατηρητής τους δικτυακούς τόπους αποκλείει
από τη φύση της σε σημαντικό βαθμό την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Με άλλα λόγια είναι απόλυτα εφικτή η ποσοτική καταγραφή
και

αξιολόγηση

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών,

όπως

παρουσιάζονται

στους

κομματικούς δικτυακούς τόπους, ωστόσο εκ φύσεως είναι αδύνατον να αξιολογηθούν
στο βαθμό που επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα168.
Επίσης, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες έρευνες που αξιοποιούν την
ανάλυση περιεχομένου και την έρευνα στο Διαδίκτυο για την ποσοτική ανάλυση
δικτυακών τόπων, τίθεται θέμα ακρίβειας και αξιοπιστίας λόγω του ανθρώπινου
παράγοντα ως καταγραφέα και αξιολογητή. Παρά την αναμφισβήτητη ύπαρξη αυτού
του

μεθοδολογικού

περιορισμού,

τα

αποτελέσματα

είναι

επεξεργάσιμα

και

αξιοποιήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διερεύνηση των ερευνητικών
ερωτημάτων που έχουν τεθεί.
5.3.1

Τεχνική λειτουργικότητα

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ορατότητας και την επεξεργασία τους
φαίνεται ότι είναι απίθανο να καταλήξει «τυχαία», μέσω μηχανής αναζήτησης σε
δικτυακό τόπο κάποιου κόμματος, χρήστης του Διαδικτύου ο οποίος θα αναζητήσει
ειδήσεις, νέα, ή γενικότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ή την επικαιρότητα.
Οι κομματικοί δικτυακοί τόποι απευθύνονται μάλλον σε περιορισμένο-κλειστό και σε
ορισμένες περιπτώσεις αποκλειστικά κομματικό ακροατήριο το οποίο θα επισκεφθεί

168

εφ' όσον αυτά υπάρχουν ως αποτέλεσμα της ένταξης του Διαδικτύου στην επικοινωνιακή στρατηγική
του κάθε κόμματος. Ωστόσο, σε συμφωνία και με προγενέστερες έρευνες, τέτοιου είδους στρατηγική δεν
φαίνεται να υπάρχει για τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα. Η διαδικτυακή τους παρουσία μοιάζει να
προκύπτει περισσότερο ως αποτέλεσμα μιας νοοτροπίας ότι «έτσι πρέπει» ή ότι «όλοι οι άλλοι έχουν»
παρά ως κατάληξη σχεδιασμένης τακτικής με μετρήσιμα οφέλη και αποτελέσματα τα οποία μπορούν να
συγκριθούν με προκαθορισμένες τιμές-στόχους. Επιπλέον, μία τέτοιου είδους ανάλυση θα απαιτούσε
μεταξύ άλλων, ανεμπόδιστη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής των δικτυακών τόπων των κομμάτων.
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τον δικτυακό τόπο απευθείας και όχι τυχαία. Αυτό επιβεβαιώνεται ρητώς από ένα
ακόμα δεδομένο: Οι όροι αναζήτησης μέσω των οποίων οι μηχανές αναζήτησης
κατευθύνουν τους χρήστες του Διαδικτύου στους δικτυακούς τόπους των κομμάτων
περιορίζονται σχεδόν απόλυτα σε λέξεις οι οποίες παραπέμπουν άμεσα στον τίτλο ή
στο όνομα του κόμματος/οργάνωσης.
Πίνακας 5-15. Δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης που παραπέμπουν στους δικτυακούς τόπους των ελληνικών
πολιτικών κομμάτων (Πηγή: Alexa.com)
ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ

1 pasok

nea dhmokratia

συριζα

2 ΠΑΣΟΚ

nea dimokratia

3 πασοκ
4 pasok live
5 pasok.gr

nΔ
nea demokratia
ΝΔ

ΣΥΝ

sin
syriza
syriza
layrio
ΣΥΡΙΖΑ συριζα
siriza
syn.gr
syriza gr τσιπρας

ΛΑΟΣ

ΚΚΕ

Οικολόγοι Πράσινοι

λαος

kke

ecogreen

ΛΑΟΣ

κκε

ecogreens

λαοσ
λαος κομμα
laos

ΚΚΕ
kke.gr
kke greece

οικολογοι πρασινοι
green
oikol;ogoi pr;asinoi

Όπως φαίνεται από τον προηγούμενο πίνακα (Πίνακας 5-15) για μεγαλύτερα και
πιο γνωστά κόμματα/σχηματισμούς στη χώρα μας, η πιθανότητα να «ανακαλύψει» τους
κομματικούς δικτυακούς τόπους ένας επισκέπτης είναι η χρήση λέξεων-κλειδιών οι
οποίες αποτελούν παραλλαγές του ονόματος ή του διακριτικού τίτλου του
κόμματος/οργάνωσης.
Ταυτόχρονα, ο όγκος των πληροφοριών που παρέχονται από τους κομματικούς
τόπους, είναι κατά κανόνα περιορισμένος με πολύ λίγες εξαιρέσεις ενώ τα
κοινοβουλευτικά κόμματα, και ιδιαίτερα τα κόμματα «εξουσίας» (ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δημοκρατία), κυριαρχούν απόλυτα σε σχέση με τα εξωκοινοβουλευτικά.
Παράλληλα, εκτός από τα «μεγάλα» κόμματα συστηματικά εμφανίζονται υψηλά
στην κατάταξη δημοφιλίας και ορατότητας η Χρυσή Αυγή, οι Οικολόγοι Πράσινοι
καθώς και η ΔΡΑΣΗ του Στ. Μάνου, όμως συνολικά, οι κομματικοί δικτυακοί τόποι
είναι σχεδόν «αόρατοι» στον παγκόσμιο ιστό, ενώ βρίσκονται εξαιρετικά χαμηλά και
σε εθνικό επίπεδο με το δημοφιλέστερο κομματικό δικτυακό τόπο (αυτό της ΝΔ) έξω
από τους 1000 δημοφιλέστερους δικτυακούς τόπους του ελληνικού κυβερνοχώρου.
Τα περισσότερα κόμματα/οργανώσεις αντιμετωπίζουν το δικτυακό τους τόπο ως
μια στατική παρουσία προβολής της ιδεολογίας τους. Οι ενημερώσεις για ζητήματα της
πολιτικής ατζέντας μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα σπάνιες παρά το γεγονός
ότι το χρονικό διάστημα των μετρήσεων (Ιανουάριος 2010 έως Νοέμβριος 2010)
χαρακτηρίζεται από σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, όπως η προσφυγή της Ελλάδας στο
ΔΝΤ, η ψήφιση του πρώτου μνημονίου, η διαγραφή στελεχών από ΠΑΣΟΚ (Δημαράς)
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και ΝΔ (Μπακογιάννη), η παραπομπή τριών πρώην Υπουργών της ΝΔ στο Δικαστικό
Συμβούλιο για την υπόθεση του Βατοπεδίου, η άρση του καμποτάζ στην Ελληνική
Ναυτιλία, ογκώδεις διαδηλώσεις και επεισόδια με θανάτους πολιτών στο κέντρο της
Αθήνας, αλλά και τις Δημοτικές Εκλογές το Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα μαζί με τη Χρυσή Αυγή αλλά και τους
Οικολόγους Πράσινους ενημερώνουν το δικτυακό τους τόπο περισσότερες από μία
φορές την ημέρα αναδεικνύοντας το Διαδίκτυο ως σημαντικό και ενδεχομένως κύριο
μέσο επικοινωνίας και προπαγάνδας.
Οι εντυπώσεις που δημιουργεί ένας δικτυακός τόπος στον επισκέπτη αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα για την παραμονή του και τη συνέχεια της περιήγησης σε
άλλες σελίδες του, ενώ οι κατασκευαστές ιστότοπων αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες,
ώστε να δημιουργούν καλαίσθητους και τεχνολογικώς προηγμένους ιστότοπους και να
διατηρούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη (Gibson & Ward, 2000a; Foust, 2008). Τα
ελληνικά κόμματα δεν αξιοποιούν πλήρως τις πολυμεσικές δυνατότητες του
Διαδικτύου, για να προσελκύσουν και να συντηρήσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη,
αλλά και να τονίζουν την προπαγάνδα τους εμπλουτίζοντάς την με ήχο, εικόνα και
video.
Η Χρυσή Αυγή η οποία σε όλες τις προηγούμενες μεταβλητές είχε τις ίδιες ή
υψηλότερες επιδόσεις από τα «μεγάλα» κόμματα, βρίσκεται στο μέσο με επίδοση 55%
και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη συχνότητα ενημέρωσης και το μικρό συνολικό
όγκο υποδηλώνει ότι ο δικτυακός της τόπος χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο μαζικής
αναπαραγωγής της μικρών μηνυμάτων προπαγάνδας
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του κόμματος χωρίς να

συνεπικουρείται από εφέ.
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Με την προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών του 2012 η Χρυσή Αυγή υπερδιπλασίασε το ρυθμό νέων
αναρτήσεων στο δικτυακό της τόπο. Πέρα από την συνεχή αναδημοσίευση των ευνοϊκών (και μόνο) για
αυτήν δημοσκοπήσεων αλλά και των δραστηριοτήτων της οργάνωσης οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν
κείμενα προπαγάνδας με κάθε ευκαιρία που δίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έναρξη της
δίκης του Νορβηγού ακροδεξιού τρομοκράτη Μπράιβικ τον Απρίλιο του 2012 ο οποίος κατά την έναρξη
της διαδικασίας χαιρέτισε με φασιστικό χαιρετισμό το δικαστήριο. Η Χρυσή Αυγή ανάρτησε άμεσα
σχετικό κείμενο: «... ψάξαμε περαιτέρω το θέμα και ανακαλύψαμε ότι ο εν λόγω χαιρετισμός, όχι μόνο δεν
είναι «ναζιστικός» ή «φασιστικός», αλλά αντιθέτως είναι σιωνιστικός και από εκεί τον πήραν και οι
κομμουνιστές που ως γνωστόν είναι ένα κίνημα δημιουργημένο από τους σιωνιστές. Άλλωστε ο Μαρξ, ο
πατέρας του Κομμουνισμού Εβραίος ήταν, όπως και ο Λένιν, όπως και ο Μπεναρόγια και οι λοιποί που
ιδρύσανε το ΚΚΕ»
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Η βαθμολογία προσβασιμότητας των ελληνικά δικτυακών τόπων είναι
εξαιρετικά χαμηλή, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η παροχή πληροφοριών σε γλώσσες άλλες
πλην της ελληνικής περιορίζεται σε ορισμένα κόμματα της κοινοβουλευτικής και
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς170 υποδεικνύοντας εσωστρέφεια και προσήλωση στην
ελληνική πολιτική αγορά, ενώ ακόμα και το ΠΑΣΟΚ το οποίο διαθέτει έναν από τους
πιο εξελιγμένους κομματικούς δικτυακούς τόπους, δεν παρέχει περιεχόμενο στα
Αγγλικά171.
Η εργονομία των δικτυακών τόπων κρίνεται ικανοποιητική, καθώς για τα
κόμματα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το δικό τους αποκλειστικό τόπο έχουν
ενσωματώσει κάποιες βασικές βέλτιστες πρακτικές ενώ όσα διαθέτουν διαδικτυακή
παρουσία μέσω έτοιμων υποδομών ιστολογίων (όπως πχ η Χρυσή Αυγή) βρίσκουν
έτοιμη τη λειτουργικότητα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν.
5.3.2

Πολιτική λειτουργικότητα

Η παροχή πληροφόρησης, αν και η κύρια λειτουργία των δικτυακών τόπων των
ελληνικών κομμάτων, είναι περιορισμένου εύρους σε σχέση με το είδος και το εύρος
της προσφερόμενης πληροφόρησης στους πολίτες. Η κύρια μορφή πληροφόρησης
αφορά τις γενικότερες ιδεολογικοπολιτικές στάσεις και θέσεις των κομμάτων και
οργανώσεων, ενώ δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία ενημέρωσης εμφανίζεται να είναι
οι επίσημες ανακοινώσεις και δελτία τύπου των κομμάτων τα οποία με αυτόν τον τρόπο
υποκαθιστούν (για τα μικρότερα κόμματα) ή συμπληρώνουν (για τα μεγαλύτερα) την
πρόσβασή τους στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση, το
ραδιόφωνο και τα έντυπα μέσα.
Παράλληλα, η προβολή προσωπικών δεδομένων με τη μορφή βιογραφικού τόσο
για την ηγεσία, όσο και για τα στελέχη του κάθε κόμματος/οργάνωσης δεν είναι
δημοφιλής πρακτική, αφού μόλις ένα στα δέκα δημοσιεύει ηλεκτρονικά πληροφορίες

170

Ο Συνασπισμός παρέχει περιεχόμενο μόνο στα Αγγλικά, ενώ το ΚΚΕ εκτός από τα αγγλικά, διατηρεί
ξεχωριστούς υποτόπους στα γαλλικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ρώσικα, αλλά και αραβικά.
171
Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η προσωπική παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου
στο Διαδίκτυο (www.papandreou.gr) όχι μόνο παρέχει περιεχόμενο στα Αγγλικά αλλά είναι αρκετά
«έξυπνο» ώστε να προκαθορίζει τη γλώσσα εμφάνισης ανάλογα με την προτιμώμενη γλώσσα του
περιηγητή του επισκέπτη. Επιπλέον εκτός από τη γλώσσα του κειμένου, το ίδιο το περιεχόμενο
προσαρμόζεται. Έτσι εάν ο δικτυακός τόπος αντιληφθεί τα ελληνικά ως προεπιλεγμένη γλώσσα του
περιηγητή, προβάλλει το Γ. Παπανδρέου ως Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό δημοσιεύει
δηλώσεις που σχετίζονται με το κόμμα και τη χώρα, ενώ όταν η πρόσβαση γίνεται στα Αγγλικά,
προβάλλεται η ιδιότητά του ως Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με αντίστοιχα συνοδευτικά
κείμενα.
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για τα στελέχη του, ένα στα πέντε πληροφορίες για τους βουλευτές υποψηφίους και εν
ενεργεία, ενώ πιο συχνή εμφανίζεται η πληροφόρηση για το βιογραφικό της ηγεσίας
που δημοσιεύουν ένα στα τέσσερα κόμματα.
Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που περιγράφει τους όρους
υπό τους οποίους οι δικτυακοί τόποι συλλέγουν, επεξεργάζονται και διατηρούν
δεδομένα των επισκεπτών τους, υπάρχει μόνο σε τρία κοινοβουλευτικά κόμματα
(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Οικολόγοι Πράσινοι) και τρία εξωκοινοβουλευτικά (Δράση, Κοινωνία
και Κ.Ο.ΤΕΣ). Αν και για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, στη διεθνή
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει ο επισκέπτης ενός
δικτυακού χώρου συνδέεται με την σαφή δήλωση περί προστασίας των προσωπικών
του δεδομένων (Flavian & Guinaliu, 2006, σ. 604). Υπό αυτή την έννοια είναι μάλλον
σημαντική παράλειψη η μή ανάρτηση αντίστοιχου συνδέσμου σε κομματικούς
δικτυακούς τόπους, καθώς άλλωστε η ιδιωτικότητα δεν αποτελεί ζήτημα προσωπικής
προτίμησης ούτε προκύπτει ως αποτέλεσμα της φυσικής κατάστασης, αλλά «απορρέει
από τη σχέση της με τις δομές μιας δημοκρατικής κοινωνίας την οποία διαμορφώνει,
σχηματίζοντας την ατομική μας ταυτότητα» (Schwartz, 2001, σσ. 1084-1085).
Σχετικά συχνή είναι η δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα προηγούμενα
και επόμενα επίσημα συνέδρια του κόμματος καθώς συμπεριλαμβάνεται σε 22
δικτυακούς τόπους, όμως ενίοτε ακόμα και η μή δημοσίευση και αναφορά μίας από τις
σημαντικότερες εκδηλώσεις του κομματικού βίου έχει σαφή πολιτική διάσταση. Ο
Βερναρδάκης (2011, σσ. 257-261) αναφέρεται χαρακτηριστικά στο συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ το Φεβρουάριο του 2004 -χαρακτηρίζοντάς το άκυρο τύποις και ουσία- που
συγκλήθηκε με σκοπό την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου με άμεση
ψηφοφορία από τα μέλη και τους «φίλους» του κόμματος. Το μονοήμερο αυτό
συνέδριο είχε μόνο τρεις ομιλητές172, δεν ακολουθήθηκαν οι τυπικές προσυνεδριακές
διαδικασίες για την εκλογή συνέδρων 173 και οι αποφάσεις του καθόρισαν τόσο το
εσωκομματικό πεδίο όσο και το γενικότερο πολιτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας με την

172

τον απερχόμενο πρόεδρο Κ. Σημίτη, τον Γραμματέα του Κόμματος Μ. Χρυσοχοΐδη και το μοναδικό
υποψήφιο Γ. Παπανδρέου
173
κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι σύνεδροι που είχαν εκλεγεί για το 6ο Συνέδριο τον Οκτώβριο του
2001, όπως όμως αναφέρει ο Βερναρδάκης (2011, σσ. 258-259) αυτοί προέκυψαν από μαζικές εικονικές
εγγραφές μελών του κόμματος όπως αποκάλυψε η εκκαθάριση του μητρώου μελών που ακολούθησε
αργότερα υπό την επίβλεψη του τότε Γραμματέα του Κόμματος, Κ. Σκανδαλίδη.
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εκλογή δύο φορές του Γ. Παπανδρέου (2004 και 2007) και του Ε. Βενιζέλου στην
Προεδρία του ΠΑΣΟΚ αλλά και την Πρωθυπουργία του Γ. Παπανδρέου τον Οκτώβριο
του 2009. Παρόλα αυτά, στον επίσημο δικτυακό τόπο του ΠΑΣΟΚ δε γίνεται απολύτως
καμία αναφορά σε αυτό.
Ο δείκτης της παροχής πληροφοριών συγκεντρώνει πάντως την υψηλότερη
βαθμολογία σε σχέση με όλα τα άλλα κριτήρια πολιτικής λειτουργικότητας, συνεπώς η
παροχή πληροφόρησης και κομματικής προπαγάνδας φαίνεται να είναι η κύρια
επιτελούμενη λειτουργία στον ελληνικό κομματικό κυβερνοχώρο.
Ο Διαμαντόπουλος (1993, σ. 186) αναγνωρίζει τρία είδη προπαγάνδας, τη
«σταθεροποιητική», η οποία απευθύνεται στους ήδη πεπεισμένους οπαδούς του
κόμματος, τη «διασπαστική», η οποία απευθύνεται στους πεπεισμένους οπαδούς
αντίπαλων

κομμάτων

και

τη

«μεταπειστική»,

η

οποία

απευθύνεται

στους

αμφιταλαντευόμενους, αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Δεδομένων τούτων, ότι πρώτον
οι κομματικοί δικτυακοί τόποι απευθύνονται μάλλον σε κλειστό κομματικό
ακροατήριο, δεύτερον ότι ο κύριος όγκος της πληροφόρησης, που παρέχουν και
δημοσιεύουν ηλεκτρονικά, αφορά την ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση του κόμματος
και τρίτον ότι εμφανίζεται σημαντικός όγκος αρνητικών αναρτήσεων σε σχέση με άλλα
κόμματα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα ελληνικά πολιτικά κόμματα ασκούν
κατά κύριο λόγο σταθεροποιητική προπαγάνδα απευθυνόμενα στους οπαδούς τους, ενώ
οι αρνητικές αναφορές σε αντίπαλα κόμματα λειτουργεί ως ανάχωμα σε τυχόν
μετακινήσεις και απώλειες ψηφοφόρων σε άλλα κόμματα. Άλλωστε, όπως αναλύεται
και παρακάτω, στόχος της αρνητικής κριτικής δεν είναι αποκλειστικά το κυβερνητικό
κόμμα (το ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο των μετρήσεων) αλλά και συγγενή κόμματα τα
οποία αλιεύουν ψηφοφόρους από τους ίδιους ή κοντινούς πολιτικούς χώρους.
Στη δεύτερη ομάδα πολιτικών κριτηρίων, δηλαδή την αξιοποίηση των
κομματικών δικτυακών τόπων ως εξειδικευμένων εργαλείων για τις προεκλογικές
εκστρατείες, η απόδοση των ελληνικών κομμάτων είναι πολύ περιορισμένη.
Στα πλαίσια των προεκλογικών αγώνων κυρίαρχο χαρακτηριστικό στους
κομματικούς ιστότοπους είναι η αρνητική προπαγάνδα, όπου τονίζονται τα αρνητικά
στοιχεία των αντιπάλων κομμάτων. Η πλέον οργανωμένη και συστηματική έκφραση
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άμεσης174 αρνητικής προπαγάνδας στο Διαδίκτυο επιτελείται από το ΠΑΣΟΚ το οποίο
δημοσιεύει τρία ολοκληρωμένα και αυτοτελή κείμενα, το 2005 175 , το 2006 176 και
2007177 με τον κοινό τίτλο «Βίβλος Αναξιοπιστίας: οι Υποσχέσεις, τα Ψέματα, οι
Λάθος Επιλογές»178. Από την άλλη πλευρά, στον δικτυακό τόπο της ΝΔ κατά το έτος
2011 αναρτήθηκαν 2374 ανακοινώσεις και δελτία τύπου εκ των οποίων τα 575, δηλαδή
σχεδόν το 25% αυτών αφορούσαν αρνητική προπαγάνδα σχετικά με το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα παρά το γεγονός ότι από τις 11 Νοεμβρίου του 2011 στην υπό τον Λουκά
Παπαδήμο σχηματισθείσα κυβέρνηση συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία, μέχρι το
τέλος του έτους σε σύνολο 271 ανακοινώσεων και δελτίων τύπου, οι 62 (δηλ. το 22%)
αναφέρονται στο ΠΑΣΟΚ179.
Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στόχο της αρνητικής προπαγάνδας δεν
αποτελεί μόνο το εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα, το οποίο εκ θέσεως αποτελεί και
εύκολο στόχο ιδιαίτερα λόγω της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης
της χώρας τα τελευταία χρόνια, αλλά παράλληλα και η στοχοποίηση αντίπαλων
κομμάτων παρεμφερούς ιδεολογικοπολιτικής τοποθέτησης πιθανόν, διότι απευθύνονται
στις ίδιες ή παραπλήσιες δεξαμενές ψηφοφόρων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν κείμενα, δελτία τύπου αλλά και συνεντεύξεις του Προέδρου του ΛΑΟΣ Γ.

174

Η έκφραση «άμεση» αφορά αναρτήσεις στους επίσημους δικτυακούς τόπους των
κομμάτων/οργανώσεων και δεν περιλαμβάνονται αρνητικές αναφορές στους αντιπάλους μέσα από
δημοσιογραφικώς αναβαπτισμένα κείμενα σε «ουδέτερους» δικτυακούς τόπους ή σε κομματικώς
καθοδηγούμενα δήθεν ανεξάρτητα ιστολόγια. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πρόσφατα
παραδείγματα έμμεσης αρνητικής προπαγάνδας είναι η καταγγελία μέσω twitter του Πάνου Καμμένου
πρώην βουλευτή της ΝΔ και νυν αρχηγού του νέου κόμματος «Ανεξάρτητοι Έλληνες» ότι ο
αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Γ. Μουρούτης πλήρωσε 35.000 ευρώ σε γνωστό συντηρητικό
ιστολόγιο (Δεξί Εξτρέμ: dexiextrem.blogspot.com) για να τον λασπολογούν.
175
18 Μήνες Νέα Δημοκρατία, Βίβλος Αναξιοπιστίας: οι Υποσχέσεις, τα Ψέματα, οι Λάθος Επιλογές
(ΠΑΣΟΚ, Τομέας Επικοινωνίας, 2005)
176
Δύο χρόνια κυβέρνησης ΝΔ, Βίβλος Αναξιοπιστίας: οι Υποσχέσεις, τα Ψέματα, οι Λάθος Επιλογές
(ΠΑΣΟΚ, Τομέας Επικοινωνίας, 2006)
177
3 χρόνια κυβέρνησης ΝΔ, 3 χρόνια εξαπάτησης του Πολίτη, Βίβλος Αναξιοπιστίας: οι Υποσχέσεις, τα
Ψέματα, οι Λάθος Επιλογές (ΠΑΣΟΚ, Τομέας Επικοινωνίας, 2007)
178
Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από το εξώφυλλο ακόμα και των τριών εκδόσεων
περιλαμβάνεται δήλωση του τότε Προέδρου της ΝΔ, Κ. Καραμανλή «Δεν είπα τίποτα, μα τίποτα, το
οποίο δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το κάνουμε» δύο ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές του 2004,
ενώ από την πρώτη παρουσίαση του σχετικού τόμου καθιερώθηκε ο τίτλος «Η Μαύρη Βίβλος» της Νέας
Δημοκρατίας
179
Χαρακτηριστικοί τίτλοι από τον δικτυακό τόπο της Νέας Δημοκρατίας: «Το ΠΑΣΟΚ θέλει να
αποφύγει τον έλεγχο του Πόθεν 'Εσχες» (06/12/2011), «Το βαθύ ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει πρόσωπο»
(04/11/2011), «Τα δύο χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έφεραν την καταστροφή στη χώρα»
(20/12/2011). Πηγή: Δικτυακός Τόπος Νέας Δημοκρατίας
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Καρατζαφέρη180, όπως δημοσιεύονται στον επίσημο κομματικό τόπο, σε σχέση με τη
Χρυσή Αυγή αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Αρνείται ότι στελέχη του ΛΑΟΣ
συντάσσονται με τη Χρυσή Αυγή και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της οργάνωσης181
αναφέροντας ότι αντίθετα στελέχη της Χρυσής Αυγής είναι υποψήφια με τη Νέα
Δημοκρατία182. Για τη Χρυσή Αυγή αναφέρεται σε συνέντευξή του σχετικά με την
ΠΓΔΜ στην Α. Παναγιωταρέα χαρακτηρίζοντας

την

οργάνωση

«ακραία»

και

«εθνικιστική» 183 , ενώ το 2012 μετά τη δημοσκοπική άνοδο της Χρυσής Αυγής ο
Πρόεδρος του ΛΑΟΣ γίνεται ακόμα πιο επιθετικός χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη για τη
δημοκρατία την ψήφο προς τη Χ.Α184.
Η Νέα Δημοκρατία γίνεται επίσης επικοινωνιακά στόχος του νεοφιλελεύθερου
κόμματος ΔΡΑΣΗ του Στ. Μάνου, έχοντας απολέσει -λόγω διαγραφής της- την Ντόρα
Μπακογιάννη, κύριο εκφραστή του νεοφιλελεύθερου πόλου εντός της ηγετικής ομάδας
του κόμματος της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι προτάσεις του νέου Προέδρου
Αντ. Σαμαρά ο οποίος την περίοδο ψήφισης του 1ου Μνημονίου είχε ταυτιστεί με τη
Λαϊκή Δεξιά185 συγκέντρωσαν τα πυρά της ΔΡΑΣΗΣ η οποία με Δελτίο Τύπου στον
επίσημο δικτυακό της τόπο τις χαρακτήρισε «απόπειρα εξαπάτησης του Ελληνικού
Λαού»186.

180

ειδικά για τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, η Κουντούρη (2010, σ. 81) αναφέρει ότι είναι εμφανής η χρήση
επικοινωνιακών τεχνικών στις δημόσιες τοποθετήσεις του: «λόγος εκλαϊκευμένος, σύντομος και
συνθηματικός και χρήση στοιχείων τεχνητής αντιπαράθεσης». Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να
επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση περιεχομένου ανακοινωθέντων και δηλώσεων του Προέδρου του
ΛΑΟΣ στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. βλ. πχ. Υποσημ. 229, σελ. 259
181
Διακαναλική συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΛΑΟΣ στο Ζάππειο (30/09/2009): «Δεν έχει πάει
ουδέποτε και κανείς! Και νομίζω ότι είναι μια άθλια προπαγάνδα (...) Υποψηφίους που συνεργάστηκαν με
την Χρυσή Αυγή θα βρείτε στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ». Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΛΑΟΣ
182
Συνέντευξη στη ΝΕΤ (24/06/2009) : «Μάζευε τα πάντα η Ν.Δ. ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί με την
Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα οποία προσπαθούσαν να τα χρεώσουν σε μένα». Πηγή: Δικτυακός Τόπος
ΛΑΟΣ
183
Συνέντευξη στη ΝΕΤ (03/04/2008): «Δηλαδή το κόμμα που κυβερνά (σσ. την ΠΓΔΜ) για να καταλάβει
και ο κόσμος ποιο είναι, είναι η δική μας Χρυσή Αυγή. Τόσο ακραίο κόμμα είναι αυτό, εθνικιστικό κόμμα
δηλαδή». Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΛΑΟΣ
184
Συνέντευξη στο Kontra Channel (06/03/2012): «Όταν βλέπεις δημοσκοπικά την Χρυσή Αυγή, αυτό
σημαίνει ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Είναι πολύ επικίνδυνο για την Κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία
να πηγαίνει ο κόσμος σε ακραία σχήματα». Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΛΑΟΣ
185
Βέβαια η πολιτική μεταστροφή της ΝΔ με τη συμμετοχή της στην Κυβέρνηση Παπαδήμου και η
υπερψήφιση του 2ου Μνημονίου είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση της ηγεσίας της ΝΔ με τα στελέχη
του κόμματος που εκφράζουν τη Λαϊκής Δεξιά και κατέληξε στη διαγραφή των μελών της Πολιτικής
Επιτροπής Γιάννη Μανώλη, Γιώργου Αναγνωστάκου και Πέτρου Τζώρτζη το Μάρτιο του 2012. Σχεδόν
αμέσως ιστολόγια προσκείμενα στην πλευρά της Λαϊκής Δεξιάς (www.dexia.gr) άρχισαν τις επιθέσεις
προς τον Πρόεδρο της ΝΔ.
186
Γραφείο Τύπου ΔΡΑΣΗΣ (12/05/2011): «Οι προτάσεις του κ. Σαμαρά συνιστούν απροκάλυπτη
προσπάθεια εξαπάτησης του Ελληνικού λαού...». Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΔΡΑΣΗΣ
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Οι αρνητικές τοποθετήσεις σχετικά με αντίπαλα κόμματα παρεμφερούς
ιδεολογικής τοποθέτησης εντοπίζονται και στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος. Το
ΚΚΕ από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2012 δημοσίευε στο δικτυακό
του τόπο ανακοινώσεις και δελτία τύπου με αρνητικές αναφορές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και
του Συνασπισμού με ρυθμό μία ανά εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τα αφερέγγυα 187 ,
αντιλαϊκά188, μικροαστικά189 μορφώματα. Στις αρχές του 2012 οι συνολικές αναφορές
στο δικτυακό τόπο του ΚΚΕ για τα άλλα κόμματα αφορούσαν το ΠΑΣΟΚ κατά 78,5%,
τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 10,1%, το ΛΑΟΣ κατά 7% και τη Νέα Δημοκρατία κατά 4,3%.
Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το ΚΚΕ γίνεται πολύ συχνά στόχος άλλων,
κοινοβουλευτικών και μή κομμάτων της Αριστεράς. Στον δικτυακό τόπο του ΣΥΝ
φιλοξενούνται 1350 αναρτήσεις με αναφορές στο ΚΚΕ σε ορισμένες από τις οποίες το
Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορείται για λασπολογία
αναξιοπιστία

192

190

, συκοφαντία

191

και

. Ωστόσο, η ρητορική του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο ΚΚΕ εμφανίζεται

πολύ πιο ήπια από το Δεκέμβριο του 2011 και μετά όταν ο Α. Τσίπρας απεύθυνε
δημόσια κάλεσμα στο ΚΚΕ για συνεργασία193.
Οι ηλεκτρονικές παροχές για λογότυπα του κόμματος και λοιπό προεκλογικό
υλικό εμφανίζονται σχετικά δημοφιλείς καθώς οι σχετικές λειτουργίες εμφανίζονται σε
οκτώ κόμματα. Όμως τα παρεχόμενα μέσα είναι κατά κανόνα φτωχά και περιορίζονται
σε λογότυπα και αφίσες σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς περαιτέρω δυνατότητες
επεξεργασίας. Η πλέον οργανωμένη υπηρεσία παρέχεται από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι

187

Φυλλάδιο «Γιατί ΚΚΕ» (08/03/2012): «Προσπεράστε τον αφερέγγυο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και τη ΔΗΜΑΡ, που
είναι αναχώματα της λαϊκής ριζοσπαστικοποίησης». Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΚΚΕ
188
Δήλωση του Μάκη Μαΐλη για τη συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα στον ΑΝΤ1 (19/01/2012): «Για μια
ακόμα φορά η ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ εμπαίζει το λαό, ενώ πολεμά ύπουλα τη μόνη φιλολαϊκή διέξοδο...».
Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΚΚΕ
189
Συνέντευξη της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
(03/04/2011): «(...) είναι στο αίμα του ΣΥΡΙΖΑ να απεχθάνεται το οργανωμένο ταξικό κίνημα και να
λατρεύει τα μικροαστικά ξεσπάσματα». Πηγή: Δικτυακός Τόπος ΚΚΕ
190
Γραφείο Τύπου ΣΥΝ (04/09/2007): «Η λασπολογία και η συκοφαντία δεν συνιστούν αριστερή πολιτική
πρακτική», Πηγή: Δικτυακός τόπος ΣΥΝ
191
Πολιτική Γραμματεία ΣΥΝ (09/12/2008): «Η ηγεσία του ΚΚΕ σε ρόλο θλιβερού συκοφάντη», Πηγή:
Δικτυακός τόπος ΣΥΝ
192
Ανδρέας Καριτζής (υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του ΣΥΝ) (22/02/2009): «18ο Συνέδριο του ΚΚΕ:
Το τέλος της περιπλάνησης ενός αδέσποτου δορυφόρου», Πηγή: Δικτυακός τόπος ΣΥΝ
193
όπως αναφέρει ο Voerman (1999, σ. 12) οι προσωπικές επιθέσεις στους αντιπάλους με τη μορφή
αρνητικής προπαγάνδας είναι αποδεκτή ως τακτική κυρίως σε δικομματικά πολωμένα κομματικά
συστήματα όπως στις ΗΠΑ, στη Μ. Βρετανία. Ωστόσο σε χώρες όπου κυριαρχούν οι πολυκομματικές
κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να αξιοποιούνται πρακτικές αρνητικής προπαγάνδας
εναντίον άλλων κομμάτων τα οποία και θα αποτελέσουν εν τέλει κυβερνητικούς εταίρους.
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μόνο παρέχει έτοιμες αφίσες και λοιπό προεκλογικό υλικό αλλά επιπλέον για τις
Εθνικές Εκλογές του 2009, δημοσιεύει «Οδηγίες Επικοινωνίας και Σχεδιασμού για
Υποψηφίους» 194. Ο κατάλογος είναι πολύ αναλυτικός με οδηγίες για τη σωστή χρήση
του λογότυπου, οδηγίες προς τυπογράφους με τις αποχρώσεις του πράσινου αλλά και
τις γραμματοσειρές που πρέπει να χρησιμοποιούνται, ενώ παρέχει ακόμα και έτοιμα
πολιτικά συνθήματα. Κανένα άλλο κόμμα ή οργάνωση δεν διαθέτει αυτό το βαθμό
οργάνωσης και ενημέρωσης των υποψηφίων βουλευτών της195.
Δύο χαρακτηριστικά τα οποία έγινε προσπάθεια να καταγραφούν ήταν οι
στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις για τις ψήφους των μεταναστών και τις ψήφους
των Ελλήνων του Εξωτερικού. Ο νόμος 3838/2010 196 προέβλεπε το δικαίωμα του
εκλέγειν (άρθρο 14) και του εκλέγεσθαι (άρθρο 17) για τους νομίμως διαμένοντες
μετανάστες

στις

δημοτικές

και

νομαρχιακές

εκλογές.

Αν

και

κρίθηκε

αντισυνταγματικός από το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ.
350/2011 μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό
διάστημα των μετρήσεων αλλά και στις Δημοτικές Εκλογές τον Οκτώβριο του 2010,
όμως σε κανένα κομματικό δικτυακό τόπο δεν υπήρχαν σχετικές πληροφορίες.
Αντίστοιχα, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την εξ
αποστάσεως ψήφο των ομογενών στις Εθνικές και Περιφερειακές εκλογές παρά τις
κατά καιρούς προσπάθειες νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος, οι κομματικοί
δικτυακοί τόποι εμφανίζονται να αγνοούν πλήρως τους έλληνες του εξωτερικού197.
Στην παραγωγή πόρων, η συνολική εικόνα του ελληνικού κομματικού
κυβερνοχώρου σημειώνει τη χαμηλότερη επίδοση από οποιοδήποτε άλλο κριτήριο.
Όσα κόμματα παρέχουν κάποιας μορφής πληροφόρηση ή υπηρεσία για οικονομική

194

ΠΑΣΟΚ - Οδηγός Επικοινωνίας και Σχεδιασμού για Υποψηφίους: http://goo.gl/oJcX3
Η Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες μετά την εκλογή Σαμαρά στην ηγεσία του κόμματος αναδιοργάνωσε
το δικτυακός της τόπο αλλάζοντας σε σημαντικό βαθμό τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο. Στο νέο
δικτυακό τόπο ο οποίος κατασκευάστηκε μετά το πέρας της συλλογής δεδομένων για την παρούσα
έρευνα, η ΝΔ διαθέτει αντίστοιχες υπηρεσίες υπό τον τίτλο «Εταιρική Ταυτότητα». Μάλιστα η ανάλυση
φτάνει σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια από το ΠΑΣΟΚ, παρέχοντας πρότυπα για έντυπη ή
ηλεκτρονική χρήση, έτοιμες παρουσιάσεις για το PowerPoint αλλά και γραφήματα/εικόνες για χρήση στο
Διαδίκτυο από όποιον το επιθυμεί.
196
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως
διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» ΦΕΚ Τεύχος Α 49/24-03-2010
197
Το θέμα της ψήφου των ελλήνων του εξωτερικού απέκτησε δημοσιότητα μετά την προσφυγή δύο
Ελλήνων μόνιμων κατοίκων του εξωτερικού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το
Σεπτέμβριο του 2007 (Γιακουμόπουλος - Σιταρόπουλος κατά Ελλάδος). Η Ελλάδα καταδικάστηκε
πρωτόδικα στις 8/7/2010, ωστόσο μετά από αίτημα της Ελληνικής Πολιτείας η υπόθεση επανεξετάστηκε
από την ολομέλεια του ΕΔΑΔ και στις 15/3/2012 εκδόθηκε απαλλακτική απόφαση για τη χώρα μας.
195
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συνδρομή το κάνουν μόνο για την αποδοχή δωρεών, ενώ μόνο το ΠΑΣΟΚ παρέχει τη
δυνατότητα για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής μελών έναντι της χρηματικής
συνδρομής. Μόλις ένα κόμμα (η ΔΡΑΣΗ) παρέχει όλους τους υπό εξέταση τρόπους για
την είσπραξη οικονομικών δωρεών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλεκτρονικής
χρέωσης πιστωτικής κάρτας, άπαξ ή επαναλαμβανόμενης χρέωσης PayPal, κλπ., ενώ
στις περισσότερες περιπτώσεις των λοιπών κομμάτων η υπηρεσία προς τους επισκέπτες
εξαντλείται στην παροχή τραπεζικών λογαριασμών που μπορεί να γίνει κατάθεση
χρημάτων ή εκτύπωση ηλεκτρονικής φόρμας την οποία ο επισκέπτης έχει τη
δυνατότητα να τυπώσει από τον υπολογιστή του και στη συνέχεια να αποστείλει με fax
στο κόμμα.
Έχει επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στα κόμματα που παρέχουν τέτοιου
είδους υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται κοινοβουλευτικά όπως το ΚΚΕ, το ΛΑΟΣ, ο
ΣΥΡΙΖΑ και μέσω αυτού ο Συνασπισμός. Αν και θα μπορούσε να εξηγηθεί από το
γεγονός ότι τα κόμματα αυτά καλύπτουν τα έξοδά τους ή το κύριο μέρος αυτών μέσω
της κρατικής επιχορήγησης (τακτικής και έκτακτης) και του τραπεζικού δανεισμού, τα
εξωκοινοβουλευτικά κόμματα επίσης δεν εμφανίζονται δραστήρια στην προσπάθεια
εθελοντικής οικονομικής στήριξης από τους πολίτες.
Το ζήτημα της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων στην Ελλάδα έχει
αναλυθεί σε βάθος ακαδημαϊκά και δημοσιογραφικά198 και ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της
οικονομικής κρίσης αλλά και του τραπεζικού υπερδανεισμού κυρίως των δύο
κομμάτων εξουσίας. Επιπλέον τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε συζήτηση στην
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την αναμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων.
Ωστόσο παραμένει, ως γεγονός, η αδιαφορία των πολιτικών κομμάτων να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Διαδικτύου για την οικονομική τους ενίσχυση. Η
κρατική χρηματοδότηση μαζί με τον τραπεζικό δανεισμό αποτελούν σε όλα
ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα την κύρια επίσημη πηγή των εσόδων τους

198

ενδεικτικά: Βερναρδάκης, «Τι αποκαλύπτει η χρηματοδότηση των κομμάτων», Εφημερίδα Το
ΒΗΜΑ, 20/12/2009, του ιδίου, «Πολιτικά Κόμματα, Εκλογές και Κομματικό Σύστημα: Οι
μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010», 2011 (σελίδες 310-319), Σιάτρας, «Το
Κόστος της Δημοκρατίας - Μέρος 1ο Η Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων» (Σύλλογος Έλληνες
Φορολογούμενοι, 2012). Επίσης σχετική αναζήτηση στο Διαδίκτυο εμφανίζει περισσότερες από 240,000
σελίδες που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα.
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(Βερναρδάκης, 2011, σ. 317). Άγνωστο είναι το ύψος ανεπίσημων και πιθανόν
παράνομων199 πηγών εσόδων των κομμάτων καθώς η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ως
«μαύρης» πηγής χρηματοδότησης στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε με το σκάνδαλο της
SIEMENS που έτυχε δικαστικής διερεύνησης τόσο στη χώρα μας όσο και στη
Γερμανία200.
Τουλάχιστον για τα κοινοβουλευτικά κόμματα η εξάρτηση από τις δύο
προαναφερόμενες πηγές εσόδων είναι σχεδόν απόλυτη. Ο Βερναρδάκης (2011, σ. 316),
μετά από επεξεργασία των δημοσιευμένων ισολογισμών των κομμάτων, αναφέρει ότι
για το χρονικό διάστημα 1997-2007 το ποσοστό συμμετοχής των εισφορών της
κομματικής βάσης στα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα είναι από ελάχιστα έως σχεδόν
ανύπαρκτα201. Το σχετικό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία και το Συνασπισμό είναι 0,
ενώ για το ΠΑΣΟΚ είναι 5.4%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του ΚΚΕ, το οποίο σε επίσημο Δελτίο
Τύπου στις 12/1/2012 με αφορμή τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής αναφέρει «Η επιδίωξη του ΚΚΕ είναι να εξασφαλίζει τη λειτουργία και τη
δράση του από την οικονομική στήριξη των μελών του και του λαού» (ΚΚΕ, 12/01/2012),
ενώ ο εκπρόσωπος τύπου του Κόμματος Σ. Χαλβατζής μετέχων στη συζήτηση δήλωσε
ότι «όλα τα έσοδα του (κόμματος) προέρχονται από κουπόνια» (tovima.gr, 31/01/2012).
Παρόλα αυτά, για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα το ΚΚΕ εισπράττει από την
κρατική επιχορήγηση το 55% των εσόδων του και μόλις το 4,1% από εισφορές μελών
και οικονομικές εξορμήσεις, ενώ δεν εμφανίζει καμία σχετική λειτουργικότητα μέσω
του δικτυακού του τόπου.
Για τα μικρότερα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία δεν λαμβάνουν
κρατική χρηματοδότηση, η εθελοντική οικονομική συνεισφορά μελών και φίλων
αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Όμως, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, δεν έχουν τη
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Με το Νόμο 2023/2002 (άρθρο 7) απαγορεύεται η οικονομική ενίσχυση των κομμάτων από εταιρείες
υπάρχει καταγεγραμμένη δημόσια δήλωση του άλλωστε ισχυρού κομματικού παράγοντα του ΠΑΣΟΚ
Θ. Τσουκάτου στις 19/6/2008 ότι παρέλαβε από τη SIEMENS ένα εκατομμύριο μάρκα το 1999 για τα
ταμεία του κόμματος «Ως μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας μετείχα ενεργά στην οργάνωση της καμπάνιας για τις εκλογές. Δέχθηκα επίσκεψη στο γραφείο
μου στο ΠΑΣΟΚ από τον κ. Μιχάλη Χριστοφοράκο και έγινα αποδέκτης πρότασης για οικονομική
συνεισφορά στην καμπάνια του (…). Τα χρήματα, χωρίς άλλη δική μου ανάμειξη, ήρθαν στον τομέα
Οικονομικού του ΠΑΣΟΚ.» (antinews.gr, 14/09/2010)
201
στην περίπτωση υπολογισμού του ποσοστού συμμετοχής όχι επί των εισπραχθέντων εσόδων αλλά επί
των εσόδων γενικά όπου περιλαμβάνονται και τα τραπεζικά δάνεια
200
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δυνατότητα ή την τεχνογνωσία, τεχνικά και λειτουργικά, ώστε να διασυνδέσουν τους
δικτυακούς τους τόπους με τα ηλεκτρονικά μέσα είσπραξης που παρέχουν οι Τράπεζες
και οι εταιρείες πιστωτικών καρτών. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής αναφορά
για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος, η λειτουργικότητα περιορίζεται στην
παροχή των αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να γίνει φυσική κατάθεση από
τον οποιοδήποτε το θελήσει.
Η χαμηλή επίδοση όλων των ελληνικών κομμάτων σε αυτόν τον τομέα πιθανόν
να οφείλεται στους εξής λόγους: πρώτον στο γεγονός ότι μέχρι τουλάχιστον πρόσφατα
η κρατική χρηματοδότηση και ο τραπεζικός δανεισμός μπορούσαν να καλύψουν σε
μεγάλο έως απόλυτο βαθμό τις ταμειακές τους ανάγκες, δεύτερον στις αφανείς
οικονομικές δραστηριότητες, είτε από επιχειρηματικές δράσεις είτε από ανεπίσημες
χρηματοδοτήσεις ιδιωτών, και τρίτον, στην οργανωτική αποξένωση της κομματικής
βάσης από τις κομματικές δομές και διαδικασίες.
Όμως οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί
δραματικά από το 2010 (χρονικό διάστημα των μετρήσεων). Οι τραπεζικές
διευκολύνσεις προς τα κόμματα έχουν μειωθεί, έχει ανοίξει η συζήτηση για μείωση της
κρατικής επιχορήγησης 202 ενώ οι ήδη μικρές οικονομικές συνεισφορές των πολιτών
έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο 203 . Σε μία προσπάθεια προσαρμογής στα νέα
οικονομικά δεδομένα, τα κόμματα αντέδρασαν με δύο τρόπους. Αφενός μεν ενόψει των
εκλογών την Άνοιξη του 2012 ανακοίνωσαν την προσπάθειά τους να μειώσουν τα
σχετικά προεκλογικά κόστη 204 αφετέρου δε παρατηρείται αύξηση και βελτίωση των
υπηρεσιών των δικτυακών τόπων κομμάτων από τα τέλη του 2011 σχετικά με τις
δυνατότητες άμεσης και γρήγορης οικονομικής συνεισφοράς των πολιτών, χωρίς
ωστόσο να είναι δυνατό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών.

202

ΕΡΤ (31/01/2012): «...Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα
κόμματα συμφώνησαν με το ενδεχόμενο μείωσης της χρηματοδότησης που λαμβάνουν...»
203
Στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Γενικός Διευθυντής του
ΠΑΣΟΚ Ρ. Σπυρόπουλος δήλωσε ««Η ηλεκτρονική κάρτα μέλους του ΠΑΣΟΚ το 2009 απέδωσε πάνω
από 4,5 εκατ. ευρώ, όμως η παθογένεια των πολιτικών κομμάτων και του συστήματος αποδυνάμωσε τη
βάση με αποτέλεσμα το 2011 να μειωθεί στο ένα εκατ. ευρώ» (ΕΡΤ, 31/01/2012)
204
Στις 18/3/2012 ο Ρ. Σπυρόπουλος δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα εμπλακεί στις μετακινήσεις
ετεροδημοτών (tovima.gr, 18/03/2012) ενώ η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι δε θα λειτουργήσουν
εκλογικά κέντρα του κόμματος σε κάθε πόλη (Νέα Δημοκρατία, 26/03/2012).
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Παράλληλα, οι υπερσύνδεσμοι που περιλαμβάνει ο δικτυακός τόπος του κάθε
κόμματος, είναι ενδεικτικοί, τόσο για το εύρος και τη δομή της εσωτερικής του
οργάνωσης όσο και της εξωστρέφειας που παρουσιάζει.
Η συνολική εικόνα για τον ελληνικό κομματικό κυβερνοχώρο εμφανίζεται
έντονα διαιρεμένη ανάμεσα στα «μεγάλα» κόμματα και στα μικρά/περιφερειακά. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και Οικολόγοι Πράσινοι δημοσιεύουν
το 85% των συνολικά καταγεγραμμένων «εσωτερικών» υπερσυνδέσμων προς δομές και
διευθύνσεις εντός του κόμματος. Αυτές περιλαμβάνουν τοπικές, νομαρχιακές και
περιφερειακές οργανώσεις, τη νεολαία του κόμματος αλλά και τις προσωπικές
ιστοσελίδες των εν ενεργεία και των υποψηφίων βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα
διαθέτει ειδικό δικτυακό υποτόπο (subdomain) ειδικά για τις νομαρχιακές,
περιφερειακές και τομεακές οργανώσεις του205. Προφανώς ο όγκος των διασυνδέσεων
συνδέεται με το μέγεθος και την απήχηση των κομμάτων στην εκλογική αγορά. Τα
προαναφερθέντα κόμματα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πλήθος εσωτερικών
κομματικών υπερσυνδέσμων λαμβάνουν στις τελευταίες τέσσερις εθνικές εκλογικές
αναμετρήσεις κατά μέσο όρο το 97% του συνόλου των ψήφων και διατηρούν φυσική
παρουσία με γραφεία και οργανώσεις σε όλους τους νομούς της χώρας. Από την άλλη
πλευρά, τα μικρά και περιφερειακά κόμματα έχουν από μικρό έως ανύπαρκτο πλήθος
εσωτερικών υπερσυνδέσμων καθώς δεν απέκτησαν τη μαζικότητα και τη γεωγραφική
εξάπλωση στη χώρα μας έτσι ώστε να υπάρξει η ανάγκη εσωτερικής οργάνωσης με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Άλλωστε δε, αρκετά από αυτά στις Βουλευτικές
Εκλογές του 2009 δεν διέθεταν περισσότερους από έναν υποψήφιους βουλευτές ανά
περιφέρεια στα ψηφοδέλτιά τους, ενώ ορισμένα δεν είχαν καν υποψηφίους σε πολλές
εκλογικές περιφέρειες. Παρόλα αυτά, μικρά κόμματα, όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η
Φιλελεύθερη Συμμαχία, διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία περιφερειακών οργανώσεων
έστω και με τη μορφή ιστολογίων τα οποία δεν απαιτούν κόστος για τη λειτουργία
τους.
Από τα μικρότερα κόμματα τα οποία διαθέτουν σε κάποιο βαθμό περιφερειακή
παρουσία ξεχωρίζει η περίπτωση του εξωκοινοβουλευτικού ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Από τις 20
«τοπικές πρωτοβουλίες», όπως τις ονομάζει η Οργάνωση, οι 16 είναι ενεργές

205

ne.pasok.gr, pe.pasok.gr και tm.pasok.gr αντίστοιχα
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διαδικτυακά με συχνές αναρτήσεις δραστηριοτήτων και σχολιασμού της πολιτικής και
οικονομικής επικαιρότητας.
Ωστόσο σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι εσωτερικοί
κομματικοί υπερσύνδεσμοι αποτελούν καταρχάς δείκτη οργανωτικής δομής, δεν μπορεί
να αποτελέσει απόλυτο μέτρο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
εσωκομματική λειτουργία. Τα μέσα είναι διαθέσιμα αλλά αναξιοποίητα καθώς η
τεχνολογία από μόνη της μπορεί να διευκολύνει αλλά όχι να μεταβάλλει δραστικά το
πολιτικό γίγνεσθαι στην «πραγματική» δημόσια σφαίρα. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από τους εννέα αποκλειστικούς
υποτόπους, που αντιστοιχούν στις περιφερειακές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, οι επτά
παραμένουν ουσιαστικά ανενεργοί έχοντας μηδενική ή ελάχιστη δραστηριότητα η
οποία μάλιστα εμφανίζεται να είναι από 2009 ή και παλαιότερα. Ενώ δύο
περιφερειακές οργανώσεις -Αττικής και Αθηνών- έχουν δημοσιεύσεις εντός του 2012
που η συνολική τους δραστηριότητα σπανίως υπερβαίνει τις 2 με 3 αναρτήσεις ανά
έτος.
Η ίδια ακριβώς εικόνα παρουσιάζεται στους υποτόπους των νομαρχιακών
οργανώσεων αλλά και των οργανώσεων του εξωτερικού. Μάλιστα στις περισσότερες
περιπτώσεις οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις αφορούν την εκλογική αναμέτρηση του
2009206. Ο Συνασπισμός από την άλλη πλευρά, αποτελεί εξαίρεση του κανόνα καθώς
από τις 16 αναφερόμενες περιφερειακές οργανώσεις, οι 13 έχουν ενεργή παρουσία και
ενημέρωση στο Διαδίκτυο.
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Για το ΠΑΣΟΚ ισχύει ακριβώς η ίδια παρατήρηση και για τις Τομεακές Οργανώσεις για τις οποίες
υπάρχει επίσης ξεχωριστός υποτόπος (tm.pasok.gr). Σχεδόν στο σύνολο των 30 τομέων του κόμματος οι
περισσότερες αναρτήσεις αφορούν το 2009 και ακολουθούν το πολύ 2 έως 4 από το 2010 έως σήμερα.
Είναι σαν να σταματά η λειτουργία του κόμματος αμέσως μετά τις (νικηφόρες) εκλογές του 2009 τόσο
στην κεντρική γραφειοκρατική δομή (Τομείς) όσο και στις Οργανώσεις της βάσης. Η εικόνα αυτή
επαναλαμβάνεται και στους δικτυακούς υποτόπους επιμόρφωσης, ανοικτής μάθησης και εθελοντών του
ΠΑΣΟΚ: Ο δικτυακός τόπος της επιμόρφωσης (epimorfosi.pasok.gr) ξεκινά τη λειτουργία του λίγο μετά
την εκλογή του Γ. Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με 5 αναρτήσεις το 2004 και κορυφώνεται το
2007 και 2009 -έτη εκλογικών αναμετρήσεων- με 198 και 123 αναρτήσεις άρθρων αντίστοιχα. Τα δύο
επόμενα χρόνια, 2010 και 2011 ο όγκος των αναρτήσεων μειώνεται κατά 85%, φτάνοντας περίπου τις
20/έτος, ενώ από το 2012 και μετά δεν αναρτάται κανένα νέο άρθρο. Ο δε υποτόπος της ανοικτής
μάθησης (anoiktimathisi.pasok.gr) σταματά εντελώς τη λειτουργία του, όπως άλλωστε και ο υποτόπος
που αφορά τους εθελοντές του κόμματος (ethelontes.pasok.gr).
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Για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία207, η παροχή αλλά μή αξιοποίηση των
δυνατοτήτων δικτύωσης καθώς και το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτών των
εσωκομματικών υπερσυνδέσμων σχεδόν εξαντλούνται σε ενεργή παρουσία εν όψη
εκλογικών αναμετρήσεων, ενισχύει την άποψη του Βερναρδάκη (2011, σ. 194) για τον
υποβιβασμό της αντιπροσωπευτικής λειτουργίας τουλάχιστον των κομμάτων εξουσίας.
Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δημοκρατία, τη
διάρκεια της μεταπολίτευσης απώλεσαν το αντιπροσωπευτικό τους χαρακτήρα και τη
λειτουργία τους ως μέσα κοινωνικής εκπροσώπησης και μετασχηματίστηκαν σε
εκλογικούς οργανισμούς κατάληψης της εξουσίας. Η μαζικότητα των κομμάτων αυτών
οδήγησε στην αυτονόμηση των εσωκομματικών ηγετικών ελίτ από τη βάση και στον
υποβιβασμό των εσωκομματικών διαδικασιών και οργάνων. Η διαδικτυακή παρουσία
των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων, οι οποίες υπάρχουν μεν αλλά
ενεργοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου,
φαίνεται να ενισχύει αυτήν την άποψη.
Επίσης, σε πρώτη ανάγνωση προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δύο
Κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΛΑΟΣ και το ΚΚΕ δεν δημοσιεύουν κανένα
εσωκομματικό υπερσύνδεσμο. Για το μεν ΛΑΟΣ, η παρατήρηση αυτή πιθανόν να
αποτυπώνει το γεγονός ότι δεν έχει αναπτύξει συγκεκριμένη οργανωσιακή στρατηγική
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για το ΚΚΕ, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ευρέως
φυσική παρουσία με τη μορφή γραφείων τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων, η
ανυπαρξία εσωκομματικών υπερσυνδέσμων, αντανακλά την «κλειστή» γραφειοκρατική
φύση του κόμματος και παράλληλα τον κοινωνικό απομονωτισμό που το
χαρακτηρίζει208.
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Τα δύο αυτά κόμματα παρέχουν τα ηλεκτρονικά μέσα και τις υποδομές προς τις Τοπικές και
Περιφερειακές Οργανώσεις τους ώστε η διαδικτυακή τους παρουσία να γίνεται αποκλειστικά μέσα από
τον επίσημο κομματικό δικτυακό τόπο. Από τη μία πλευρά, αυτή η «από πάνω» μορφή τεχνικής
οργάνωσης έχει το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης πόρων αλλά από την άλλη συμμορφώνεται με την
διοικητική-γραφειοκρατική δομή του κόμματος και επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο των αναρτήσεων,
άρθρων, σχολίων αλλά και της γενικότερης δραστηριότητας των περιφερειακών δικτυακών τόπων. Ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο Συνασπισμός αλλά και άλλα μικρότερα κόμματα κυρίως του αριστερού χώρου έχουν
υιοθετήσει μία πιο «χαλαρή» διαδικασία όπου η διαδικτυακή παρουσία των τοπικών οργανώσεων (ή
«Πρωτοβουλιών» όπως ονομάζονται) αφήνεται στην πρωτοβουλία των στελεχών, δημιουργούνται
περιφερειακά ιστολόγια για τα οποία αναρτάται ο σχετικός υπερσύνδεσμος στον κεντρικό δικτυακό τόπο
του κόμματος.
208
Εκτός αυτού, όπως αναλύεται και παρακάτω, το ΚΚΕ χαρακτηρίζεται από τεχνολογική φοβία η οποία
ενίοτε προσλαμβάνει υπερβολικές διαστάσεις βλ. σχετικά: «Το ΚΚΕ διαγράφει το Facebook»
(Σταυρόπουλος, 11/03/2012; Βυθούλκας, 20/07/2012) όπου ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται ότι το κόμμα
απαγορεύει στα μέλη τη χρήση τη υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης facebook. Είναι φανερό ότι η
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Μία άλλη κατηγορία υπερσυνδέσμων που μετρήθηκε είναι οι εξωτερικοί
σύνδεσμοι προς οργανώσεις/θεσμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της
χώρας οι οποίοι είναι συγγενείς με την ιδεολογία και τους σκοπούς του κόμματος, και
κατά μία έννοια υποδηλώνουν το βαθμό εξωστρέφειάς του και την πρόθεσή του για
διαμόρφωση κοινωνικών συμμαχιών ευρύτερων από την αμιγή κομματική-εκλογική
του βάση. Είναι εντυπωσιακό ότι από τα πέντε κόμματα/οργανώσεις, τα οποία
δημοσιεύουν το μεγαλύτερο πλήθος «εξωκομματικών» συγγενών υπερσυνδέσμων, δύο
είναι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός και Κόκκινο και τα άλλα τρία
εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις ΕΕΚ, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και Χρυσή Αυγή. Οι δύο
τελευταίες οργανώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για δύο λόγους: Η Οργάνωση
Κομμουνιστών-Διεθνιστών Ελλάδας εμφανίζει όντως μία διεθνιστική διάσταση στους
δημοσιευόμενους υπερσυνδέσμους καθώς περίπου το 70% αυτών αφορά συγγενείς
οργανώσεις και πολιτικά κόμματα του εξωτερικού. Η τάση διεθνοποίησης και
δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έξω από τα εθνικά όρια δεν εμφανίζεται στο βαθμό
αυτό σε καμία άλλη κομματική δικτυακή παρουσία ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογικής
τοποθέτησης.
Η ακροδεξιά οργάνωση Χρυσή Αυγή, η οποία δημοσιεύει το τέταρτο
μεγαλύτερο πλήθος υπερσυνδέσμων, έχει σαφή κατεύθυνση τη δικτύωση μεταξύ
ομοειδών δικτυακών τόπων στο εσωτερικό της χώρας 209 . Το χαρακτηριστικό αυτό
υποστηρίζει την άποψη που διατυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία ότι οι
υπερσύνδεσμοι ενός πολιτικού δικτυακού τόπου και ιδιαίτερα των εξτρεμιστικών
οργανώσεων παρέχουν μία υπηρεσία «ενίσχυσης» των σχετικών προπαγανδιστικών
μηνυμάτων (Ackland & Gibson, 2008, σ. 9), ενώ παράλληλα «ενισχύει την αίσθηση της
κοινότητας και του κοινού σκοπού, πείθοντας και τον πιο ακραίο εξτρεμιστή ότι όχι μόνο
δεν είναι μόνος του αλλά οι απόψεις του δεν είναι καθόλου ακραίες» (Gerstenfeld, Grant,
& Chiang, 2003, σ. 40). Το ενδιαφέρον των ακραίων αυτών ομάδων για τη χρήση του

απώλεια ελέγχου των μέσων αλλά ακόμα σημαντικότερα των πηγών παραγωγής και διάδοσης της
πληροφορίας δεν συνάδει με την πρακτική του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού» του ΚΚΕ
(Διαμαντόπουλος, 1993, σσ. 104-106). Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι μετά τα απογοητευτικά
αποτελέσματα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εξέδωσε
απόφαση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Υποτιμήθηκε επίσης ο ρόλος του Διαδικτύου στην
πληροφόρηση της νεολαίας αλλά και ως όργανο επίθεσης στο Κόμμα» (ΚΚΕ, 11/07/2012)
209
Χαρακτηριστικοί τίτλοι των σχετικών δικτυακών τόπων και ιστολογίων στις οποίες παραπέμπει η
Χρυσή Αυγή: «Αντιμετανάστευση», «Απολλώνιος Έλλην», «Δικά μας Παιδιά», «Έγερσις», «Εθνικό
Λαϊκό Μέτωπο» κ.α.
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Διαδικτύου ως πολλαπλασιαστή ιδεών και εργαλείο δικτύωσης επιβεβαιώνεται από μία
πρόσφατη έρευνα για τους ακροδεξιούς δικτυακούς τόπους στην Ιταλία (Caiani &
Parenti, 2010, σ. 287). Οι υπερσυνδέσεις εντός του δικτυακού τόπου βοηθούν προς
αυτή την κατεύθυνση καθώς είναι πολύ ευκολότερο να επιλεγεί με μία κίνηση του
χρήστη με το ποντίκι από το να χρειαστεί να πληκτρολογήσει ολόκληρη τη διεύθυνση
ενός άλλου σχετικού δικτυακού τόπου.
Αναλύοντας τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων σε σχέση με
τους δείκτες συμμετοχής θα πρέπει να αποσαφηνιστεί μία σημαντική παράμετρος η
οποία αφορά συγκεκριμένα το ζήτημα της πολιτικής συμμετοχής. Αν και η μελέτη των
κομματικών δικτυακών τόπων έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών σε παγκόσμιο
επίπεδο210, σε σημαντικό βαθμό αφορούν τις ΗΠΑ, όπου το στοίχημα της συμμετοχής
των πολιτών εστιάζεται στις εκλογικές αναμετρήσεις. Η εκλογή των Αμερικανών
προεδρικών υποψηφίων τόσο στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα κόμματος όσο
και για την τελική εκλογική αναμέτρηση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο οι
εκλογικοί τους μηχανισμοί καταφέρνουν να πείσουν τους πολίτες να συμμετάσχουν
στην εκλογική αναμέτρηση. Οι θεσμικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών συστημάτων
των ΗΠΑ και αυτών των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και η διαφορετική πολιτική
κουλτούρα οδηγούν την έννοια της συμμετοχής σε ένα γενικότερο πλαίσιο παροχής των
μέσων για την εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μέσω των παραδοσιακά
κύριων δρώντων, τα πολιτικά κόμματα, χωρίς να περιορίζεται λειτουργικά στην
προσέλευση στις κάλπες.
Υπό αυτή την έννοια, η συμμετοχή ως μεταβλητή-δείκτης στην παρούσα έρευνα
αναλύεται ως τα παρεχόμενα μέσα και υπηρεσίες των κομματικών δικτυακών τόπων
που επιτρέπουν στους πολίτες-επισκέπτες του Διαδικτύου, να παρέχουν ανάδραση και
κριτική 180ο μοιρών από κάτω προς τα πάνω με τρόπο άμεσο αλλά και να διαμοιράζουν
την κομματική προπαγάνδα με την εύκολη και γρήγορη χρήση των τόπων κοινωνικής
δικτύωσης. Το έδαφος στην ελληνική εκλογική αγορά είναι πρόσφορο για μεγαλύτερη
εμπλοκή των πολιτών στα κοινά, καθώς, όπως σημειώνουν οι Lavdas & Papadakis
(2003), οι έλληνες πολίτες παραδοσιακά όχι μόνο εκφράζουν ενδιαφέρον για την
πολιτική, αλλά ταυτόχρονα διατυπώνουν και θετική άποψη για αυτήν, ιδιαίτερα δε σε
σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες του Μεσογειακού Νότου. Η στάση αυτή

210

βλ. σχετικά: §4.2.2 Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας σελ. 150.
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επιβεβαιώνεται τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό και από μεταγενέστερες έρευνες, καθώς
πχ ο Διακουμάκος (2009) υποστηρίζει ότι αν και πολλαπλασιάζεται η δυσπιστία των
πολιτών απέναντι στους πολιτικούς (σελ.111) το στερεότυπο του «απολίτικου» Έλληνα
είναι παραπλανητικό καθώς η ποσοτική μείωση αυτών, που δηλώνουν ότι
ενδιαφέρονται για την πολιτική, συνοδεύεται από ενδιαφέρον λιγότερο επιφανειακό και
περισσότερο ουσιαστικό (σελ. 119).
Στην αμεσότητα η εικόνα είναι αρκετά ξεκάθαρη καθώς 39 από τα 47 κόμματα
(το 82,9%) παρέχουν μονοψήφιο ή μηδενικό πλήθος λογαριασμών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες για τη
συλλογή σχολίων. Η παρατήρηση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τα εξωκοινοβουλευτικά
μικρά ή περιθωριακά κόμματα, ενώ, όπως θα ήταν αναμενόμενο, τα κοινοβουλευτικά
κόμματα λόγω οργανωτικού μεγέθους και της σχετικής γραφειοκρατίας δημοσιεύουν
κατά πολύ μεγαλύτερο πλήθος. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμός και
ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύουν το 70% του συνολικού πλήθους των λογαριασμών email. Τα
μεγάλα κόμματα εκτός των άλλων διαθέτουν τομείς, γραμματείες, εν ενεργεία
βουλευτές και εξ ορισμού οι δυνατότητες επικοινωνίας είναι αυξημένες. Εντύπωση
ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι το ΛΑΟΣ δημοσιεύει μόλις έναν λογαριασμό email
και το ΚΚΕ μόλις τέσσερις.
Για άλλη μία φορά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη των λογαριασμών
αυτών ως μέσα συλλογής αναδραστικών σχολίων αποτελεί μέτρο της εν δυνάμει
συμμετοχής των πολιτών και όχι μέτρο της συμμετοχής και της αποτελεσματικότητάς
της ως εργαλείο παρέμβασης των πολιτών. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε όχι μόνο τη
γνώση των πόσων email λαμβάνονται από το κόμμα, αλλά και το πως αυτά τα
μηνύματα αξιοποιούνται -εάν αξιοποιούνται- από τα κόμματα. Αυτή η παράμετρος της
αξιοποίησης και αξιολόγησης των email από την πλευρά των κομμάτων ενδεχομένως
να σχετίζεται και με την «ευκολία» με την οποία μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Το κόστος αποστολής ενός ηλεκτρονικού μηνύματος
αλληλογραφίας (όχι μόνο το οικονομικό) είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό μιας
συνηθισμένης έγγραφης αποστολής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο να κατακλύζεται από μηνύματα τα οποία είναι δύσκολο και χρονοβόρο να
ταξινομηθούν και να αξιοποιηθούν και δεύτερον ακριβώς επειδή η έγγραφη επιστολή
φανερώνει μεγαλύτερη δέσμευση από την πλευρά του αποστολέα, τα κόμματα αλλά και
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οι πολιτικοί σε ατομικό επίπεδο καταλήγουν να αγνοούν συστηματικά τα ηλεκτρονικά
μηνύματα και να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα έντυπα (van Deth, 2001, σ. 13).
Στην ανάδραση στην πλειοψηφία τους τα κόμματα δεν δίνουν τη δυνατότητα
σχολιασμού κάθε ανάρτησης ξεχωριστά περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τη δική
τους δυνατότητα να αξιοποιήσουν τυχόν σχόλια ανά θεματική ενότητα της κάθε
ανάρτησης, ενώ παράλληλα οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις επίσης σπανίζουν στους
κομματικούς δικτυακούς τόπους. Ως μορφή ανάδρασης στην πολιτική έγιναν ευρύτερα
γνωστά μέσω του δικτυακού τόπου vote.com στις ΗΠΑ από το 1996. Στον ιστότοπο
αυτό οι επισκέπτες μπορούσαν να ψηφίσουν σε μία σειρά από ερωτήσεις κρίνοντας τον
εκάστοτε υποψήφιο ή ερώτημα που είχε τεθεί. Σε κάθε απάντηση ο δικτυακός τόπος
έστελνε ένα email σε καθέναν από τους υποψηφίους. Οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις
πάσχουν από γνωστά προβλήματα, όπως την έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας του
δείγματος, την προκαθορισμένη διατύπωση των ερωτημάτων η οποία δύναται να
κατευθύνει τις απαντήσεις σε εκ των προτέρων καθορισμένες επιθυμητές απαντήσεις
κ.α. Ωστόσο με δεδομένο ότι από όσα προαναφέρθηκαν οι ελληνικοί κομματικοί τόποι
φαίνεται να απευθύνονται μάλλον σε κλειστό κομματικό ακροατήριο, τα κόμματα θα
μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο, ώστε να λάβουν κάποιας μορφής
πληροφόρηση από τη βάση λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τους περιορισμούς υπό τους
οποίους το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο211.
Η τελευταία μέτρηση για την κατηγορία της συμμετοχής αφορά τη δυνατότητα
διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αν και τα πλέον γνωστά
και δημοφιλή στη χώρα μας είναι το Facebook και το Twitter στην ίδια κατηγορία
εντάσσονται και άλλων ειδών κοινωνικά ηλεκτρονικά μέσα, όπως τόποι διαμοιρασμού
υπερσυνδέσμων (Reddit, StumbleUpon) και κοινού περιεχομένου (Wikis). Η
αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρέχει τη δυνατότητα στα κόμματα από
τη μία πλευρά να εξασφαλίσουν έναν τρόπο διάδοσης της προπαγάνδας τους και από

211

Η «τεχνική» ευαισθησία και η ευκολία με την οποία μπορεί μία ηλεκτρονική δημοσκόπηση να
χειραγωγηθεί αποδεικνύεται από τον τρόπο που έχουν αντιμετωπιστεί ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις
στους δικτυακούς τόπους του BBC (Είσαστε σύμφωνοι με την επιστροφή των Ελγίνειων στην Ελλάδα;)
και του CNN (Πρέπει να η Ελλάδα να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη;). Και στις δύο περιπτώσεις
κυκλοφόρησαν ευρέως email στον ελληνικό κυβερνοχώρο και έγιναν πολλές αναρτήσεις σε ελληνικά
ιστολόγια αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να κινητοποιηθούν οι Έλληνες χρήστες
και να ψηφίσουν προς την κατεύθυνση του «Εθνικού Συμφέροντος». Η κινητοποίηση αυτή είχε ως
αποτέλεσμα την υπερψήφιση του ΝΑΙ στην πρώτη περίπτωση και του ΟΧΙ στη δεύτερη, ενώ
τουλάχιστον για το CNN οδήγησε στο «κατέβασμα» της δημοσκόπησης πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.
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την άλλη να αποτελέσουν δίαυλο επικοινωνίας, ώστε να αφουγκραστούν τα κόμματα
τους πολίτες.
Ωστόσο τα Ελληνικά κόμματα δεν φαίνεται να το επιτυγχάνουν αυτό καθώς
λίγα από αυτά αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται
όχι απλώς σε ανεπάρκεια της σχετικής τεχνογνωσίας ή έλλειψη επικοινωνιακής
στρατηγικής σε αυτό το πεδίο, αλλά σε έναν σημαντικότερο παράγοντα. Η φύση της
επικοινωνίας σε αυτά τα μέσα τα καθιστά μή ελεγχόμενα. Δεν υπάρχει τρόπος πχ. να
προκαθορίσει κανείς την εξέλιξη μιας online συζήτησης του ηγέτη του κόμματος με το
τυχαίο ηλεκτρονικό κοινό το οποίο μπορεί να θέσει οποιοδήποτε ερώτημα, ούτε να
αποκλειστεί η πιθανότητα να καταγραφούν στάσεις και κριτικές οι οποίες να
τραυματίσουν την επιθυμητή εικόνα του κόμματος ή της ηγεσίας. Ούτε μπορεί κανείς
να προβλέψει τα αποτελέσματα μιας κομματικής κινητοποίησης μέσω αυτών των
μέσων κινδυνεύοντας έτσι να εκτεθεί όπως συνέβη με τη διαδικασία επιλογής του νέου
λογότυπου της ΟΝΝΕΔ τον Οκτώβριο του 2010212.
Η έλλειψη προβλεψιμότητας και ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
επηρεάζει ιδιαίτερα συγκεντρωτικά κόμματα που ασκούν σημαντικό έλεγχο στη ροή
της εξερχόμενης πληροφόρησης, όπως το ΚΚΕ. Το Μάρτιο του 2012 σύμφωνα με το
ΒΗΜΑ διαπιστώθηκε η διαρροή εσωκομματικών «μυστικών» από διάφορες
διαδικτυακές

πηγές.

Ως

χαρακτηριστικό

παράδειγμα

δίνεται

η

δημοσίευση

εμπιστευτικών σημειωμάτων, που είχε αποστείλει η ηγεσία του κόμματος στις
κομματικές οργανώσεις, τα οποία εμφανίζονται να «καλούν σε επαγρύπνηση» με
αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί «ένα φοβικό κλίμα αλληλοκαρφώματος». Μεταξύ των
«σημειωμάτων» αυτών, υπάρχει κείμενο «Για τον ηλεκτρονικό φραξιονισμό» που
απαγορεύει στα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να κάνουν χρήση του Facebook

212

το θέμα έγινε γνωστό στον ελληνικό κυβερνοχώρο ως το logo31. Η ΟΝΝΕΔ αποφάσισε μέσω του
Διαδικτύου να προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή του νέου της λογότυπου. Ο καθένας μπορούσε να
ανεβάσει το υποψήφιο σχέδιό του και στη συνέχεια με βάση τις δημόσιες ψήφους που θα συγκέντρωνε,
ένα από τα τρία πιο δημοφιλή θα αξιολογούνταν από μία τριμελή επιτροπή η οποία και θα επέλεγε το νέο
λογότυπο της οργάνωσης. Ο διαγωνισμός κοινοποιήθηκε στο Facebook και στο Twitter. Σχεδόν αμέσως
ανέβηκε ένα λογότυπο-καρικατούρα με κωδικό logo31 το οποίο οι χρήστες του Διαδικτύου άρχισαν να
το ψηφίζουν μαζικά καθώς συντονίζονταν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα. Η ΟΝΝΕΔ
αναγκάστηκε να απομακρύνει το λογότυπο με αποτέλεσμα πρώτον να την κατηγορούν για λογοκρισία
και δεύτερον να αρχίσουν να ανεβαίνουν συνεχώς σατυρικά λογότυπα τα οποία επίσης ψηφίζονταν
πρώτα πριν διαγραφούν και πάλι. Η ιστορία συνεχίστηκε για περισσότερες από 10 ημέρες ενώ είχαν
φτάσει μέχρι και να τυπώνονται μπλουζάκια logo31. Η έλλειψη κατανόησης του μέσου και η έλλειψη
στρατηγικής και ρεαλιστικού στόχου συνοψίστηκε εύστοχα από ένα από τα τελευταία tweets της
υπόθεσης: «Αγαπητή @onned οι μεταξωτοί διαγωνισμοί θέλουν και επιδέξιους κ.....»
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(Σταυρόπουλος, 11/03/2012). Μάλιστα το ΚΚΕ είχε εκδώσει παλαιότερα επίσημη
ανακοίνωση με την οποία έκανε γνωστό ότι δεν έχει καμία σχέση με εμφανιζόμενες
σελίδες του κοινωνικού δικτύου οι οποίες χρησιμοποιούν τα λογότυπα του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ (ΚΚΕ, 07/06/2011).
Ο παράγοντας αυτός δεν περιορίζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Η εκλογή
του Barack Obama στην Προεδρία των ΗΠΑ το 2008 στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό
στην αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για κινητοποίηση και χρηματοδότηση της
εκστρατείας του, ωστόσο μόλις το 2012 και ενόψει της νέας εκλογικής αναμέτρησης
παραχώρησε ζωντανή διαδικτυακή συνέντευξη χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα. Οι
πολίτες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις πέντε ημέρες πριν τη
συνέντευξη και αυτή περιελάμβανε απαντήσεις μόνο σε όσες είχαν προεπιλεγεί από το
Λευκό Οίκο.
5.3.3

Συνολικές Επιδόσεις

Η αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων των κομμάτων στους τεχνικούς
δείκτες αποτυπώνει τη συνολική αίσθηση που αποκομίζει κάποιος από την περιήγηση
στους κομματικούς δικτυακούς τύπους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου
ως μέσο επαφής κόμματος-πολίτη παραμένουν αναξιοποίητα, καθώς ο δείκτης
προσβασιμότητας με μετρήσεις που σχετίζονται με ενέργειες και ευκολίες για την
πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, την υποστήριξη έξυπνων κινητών συσκευών κ.α.
σημειώνει τη χαμηλότερη επίδοση της κατηγορίας.
Η εικόνα επαναλαμβάνεται, αν και βελτιωμένη στον εντυπωσιασμό, όπου
συνολικά οι πολυμεσικές δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού αξιοποιούνται σχεδόν
κατά το ήμισυ, ενώ, όπως φαίνεται, υπερτερούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Όλα
ανεξαιρέτως τα «μεγάλα» κόμματα παρέχουν δυνατότητες προβολής video ή ακόμα και
τηλεόρασης συνεχούς ροής, ωστόσο το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε
συνδυασμό με την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων αυτών στα πλαίσια πολιτικών
στόχων. Οι προεκλογικές διαδικτυακές συνεντεύξεις της ηγεσίας των ελληνικών
κομμάτων με τους πολίτες ήταν περισσότερο μία προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας
των υποψηφίων και των αντίστοιχων κομμάτων ως τεχνολογικώς προηγμένα με
έμφαση στους νεώτερους ψηφοφόρους παρά αποτέλεσαν ουσιαστική πράξη διαλόγου
με τους πολίτες.
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Η καλύτερη τεχνική επίδοση σημειώνεται στην εργονομία των δικτυακών
τόπων που σχετίζεται με την ευκολία χρήσης, τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης
ανεύρεσης πληροφοριών και κατ' επέκταση τη δυνατότητα συστηματικής έκθεσης του
επισκέπτη στην επίσημη κομματική προπαγάνδα. Η εργονομία είναι ο πλέον «τεχνικός»
δείκτης ο οποίος δεν σχετίζεται αποκλειστικά με κομματικούς δικτυακούς τόπους αλλά
χρησιμοποιείται για την εν γένει αξιολόγηση οποιασδήποτε παρουσίας στον Παγκόσμιο
Ιστό. Η αξιοπρεπής επίδοση των ελληνικών κομμάτων οφείλεται στην τεχνολογική
εξέλιξη των εργαλείων κατασκευής ιστοσελίδων τα οποία επιτρέπουν την ενσωμάτωση
των βέλτιστων διεθνών πρακτικών χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές
γνώσεις, αλλά και στην δημοφιλία των ιστολογίων που επιτρέπουν την δημιουργία
δικτυακών τόπων με πραγματικά μηδενικό κόστος.
Στους δείκτες «πολιτικής λειτουργικότητας» είναι προφανές ότι κυρίαρχο ρόλο
αναλαμβάνει η κομματική προπαγάνδα με τη μορφή της παροχής πληροφοριών. Οι
δικτυακοί τόποι υλοποιούν μία τυποποιημένη παρουσία στο Διαδίκτυο μεταφέροντας
ουσιαστικά την έντυπη προπαγάνδα τους σε ηλεκτρονική μορφή. Η γενικότερη τάση
αξιοποίησης του μέσου εμφανίζεται συντηρητική καθώς τόσο η αμεσότητα που το
χαρακτηρίζει όσο και η διαδραστικότητα παραμένουν ανεκμετάλλευτες τουλάχιστον
για τρειςλόγους: έλλειψη πόρων και σχετικής τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα για τα μικρά και
περιθωριακά κόμματα τα οποία βασίζονται σε εθελοντές συνήθως ερασιτέχνες της
τεχνολογίας για τη διαδικτυακή τους παρουσία, έλλειψη στρατηγικής αξιοποίησης του
Διαδικτύου επικοινωνιακά πέρα και έξω από τις προεκλογικές περιόδους οπότε είναι
και πιο ενεργοί οι δικτυακοί τόποι και τέλος την αδυναμία κομματικού ελέγχου του
Διαδικτύου και των εργαλείων του σε ό, τι αφορά τον ηλεκτρονικό διάλογο και τη
«έκθεση» του κόμματος και της ηγεσίας του στο διαδικτυακό κοινό.
Επιπλέον, η συμμετοχική διάσταση του μέσου ως αποτέλεσμα της αμεσότητας
και της διαδραστικότητας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα καθώς κυρίως τα
«θεσμοποιημένα» κόμματα προτιμούν να απέχουν από πλατφόρμες ανοικτού
ημιδομημένου διαλόγου με αβέβαια αποτελέσματα για την εικόνα του κόμματος που
επιθυμούν να προβάλλουν.
Τέλος, η εξαιρετικά χαμηλή επίδοση στον τομέα παραγωγής πόρων με έμφαση
στην οικονομική ενίσχυση των κομμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανάγκες
χρηματοδότησής τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα καλύπτονται σε σημαντικό
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βαθμό από το Κράτος, το οποίο φρόντισε να διευρύνει την αρχική μορφή
χρηματοδότησης που αφορούσε μόνο εκλογικές δαπάνες σε άλλες κατηγορίες, όπως
έκτακτες επιχορηγήσεις μορφωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με τα κόμματα.
Επιπλέον οι αφανείς πηγές χρηματοδότησης των κομμάτων με τη μορφή
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή χορηγιών από ιδιώτες επιχειρηματίες και εταιρείες,
αν και δύσκολο να προσδιοριστούν ως προς το ύψος τους, είναι ένας ακόμα παράγοντας
που συμβάλει στη μειωμένη ανάγκη των κομμάτων να στραφούν προς τη βάση τους για
οικονομική ενίσχυση.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον, ότι ακόμα και τα μικρά ή περιθωριακά κόμματα παρά
το γεγονός ότι δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση σημειώνουν επίσης χαμηλές
επιδόσεις στον τομέα αυτόν. Από τη μία πλευρά, αναμφίβολα το μέγεθός τους σημαίνει
ότι έχουν μικρότερες λειτουργικές δαπάνες από τα άλλα κόμματα, ενώ ταυτόχρονα η
πλειοψηφία αυτών των κομμάτων ανήκει στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και οι
πόροι τους παράγονται από παραδοσιακές δράσεις, όπως οι οικονομικές εξορμήσεις, η
εκτύπωση και πώληση κομματικών εφημερίδων κλπ. Σε γενικές γραμμές τα
αποτελέσματα συμφωνούν με τη διαπίστωση των Gibson και Ward (2009, σ. 94) ότι
συστηματικά, σε πολιτικά συστήματα που περιλαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, η
αναζήτηση πόρων από τη βάση των κομμάτων είναι περιορισμένη.
Συνεπώς, παρά τις αρχικές αισιόδοξες προβλέψεις για τις επιδράσεις του
Διαδικτύου στην ενίσχυση της συμμετοχής και τη βελτίωση της ποιότητας της
επικοινωνίας μεταξύ κομμάτων και πολιτών, η εικόνα, που παρουσιάζει ο ελληνικός
κομματικός κυβερνοχώρος, ταυτίζεται με την άποψη ότι η κομματική ηλεκτρονική
παρουσία αποτελεί αναπαραγωγή του «πραγματικού» πολιτικού κόσμου -politics as
usual (Margolis & Resnick, 2000). Όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι σε
κάποιο βαθμό τα κόμματα προσπαθούν να ενσωματώσουν στη στρατηγική τους το νέο
μέσο.
5.3.4

Κομματική Ηγεσία

Όπως προαναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, ο επίσημος δικτυακός τόπος
ενός κόμματος λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας του κόμματος προς την κοινωνία
και με τον τρόπο αυτό ομοιάζει στον αμιγώς κομματικά στρατευμένο τύπο. Όπως και
μία κομματική εφημερίδα, η δομή, αλλά ακόμα σπουδαιότερα, το περιεχόμενο του
κομματικού δικτυακού τόπου αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική εικόνα
του κόμματος, των επιδιώξεών του, των εσωκομματικών ισορροπιών ισχύος, ακόμα και
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βιβλιογραφία μηχανισμοί έμμεσης και άμεσης σύνδεση των κομματικών ηγετών με
τους πολίτες.
Από τη μία πλευρά, υπάρχει η δόμηση της δημόσιας εικόνας του κομματικού
ηγέτη για την οποία, πρακτικά, ουδεμία απαίτηση υπάρχει να συμβαδίζει με την
πραγματικότητα. Στα πλαίσια της καλλιέργειας μιας «εξ αποστάσεως οικειότητας»,
αξιοποιώντας τη δύναμη της εικόνας, οι επίσημοι κομματικοί δικτυακοί τόποι παρέχουν
τη δυνατότητα στον κομματικό ηγέτη να αυτοπαρουσιάζεται τονίζοντας το ηγετικό του
προφίλ, εμφανιζόμενος προσιτός αλλά ταυτόχρονα αποφασιστικός.
Από την άλλη πλευρά, πέρα από τον όγκο προβολής των κομματικών ηγεσιών,
ο βαθμός της κυριαρχίας της ηγεσίας στο εσωκομματικό πεδίο σχετίζεται με το βαθμό
ελέγχου της ηγεσίας επί των συλλογικών κομματικών οργάνων, η οποία
αντικατοπτρίζεται και επικοινωνιακά στους επίσημους κομματικούς δικτυακούς
τόπους. Συνεπώς, η ανάλυση των αρχικών σελίδων, που λειτουργούν ως «εξώφυλλα»
του κομματικού δικτυακού τόπου, αλλά ταυτόχρονα και η καταγραφή των ονομαστικών
αναφορών στον ηγέτη σε σχέση με τις αναφορές στις δραστηριότητες των κομματικών
οργάνων, αποτελεί μέτρο της κυριαρχίας της ηγεσίας στο εσωκομματικό πεδίο,
πολιτικά και επικοινωνιακά. Η αξιολόγηση του προσώπου του ηγέτη ως κυρίαρχο
στοιχείο και επικοινωνιακό συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε κόμματος υπονοεί μία
επιπλέον διάσταση: στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, η στόχευση της
κριτικής προς τα αντίπαλα κόμματα, έστω και συναφούς ιδεολογικοπολιτικής
κατεύθυνσης, λαμβάνει επίσης προσωπικό χαρακτήρα με κριτικές αναφορές όχι στις
αντίπαλες πολιτικές προτάσεις, αλλά στις αντίπαλες ηγεσίες. Συνεπώς αποκτά
ενδιαφέρον η διερεύνηση της στόχευσης κάθε κόμματος προς τις αντίπαλες κομματικές
ηγεσίες με βάση τις αναφορές στους επίσημους δικτυακούς τόπους.
Επιστρέφοντας στην ανάλυση των αρχικών σελίδων, τα κοινοβουλευτικά
κόμματα, που εξετάζονται, φαίνεται να κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. Από τη μία
πλευρά, το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και το ΛΑΟΣ εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, και από
την άλλη το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που τα καθιστούν
μοναδικά.
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Το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και το ΛΑΟΣ, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, παρουσιάζουν
σαφέστατες ενδείξεις προσωποκεντρισμού της κομματικής ηγεσίας, ενώ κάτι αντίστοιχο
δεν προκύπτει τουλάχιστον άμεσα, για τα δύο κόμματα της κοινοβουλευτικής αριστεράς,
το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία υπερτονίζουν την εικόνα του αρχηγού τους
εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το κανόνα της μόνιμης παρουσίας φωτογραφιών των
ηγετών τους, ενώ στην περίπτωση που εμφανίζονται και άλλα κομματικά μέλη, τότε
πρόκειται για στελέχη και συνεργάτες που τοποθετούνται στο στενό κύκλο της ηγετικής
ομάδας και του επιτελείου του αρχηγού. Συγχρόνως οι σχετικές φωτογραφίες
καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της εικόνας που παρουσιάζεται
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επικοινωνιακή κυριαρχία των Παπανδρέου, Σαμαρά και Καρατζαφέρη, στα αντίστοιχα
κόμματα των οποίων ηγούνται κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας είναι σαφής και
σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των ονομαστικών αναφορών στην ηγεσία και τα συλλογικά
όργανα του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο Γ. Παπανδρέου δύο φορές
συχνότερα από ότι στο Εθνικό και Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ η ΝΔ αναφέρεται σχεδόν
τέσσερις φορές συχνότερα στον Α. Σαμαρά από ότι στην Εκτελεστική Γραμματεία και
την Πολιτική Επιτροπή. Στο άκρο αυτής της διάστασης τοποθετείται το ΛΑΟΣ, όπου τα
όργανα του κόμματος είναι επικοινωνιακά ανύπαρκτα: το όνομα του Προέδρου του
ΛΑΟΣ, Γ. Καρατζαφέρη εμφανίζεται σχεδόν σαράντα φορές συχνότερα από ότι η
Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Το κόμμα του Γ.
Καρατζαφέρη αποτελεί προσωπικό δημιούργημα και με επικοινωνιακούς όρους σχεδόν
«ιδιοκτησία» του.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή της υπέρμετρης επικοινωνιακής
προβολής των κομματικών ηγετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ και τη
ΝΔ, κόμματα τα οποία έχουν υιοθετήσει διαδικασίες «ανοικτής» εκλογής των
κομματικών ηγεσιών. Λειτουργώντας στα πλαίσια δημοψηφισματικών λογικών, η
κυριαρχία του ηγέτη χτίζεται με όρους δημοφιλίας, επικοινωνιακής εικόνας και άμεσης
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Η σημασία που αποδίδουν τα κόμματα στην προβαλλόμενη εικόνα των στελεχών τους αποτυπώνεται
και στον «Οδηγό Επικοινωνίας» προς υποψηφίους Βουλευτές που δημοσιεύει το ΠΑΣΟΚ στο δικτυακό
του τόπου εν' όψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2009: «Οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσεις, είτε
είναι δικές σου είτε από στελέχη του Κινήματος, θα πρέπει πάντα να είναι στη μεγαλύτερη δυνατή
ανάλυση (…). Όπου υπάρχει δυνατότητα, καλό θα ήταν οι φωτογραφίες να μπαίνουν σε μεγάλο μέγεθος
έτσι ώστε να δημιουργούν μια αίσθηση εμπιστοσύνης και αμεσότητας» (ΠΑΣΟΚ, Τομέας
Επικοινωνίας, 2009)
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σχέσης με τους πολίτες, ουσιαστικά παρακάμπτοντας το κόμμα του οποίου τις δομές
και τις λειτουργίες εκμεταλλεύονται οι ηγεσίες αρχικά για την εκλογή τους και στη
συνέχεια για την εξασφάλιση της εσωκομματικής τους ηγεμονίας.
Στην άλλη πλευρά, τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς δεν
φαίνεται να συντάσσονται, τουλάχιστον όχι απόλυτα, με το παραπάνω πρότυπο της
επικοινωνιακής υπερπροβολής και εσωκομματικής επικυριαρχίας της ηγεσίας.
Το ΚΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες παραμέτρους αξιολόγησης των
επιδόσεων των κομματικών δικτυακών τόπων, φαίνεται να συντηρεί τη διαδικτυακή
του παρουσία αποκλειστικά και μόνο, επειδή αποτελεί «πρόσταγμα της εποχής». Έτσι
εκτός από το γεγονός ότι ο ιστότοπός του φαντάζει μάλλον πρωτόγονος (ιδιαίτερα δε σε
σχέση με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ), αποφεύγει την επικοινωνιακή έκθεση της Γ.Γ. του
κόμματος, Α. Παπαρήγα. Πολύ σπάνια εμφανίζεται η φωτογραφία της στην αρχική
σελίδα του δικτυακού τόπου, ενώ ακόμα και αναρτήσεις, οι οποίες αφορούν
δραστηριότητες της ηγεσίας, σπανίως συνοδεύονται από αντίστοιχες φωτογραφίες της
ίδιας. Για παράδειγμα η ανακοίνωση της επίσκεψης της Γ.Γ. του ΚΚΕ στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας μπορεί συνεπικουρείται από φωτογραφία των Ναυπηγείων και όχι της ίδιας
της Α. Παπαρήγα. Ταυτόχρονα όμως, το ΚΚΕ εμφανίζει περισσότερες ονομαστικές
αναφορές στη Γ.Γ. του κόμματος σε σχέση με τα συλλογικά όργανα, ξεπερνώντας
μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία στο σχετικό δείκτη. Ο κλειστός χαρακτήρας του ΚΚΕ σε
ό,τι αφορά την επικοινωνιακή του λειτουργία και τις εσωκομματικές διαδικασίες
μεταφέρεται και στον ηλεκτρονικό κόσμο του Διαδικτύου: η Α. Παπαρήγα αποτελεί το
μακροβιότερο αρχηγό κόμματος της Μεταπολίτευσης, αφού εκλέχθηκε για πρώτη φορά
το 1991214, και κατάφερε να οδηγήσει το ΚΚΕ σε μία σειρά αξιοπρεπών εκλογικών
αποτελεσμάτων, ξεπερνώντας το σοκ της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού
στην Ευρώπη. Την ίδια περίοδο, άλλα ευρωπαϊκά Κομμουνιστικά Κόμματα είτε
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επιπλέον, οι ιεραρχικές δομές και οι εσωκομματικές διαδικασίες στα κομμουνιστικά κόμματα ευνοούν
τη μακρόχρονη παρουσία των εκλεγμένων Γενικών γραμματέων, ενίοτε δε εφ' όρου ζωής. Στην Ελλάδα
από το 1956 έως και σήμερα, με πολύ λίγες εξαιρέσεις (πχ Γρ. Φαράκος στα πλαίσια του τότε ενιαίου
Συνασπισμού 1989-1991), οι Γενικοί Γραμματείς παρέμειναν στην ηγεσία του Κόμματος για πολύ
μεγάλα χρονικά διαστήματα: Ζαχαριάδης, 11 χρόνια (1945-1956), Κολιγιάννης, 16 χρόνια (1956-1972),
Χ. Φλωράκης, 17 χρόνια (1972-1989) και Παπαρήγα 22 χρόνια (1991-). Στο Γαλλικό Κ.Κ. ο Thorez 34
χρόνια (1930-1964), Rochet, 8 χρόνια (1964-1972) και Marchais, 22 χρόνια (1972-1994). Αναμφίβολα η
διατήρηση του αξιώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα έχει ως αποτέλεσμα το κόμμα να αποκτά σε
κάποιο βαθμό το ιδιαίτερο προσωπικό στίγμα του εκάστοτε ηγέτη ακόμη και αν αυτός απέχει από το να
χαρακτηριστεί «χαρισματικός».
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απέτυχαν να προσαρμοστούν καταδικαζόμενα στην εκλογική απίσχναση, είτε
αναγκάστηκαν να απεμπολήσουν τίτλους και σύμβολα που παρέπεμπαν στο
κομμουνιστικό τους παρελθόν προκειμένου να επιβιώσουν. Το επίτευγμα της Α.
Παπαρήγα δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί παρά μόνο με όρους απόλυτου ελέγχου μέσω
εσωκομματικών μηχανισμών σε ένα κόμμα το οποίο από την ιστορία του και τις
καταβολές του παραπέμπει σε ένα «κλειστό σύστημα». Όπως αναφέρει ο
Διαμαντόπουλος (1993) ακόμα και κόμματα έντονα θεσμοποιημένα με πολύπλοκη
γραφειοκρατικοποιημένη οργάνωση είναι δυνατόν να καταστούν προσωποκεντρικάαρχηγικά (έστω και κατ' εξαίρεση) εφόσον ο ηγέτης «ιδιοποιηθεί όλη τη δύναμη της
συλλογικής διεύθυνσης πετυχαίνοντας τον απόλυτο έλεγχο όλων των βαθμίδων του
μηχανισμού» (σ. 103).
Ο έλεγχος της ηγεσίας του ΚΚΕ επί των κομματικών οργάνων δεν μπορεί να
γίνει αντιληπτός με άλλους όρους, όπως πχ τη δημοσιοποίηση των εσωκομματικών
διαφωνιών, το περιεχόμενο των συζητήσεων μιας συνεδρίασης της Κεντρικής
Επιτροπής, ή το παρασκήνιο επιλογής του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, και σε
αυτό διαφέρει σημαντικά από την επικοινωνιακή λογική που διέπει στελέχη του
ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ. Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε αυτά τα κόμματα οι επικοινωνιακές
διαρροές στα ΜΜΕ από τα εσωκομματικά τεκταινόμενα είναι άφθονες, δίνουν πολύ
συχνά το ρυθμό της εσωκομματικής αντιπαράθεσης και είναι σαφώς ευκολότερο να
αντιληφθεί και να παρακολουθήσει ο πολίτης, έστω και ως εξωτερικός παρατηρητής,
τις τάσεις, ισορροπίες και παίγνια που λαμβάνουν χώρα στα κομματικά όργανα, έστω
και μέσω αυτών των επικοινωνιακών μεταδεδομένων. Συνοψίζοντας λοιπόν τα
παραπάνω, στέκει η διαπίστωση ότι έστω και αν εκ πρώτης όψεως η επικοινωνιακή
έκθεση της ηγεσία του ΚΚΕ στον επίσημο δικτυακό τόπο δεν γίνεται με τους ίδιους
όρους, όπως το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, υπονοούνται σαφώς στοιχεία προσωποκεντρισμού
της κομματικής ηγεσίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μοναδικός κοινοβουλευτικός φορέας ο οποίος δεν εμφανίζει,
τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα των καταγραφών και των μετρήσεων, ξεκάθαρα
στοιχεία προσωποκεντρισμού. Οι φωτογραφίες του Α. Τσίπρα στην αρχική σελίδα του
δικτυακού τόπου δεν εμφανίζονται συχνά, ενώ ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός
ότι αναρτώνται άρθρα τα οποία ενώ αναφέρονται στην ιδιότητα του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναφέρουν ονομαστικά τον Α. Τσίπρα.
Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει το μοναδικό δικτυακό τόπο από τα κόμματα που
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εξετάζονται, στον οποίο οι αναφορές στα συλλογικά όργανα (Γραμματεία και
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή) είναι περισσότερες από τις ονομαστικές
αναφορές στο πρόσωπο της ηγεσίας. Αναμφίβολα, η δομή του ΣΥΡΙΖΑ ως
συνασπισμού οργανώσεων (οι γνωστές συνιστώσες) και «ανένταχτων» αριστερών
πολιτών δεν ευνοεί την αποκλειστική προβολή ενός προσώπου έστω και ως
σημασιολογικά συμβολικής παρουσίας για την ενότητα του σχηματισμού. Η ροπή του
ΣΥΡΙΖΑ προς τις συλλογικές διαδικασίες σε βάρος των εκάστοτε προσώπων 215
συνεπικουρείται από τη δομή της κύριας συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτής του
Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας. Αλλά και ο τρόπος
λειτουργίας του, ευνοεί τις συλλογικές διαδικασίες εντός του ίδιου κόμματος, αφού η
δημιουργία εσωκομματικών ομάδων που ονομάζονται «τάσεις» δεν είναι απλώς ανεκτή
πρακτική, αλλά προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος216.
Συγχρόνως, η απότομη, και σε κάποιο βαθμό ίσως η απροσδόκητη ακόμα και
για τον ίδιο επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και
Ιουνίου 2012, λειτούργησε καταλυτικά σε ό,τι αφορά την ανάγκη μετασχηματισμού του
από συνασπισμό σε ενιαίο κόμμα, ενισχύοντας τις ανάλογες προϋπάρχουσες τάσεις και
απόψεις, τόσο συνολικά στις συνιστώσες του όσο και στις τάσεις της κυριότερης
αυτών, του Συνασπισμού. Με τους όρους εκλογικού ανταγωνισμού που προσδοκά
οφέλη και αποφεύγει ζημίες από την προσωπική εικόνα του εκάστοτε ηγέτη, ο Α.
Τσίπρας εμφανίστηκε στο δικτυακό τόπο του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά αναβαθμισμένος
αμέσως μετά τις εκλογές, όχι όμως ως «παντοδύναμος» ηγέτης στο πρόσωπο του
οποίου προσωποποιείται όλος ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά μάλλον ως πρώτος μεταξύ ίσων.
Επιπλέον, η φωτογραφία του Α. Τσίπρα αποσύρθηκε πολύ γρήγορα από την αρχική
σελίδα του δικτυακού τόπου φανερώνοντας τις ωδίνες και τις αντιστάσεις που

215

τόσο Α. Τσίπρας, όσο και ο προκάτοχός του Α. Αλαβάνος τύχαιναν συχνά έντονης δημόσιας κριτικής
από τις οργανωμένες εσωκομματικές τάσεις και προβεβλημένα μη-προσκείμενα στην ηγεσία στελέχη,
ακόμα και μέσα από τις σελίδες του κομματικού τύπου (Εφημερίδα «Αυγή») σε βαθμό που είναι
αδιανόητος σε άλλα πιο συγκεντρωτικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, όπου οποιαδήποτε δημόσια
κριτική στον αρχηγό ή στο κόμμα συνήθως συνιστά σημαντική πολιτική είδηση ταυτιζόμενη με τάσεις
αμφισβήτησης της ηγεσίας.
216
η ελευθερία κινήσεων που παρέχεται στα μέλη και τις τάσεις του Συνασπισμού περιγράφεται
αναλυτικά στο Άρθρο 3, Παρ. Στ' του Καταστατικού του κόμματος. Οι τάσεις μπορούν να εκδίδουν δικά
τους έντυπα, να διαφωνούν δημόσια με τις επίσημες επιλογές του Κόμματος (αλλά όχι να λειτουργούν
εναντίον τους) και να συγκροτούν δικά τους ψηφοδέλτια στις εσωκομματικές διαδικασίες εκλογής. Ο
τρόπος αυτός λειτουργίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική του «δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού» του άλλου κοινοβουλευτικού κόμματος της αριστεράς, του ΚΚΕ.
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κρύβονται πίσω από το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ από συνάρθρωση συνιστωσών σε
ενιαίο μόρφωμα αλλά ενδεχομένως και το μειωμένο βαθμό ελέγχου της ηγεσίας στα
κομματικά ΜΜΕ.
Σε ό,τι αφορά τη στόχευση της κριτικής των κομματικών δικτυακών τόπων προς
τις ηγεσίες των αντίπαλων κομμάτων, τα αποτελέσματα είναι σε σημαντικό βαθμό
αναμενόμενα. Η χρονική περίοδος κατά την οποία καταγράφονται τα συγκεκριμένα
δεδομένα της έρευνας περιλαμβάνει αναρτήσεις των κομματικών δικτυακών τόπων που
σχολιάζουν τις εξελίξεις ουσιαστικής κατάρρευσης της κυβέρνησης Παπανδρέου με
κατάληξη την παραίτηση του Πρωθυπουργού και τις διαδικασίες σχηματισμού της
τρικομματικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ υπό το Λουκά Παπαδήμο το
Νοέμβριο του 2011.
Τα δύο κόμματα εξουσίας, σύμφωνα με το ρόλο τους, στοχεύουν κατά κύριο
λόγο το ένα το άλλο και μάλιστα τοποθετούνται στα δύο άκρα σε ό,τι αφορά την
αναλογία αναφορών ίδιας ηγεσίας σε σχέση με το σύνολο των αντιπάλων. Στο δικτυακό
τόπο του ΠΑΣΟΚ, από το σύνολο των αναρτήσεων που αναφέρονται ονομαστικά στις
ηγεσίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αυτές που αναφέρονται τον Α. Παπανδρέου
αποτελούν το 98% του συνόλου και μόλις το 2% αφορά τους αντιπάλους. Επιπλέον η
κριτική φαίνεται να στοχεύει στον Α. Σαμαρά και τον Α. Τσίπρα, τα κόμματα των
οποίων αποτελούν και το κυριότερο προορισμό των ψηφοφόρων που μετακινούνται
από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της εποχής (MRB Hellas SA,
Νοέμβριος 2011; Δεκέμβριος 2011).
Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά, αφενός μεν παρουσιάζει το
μεγαλύτερο όγκο ετεροαναφορών στις κομματικές ηγεσίες, καθώς οι ονομαστικές
αναφορές σε αντίπαλους ηγέτες αποτελούν το 82% του συνόλου και μόνο το 18%
αφορά στον Α. Σαμαρά, αφετέρου δε, στοχεύει κατά κύριο λόγο στον Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου. Ο υπερβολικός αριθμός των αναφορών στους άλλους ηγέτες
σε σχέση με την ίδια ηγεσία πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η ΝΔ απέκτησε νέο
Πρόεδρο το Νοέμβριο του 2009 και κατά τη χρονική περίοδο των μετρήσεων ο Α.
Σαμαράς είχε συμπληρώσει μόλις δύο χρόνια στην ηγεσία του κόμματος. Προφανώς, η
βραχύβια, σε σχέση με τους άλλους ηγέτες, παρουσία του στην ηγεσία του κόμματος
προφανώς δεν επέτρεψε χρονικά τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου αναρτήσεων σχετικά
με τις δραστηριότητες του Α. Σαμαρά στο δικτυακό τόπο της ΝΔ. Επιπλέον σε σχέση
με τη στόχευση της κριτικής στο πρόσωπο του Γ. Παπανδρέου, κατά την υπό εξέταση
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περίοδο η ΝΔ κατέχει το θεσμικό ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και η
τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του στο επίκεντρο της κριτικής του
κόμματος χαρακτηρίζεται ως αναμενόμενη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαδικτυακή συμπεριφορά των άλλων τριών
κοινοβουλευτικών κομμάτων στον τομέα της ηγεσίας. Στο ΚΚΕ, η αναλογία αναφορών
στην ίδια ηγεσία σε σχέση με τις ηγεσίες αντίπαλων είναι δεύτερη υψηλότερη μετά το
ΠΑΣΟΚ, ενώ στο ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ ο λόγος των αναφορών είναι σχεδόν ισότιμα
μοιρασμένες. Η διερεύνηση της στόχευσης της κριτικής για τα τρία μικρότερα
κοινοβουλευτικά κόμματα φανερώνει μία ιδιαίτερη αμοιβαία αντιπαλότητα μεταξύ
τους. Το κόμμα του Γ. Καρατζαφέρη εστιάζει την κριτική του στη Γ.Γ. του ΚΚΕ, Α.
Παπαρήγα. Αν και η αντικομουνιστική ρητορεία του ΛΑΟΣ217 εντοπίζεται σε κείμενα
και ανακοινώσεις του διαδικτυακού του τόπου από παλαιότερα (ΛΑΟΣ, 29/10/2007;
07/11/2007), οι επικοινωνιακές επιθέσεις τόσο στο ΚΚΕ όσο και στην ηγεσία του
εντείνονται από το 2010 και μετά. Διαχρονικά, τα κύρια σημεία της κριτικής του ΛΑΟΣ
προς το ΚΚΕ και την Α. Παπαρήγα αποτελούν αφενός μεν τα εθνικά ζητήματα με
επίκεντρο το «Μακεδονικό»218, αφετέρου δε, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του
ΚΚΕ (Καρατζαφέρης, 02/06/2009; 01/06/2009; 14/07/2008). Ωστόσο ο πυρήνας αυτής
της στρατηγικής φαίνεται να εντοπίζεται στη συσπείρωση του ακροδεξιού ακροατηρίου
το οποίο τη δεδομένη χρονική περίοδο εκφράζεται κοινοβουλευτικά, αποκλειστικά
μέσω του ΛΑΟΣ, καθώς η Χρυσή Αυγή δεν έχει αρχίσει να καταγράφει ακόμα τη
δυναμική της ούτε στις δημοσκοπήσεις της εποχής (MRB Hellas SA, Δεκέμβριος
2011).
Επιπλέον, η στρατηγική του Γ. Καρατζαφέρη φαίνεται να επηρεάζεται και από
τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Η σταδιακή «ολίσθηση» του Α.
Σαμαρά και της ΝΔ από τις «αντιμνημονιακές» θέσεις που υποστήριζε ως Αξιωματική
Αντιπολίτευση,

προς

πιο

«ρεαλιστικές»

217

φιλελεύθερες

απόψεις

219

(Ραβανός,

«Οι προδοσίες του παρελθόντος δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για το μέλλον. Πολεμάνε να
επιβάλλουν το απολίθωμα του Κομμουνισμού στον τόπο και αγωνιζόμαστε για να αποκρούσουμε αυτό το
ενδεχόμενο» (ΛΑΟΣ, 31/10/2011), «Όσο η αστική Δημοκρατία αποσυντίθεται, τόσο τα τελευταία
υπολείμματα του σταλινικού κομμουνισμού στην Ευρώπη αποθρασύνονται» (ΛΑΟΣ, 04/10/2011)
218
Οι Χατζηπαντελής & Ανδρεάδης (2004, σ. 193) αναφέρονται στην ιδιαίτερη σημασία που έχει το
συγκεκριμένο ζήτημα στην εκλογική απήχηση του ΛΑΟΣ ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
219
Η Νέα Δημοκρατία ενώ καταψηφίζει το 1ο Μνημόνιο που καταθέτει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ,
σταδιακά μετακινείται προς πιο «μνημονιακές» θέσεις. Σε πρώτο στάδιο τονίζει ότι διαφωνεί με το
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03/11/2011), καθώς και η συμμετοχή του κόμματος στην τρικομματική κυβέρνηση
Παπαδήμου, δημιουργεί ρήξεις στο εσωτερικό της ΝΔ ιδιαίτερα με τα στελέχη τα οποία
ανήκουν στο χώρο της «λαϊκής» δεξιάς. Κορύφωση της εσωκομματικής αναταραχής
στη ΝΔ αποτελεί η ψήφιση του 2ου Μνημονίου το Φεβρουάριο του 2012 η οποία
οδηγεί στη διαγραφή 21 βουλευτών του κόμματος που δεν συντάσσονται με την
κομματική γραμμή. Ο Γ. Καρατζαφέρης, έχοντας πιθανόν διαγνώσει εγκαίρως την
εγγενή αντίφαση μεταξύ του αναγκαίου και εν πολλοίς αναπόφευκτου πολιτικού
ρεαλισμού των οικονομικών μεταρρυθμίσεων φιλελεύθερου χαρακτήρα και των
ιστορικών καταβολών της λαϊκής δεξιάς που χαρακτηρίζει τη δεδομένη χρονική
περίοδο το κόμμα της ΝΔ, προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο εγγυητής της ιστορικής
συνέχειας της συντηρητικής δεξιάς και να προσποριστεί όχι μόνο ψηφοφόρους αλλά
ενδεχομένως και στελέχη του κόμματος, αφού άλλωστε κατά παλαιότερη δήλωσή του,
ΛΑΟΣ και ΝΔ αποτελούν «ενοίκους της ίδιας δεξιάς πολυκατοικίας». Σε αυτό το
πλαίσιο, το ΛΑΟΣ, ταυτόχρονα με την κριτική που ασκεί στην Α. Παπαρήγα, δεν
διστάζει να συμπεριλάβει ενίοτε και τον ίδιο τον Α. Σαμαρά220.
Κινούμενοι προς την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, το ΚΚΕ εστιάζει
την κριτική του στο ΛΑΟΣ και προσωπικά στον Γ. Καρατζαφέρη. Μάλιστα ο βαθμός
της προσωποποίησης της κριτικής λαμβάνει προφανή διάσταση, καθώς πχ οι
ανακοινώσεις του ΚΚΕ για την τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου ακολουθεί το
εξής μοτίβο: αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ με τους τίτλους των κομμάτων
αυτών, ενώ πολύ συχνά, για τον τρίτο εταίρο της κυβέρνησης αναφέρεται ονομαστικά
στον Γ. Καρατζαφέρη και όχι στο ΛΑΟΣ 221 . Ταυτόχρονα, οι χαρακτηρισμοί που
απευθύνονται στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ αγγίζουν πολύ συχνά τα όρια των ύβρεων και
της προσωπικής προσβολής222. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν, τόσο παλαιότερα όσο

μνημόνιο ως προς τις φορολογικές προβλέψεις του διότι λείπει η «αναπτυξιακή» διάσταση, ενώ αργότερα
προσυπογράφει και υπερψηφίζει το δεύτερο συμμετέχοντας στην τρικομματική κυβέρνηση υπό τον
Λουκά Παπαδήμο.
220
«H κ. Παπαρήγα και το ΚΚΕ στις ασχήμιες τους, όπως ο αποκλεισμός των κρουαζιερόπλοιων και των
κεντρικών ξενοδοχείων της Αθήνας, βρήκαν αναγνώριση από τον κ. Σαμαρά» (ΛΑΟΣ, 17/05/2010), «είναι
θλιβερό να έχετε κάνει τη Νέα Δημοκρατία ουρά της Παπαρήγα» (ΛΑΟΣ, 20/09/2010)
221
«Τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - Καρατζαφέρης» (ΚΚΕ, 21/01/2012), «Η ελληνική
πλουτοκρατία και η τρόικα έχουν βρει πρόθυμους παπάδες - ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Καρατζαφέρη» (ΚΚΕ,
07/02/2012)
222
«Ο άθλιος προβοκάτορας Γ. Καρατζαφέρης (…)» (ΚΚΕ, 26/06/2009), «Ο γνωστός ΛΑγΟΣ του
ΠΑΣΟΚ, ιδεολογικός απόγονος του Μανιαδάκη και των Γκοτζαμάνηδων, αφού πιάστηκε στα πράσα για τα
αισχρά του ψέματα, έγινε αισχρότερος» (ΚΚΕ, 24/09/2011), «Τα λύματα του αστικού πολιτικού συστήματος
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και πιο πρόσφατα, έχουν καταγραφεί σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ των
πολιτικών άκρων όπως πχ η μαζική μετακίνηση ψηφοφόρων του Γαλλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος προς το Λεπέν το 2011 (Μανδραβέλης, 06/01/2011),223 ,
ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να είναι ο λόγος των επιθέσεων του ΚΚΕ προς τον Γ.
Καρατζαφέρη, καθώς τέτοιου είδους μετακινήσεις ψηφοφόρων δεν προκύπτουν,
τουλάχιστον όχι σε σημαντικό βαθμό, από τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές
έρευνες στην Ελλάδα.
Αντιθέτως αυτό που μοιάζει να προκαλεί την τόσο έντονη κριτική του ΚΚΕ
προς τον Γ. Καρατζαφέρη και ανάγκασαν την Ιδεολογική Επιτροπή της Κ.Ε. του ΚΚΕ
να ασχοληθεί ειδικά με το ΛΑΟΣ και τον Πρόεδρό του εκδίδοντας 15σέλιδο κείμενο με
τον τίτλο «ΛΑ.Ο.Σ. - Το σκοτεινό ανάχωμα της αστικής τάξης» (ΚΚΕ, 2007) είναι
πρώτον, η «υπεξαίρεση κομμουνιστικών αναφορών», και «η ύποπτη καπηλεία» κατά το
ΚΚΕ, του αντικαπιταλιστικού λόγου που μιμείται ο Γ. Καρατζαφέρης224, καθώς και η
προσπάθειά του να ταυτιστεί το κόμμα του με το ΚΚΕ, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια
μίας σχεδιασμένης και συντονισμένης επίθεσης για τη διαστρέβλωση του χαρακτήρα
του ΚΚΕ στα μάτια της εργατικής τάξης (ΚΚΕ, 2007, σσ. 5-7) και δεύτερον, η από
αρκετά νωρίς διατυπωμένη άποψη του Γ. Καρατζαφέρη ότι σε περιπτώσεις που δεν
μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση «θα στηρίξει όποιο κόμμα βγει πρώτο,
είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΝΔ» (Ελευθεροτυπία, 13/02/2006). Ενδεχόμενη συμμετοχή του
ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση όχι μόνο ισχυροποιεί το ρόλο του στο πολιτικό σύστημα αλλά
καθιστά με επιτυχία, το σχετικά νέο κόμμα -που μόλις έχει καταφέρει να εκλέξει
αντιπροσώπους για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο- σταθερό εταίρο του
«καρτέλ» κομμάτων της Μεταπολίτευσης ιδιαίτερα όπως καθιερώνονται και
σταθεροποιούνται από το 1990 και μετά. Στο ΛΑΟΣ, πιθανόν το ΚΚΕ να βλέπει όχι
απλώς έναν ιδεολογικό «εχθρό» αλλά έναν επιπλέον ανταγωνιστή στη διάθεση των

έχουν ξεχειλίσει και ορισμένοι εκπρόσωποί του όπως ο Γ. Καρατζαφέρης μυρίζουν από χιλιόμετρα μακριά
ψέμα, συκοφαντία και προβοκάτσια κατά του ΚΚΕ και του λαϊκού κινήματος» (ΚΚΕ, 23/10/2011)
223
για το γεγονός αυτό επαίρεται και η Χρυσή Αυγή στο δικτυακό της τόπο: «το κόμμα του Λεπέν στη
Γαλλία, ενώ μόλις πρωτοεμφανίστηκε πήρε μόνο ψηφοφόρους της "δεξιάς", εν συνεχεία λεηλάτησε τις
αντισυστημικές ψήφους της γαλλικής αριστεράς, την οποία και εξαφάνισε» (Χρυσή Αυγή, 26/06/2012)
224
Η Λιαλιούτη (2010, σ. 129) αναφέρεται στην προσπάθεια της ελληνικής δεξιάς να προσεταιριστεί
στοιχεία του αριστερού λόγου όπως η αντιαμερικανική ρητορεία, ο αντιιμπεριαλισμός και η κριτική στην
παγκοσμιοποίηση και το νεοφιλελευθερισμό.
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κρατικών πόρων υπέρ των κομμάτων225. Παρά τις συνεχείς αυξήσεις στην τακτική και
έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, είναι προφανές ότι λιγότερο πλήθος υποψηφίων
συνεπάγεται μεγαλύτερα μερίδια για τον κάθε δικαιούχο. Στο ίδιο πλαίσιο άλλωστε, το
ΚΚΕ καταγγέλλει την τηλεοπτική υπερπροβολή που απολαμβάνει το ΛΑΟΣ και
προσωπικά ο Γ. Καρατζαφέρης226 στα ΜΜΕ.
Η παραπάνω συλλογιστική φαίνεται να αποτελεί και τη βάση της κριτικής του
άλλου κοινοβουλευτικού κόμματος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, προς το πρόσωπο του
Γ. Καρατζαφέρη. Από τη μία πλευρά υπάρχει η δηλωμένη πρόθεση του Προέδρου του
ΛΑΟΣ να στηρίξει κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ/ΝΔ με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να
τοποθετείται κατά παρόμοιο τρόπο με το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τον Γ. Καρατζαφέρη
ως «στήριγμα» του δικομματισμού 227 . Από την άλλη, ευνοϊκή μεταχείριση του
Προέδρου του ΛΑΟΣ από τα ΜΜΕ αποτελεί επίσης σημείο εστίασης της κριτικής του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως συμβαίνει και με το ΚΚΕ228.

225

το ΛΑΟΣ δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο στις διπλές εκλογές του 2012,
ωστόσο από το 2002 έως και το 2010 εισέπραξε από το κράτος περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ (Ιωάννου,
19/12/2012). Ενδιαφέρον έχει όμως και η διάσταση που δίνει το κόμμα του Γ. Καρατζαφέρη στο ζήτημα
της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων σε σχετική συζήτηση στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2012.
Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα προσδίδουν πολιτικό περιεχόμενο στην αξιοποίηση της κρατικής
επιχορήγησης, καθώς το ΚΚΕ χρησιμοποιεί τα χρήματα για την «οργάνωση της πάλης του λαού» και ο
ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η χρηματοδότηση «εμποδίζει την παρείσφρηση των ιδιωτικών συμφερόντων στη
λειτουργία των κομμάτων», όμως το ΛΑΟΣ αναφέρει ότι «τα χρήματα που δίνονται στα κόμματα
ξαναγυρίζουν στην αγορά υπό μορφή μισθών, υπό μορφή αγορών, υπό μορφή ενοικίων» (Μπόκας,
12/01/2012), σαν να είναι τα κόμματα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν υποχρέωση να
χρηματοδοτούν με ρευστό την εθνική οικονομία. Επιπλέον σε κάθε ευκαιρία ο Γ. Καρατζαφέρης
φροντίζει να αναφέρει το γεγονός ότι το κόμμα του δεν χρωστάει σε τράπεζες προβάλλοντας το πρότυπο
της ηθικής και χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος που λαμβάνει το ΛΑΟΣ, πάντα σε
αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ενώ «δεν μπορούν να βάλουν οικονομική τάξη στα του
οίκου τους, υποστηρίζουν ότι θα σώσουν την οικονομία της χώρας».
226
«Επί μακρό χρονικό διάστημα δεν υπάρχει "στρογγυλό τραπέζι", "τηλεπαράθυρο" και τηλεοπτική
παρέμβαση που να μη συμμετέχει εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ.. Θα νόμιζε κάποιος πως με βάση τη συχνότητα
των εμφανίσεών τους, πρόκειται για εκπροσώπους της κυβέρνησης ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης»
(ΚΚΕ, 2007, σ. 4)
227
«Το γεγονός και μόνο ότι φτάσαμε στο σημείο ρυθμιστής των εξελίξεων και του πολιτεύματος να είναι ο
Καρατζαφέρης, δείχνει την κατάντια της πολιτικής μας ζωής» (Παπαδημούλης, 06/02/2012), «(…)
εμφανίζεται ως ο πλέον ένθερμος και σταθερός υποστηρικτής της κυβερνητικής πολιτικής,(…). Ως
αντάλλαγμα κερδίζει την άτυπη στήριξη των ΜΜΕ, στα οποία ο Γ. Καρατζαφέρης εμφανίζεται περίπου ως
συγκυβερνών» (Συνασπισμός, 2010, σ. 123), «Η μηντιοκρατία και τα κόμματα του δικομματισμού έχουν τις
δικές τους διαχρονικές ευθύνες (…), ο κ. Καρατζαφέρης έχει δηλώσει πρόθυμος μελλοντικός κυβερνητικός
εταίρος και των δύο» (Βούτσης, 20/02/2006), «Στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν ένα κομμάτι από το
πολιτικό κόστος που προκαλεί η πολιτική των Μνημονίων, επιστράτευσαν ακόμα και τον ανεκδιήγητο κ.
Καρατζαφέρη τον οποίο δεν είχαν καν ανάγκη για να στηρίξουν κυβέρνηση» (Τσίπρας, 19/11/2011)
228
«Ο κ. Καρατζαφέρης καταφέρνει την ακροδεξιά του πολιτική και ιδεολογία να την μεταμφιέζει σε μια
συμπαθή και ανώδυνη πολυσυλλεκτικότητα την οποία την παίζουνε πάρα πολύ τα ιδιωτικά ΜΜΕ. Ήταν
εξαφανισμένος ο κ. Καρατζαφέρης μέχρι πριν από μερικούς μήνες και τώρα είναι ο "media darling"»
(Παπαδημούλης, 27/02/2006), «έχουν φροντίσει τα ΜΜΕ, να "ξεπλύνουν" τον κ. Καρατζαφέρη, να τον
κάνουν "politically correct"» (Τσίπρας, 12/11/2011)
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Ωστόσο η αντιπαράθεση ΛΑΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
«βεντέτας» μεταξύ των δύο πολιτικών χώρων, τοποθετώντας στο επίκεντρο της
αντιπαράθεσης τις πράξεις και εκδηλώσεις κοινωνικής βίας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα
μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 στην Αθήνα αλλά και την κοινωνική
αναταραχή που προκαλείται από την οικονομική κρίση και την προσφυγή της χώρας σε
διεθνή οικονομική βοήθεια από το 2010 και μετά229.
Αναμφίβολα όμως, αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι και τις
αρχές του 2012, οπότε και ολοκληρώνεται η συλλογή δεδομένων και οι ποσοτικές
μετρήσεις της έρευνας, ο Γ. Καρατζαφέρης αναφέρεται ονομαστικά 318 φορές στο
δικτυακό τόπο του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογική επιτυχία του 2012 για το κόμμα της
αριστεράς, το καθιστά Αξιωματική Αντιπολίτευση και λίγο αργότερα ανανεώνεται και
ο δικτυακός του τόπος. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πλέον, στο νέο δικτυακό
τόπο του ο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και το τέλος του 2012, αναφέρεται στον Γ. Καρατζαφέρη
μόλις δύο φορές. Αυτό αποτελεί άλλη μία ένδειξη του ότι η εικόνα του Διαδικτύου και
του κομματικού ιστότοπου αποτελεί καθρέπτη της «πραγματικής» πολιτικής ζωής. Το
κόμμα και ο δημόσιος λόγος του Γ. Καρατζαφέρη φαίνεται ότι δεν αξιολογείται ως
«απειλή» για το ΣΥΡΙΖΑ και ως εκ τούτου απομακρύνεται από το κάδρο της κριτικής
του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των κομμάτων
παρουσιάζουν σαφώς ενδείξεις προσωποκεντρισμού της ηγεσίας τους, τουλάχιστον για
τους τέσσερις από τους πέντε κοινοβουλευτικούς σχηματισμούς που εξετάστηκαν.
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ, προβάλλουν εντατικά και συστηματικά την εικόνα του ηγέτη
τους μέσω των δικτυακών τους τόπων χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και κινούμενη
εικόνα (βίντεο), ενώ οι ονομαστικές αναφορές στην ηγεσία είναι πολύ συχνές ιδιαίτερα
σε σχέση με το συνολικό όγκο των διαδικτυακών αναρτήσεών τους. Το ΚΚΕ

229

«Αυτό που χρειάζεται προφανώς ο τόπος, είναι ένα νέο "Ε.Α.Μ" με την "Ο.Π.Λ.Α." σε κάθε γειτονιά...»
(ΛΑΟΣ, 10/10/2011), «Θυμίζουμε στον κ. Τσίπρα, ότι στις τάξεις του ΛΑΟΣ δεν φιλοξενούνται ληστές,
τρομοκράτες, έμποροι όπλων και άλλες συναφείς... αναρχικές δυνάμεις» (ΛΑΟΣ, 07/02/2012), «Η
αμετροέπεια που χαρακτηρίζει τη αριστερά δεν έχει όρια. Μετά από 15 μέρες πολιορκίας του κέντρου,
εμπρησμών και λεηλασίας των καταστημάτων, απαγόρευσαν στην ουσία, την λειτουργία "ανάσα" για τα
καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου» (Καρατζαφέρης, 28/12/2008), «ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή
πρέπει να βάλει λίγο μυαλό. Διότι και χθες μέσα απ΄ τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ ξεπήδησαν οι αναρχικοί»
(Καρατζαφέρης, 07/12/2009), «για τα θύματα της MARFIN (…) να πω τούτο: Εάν κάποιος διοργανώνει,
επί χρήμασι, αυτό το άθλιο παιχνίδι της "ρουλέτας", της ρώσικης ρουλέτας και κάποιος σκοτωθεί, δεν
φταίει μόνο αυτός που πυροβόλησε, φταίει και αυτός που οργάνωσε το παιχνίδι» (Καρατζαφέρης,
05/05/2011)
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αντιθέτως, δεν προβάλλει ιδιαίτερα μέσω εικόνων την Γ.Γ. του, Α. Παπαρήγα, ούτε η
συχνότητα των ονομαστικών αναφορών της ηγεσίας είναι τέτοια που να πλησιάζει το
ΠΑΣΟΚ ή τη ΝΔ, ωστόσο αυτές υπερισχύουν των αναφορών στα συλλογικά όργανα
παρέχοντας ενδείξεις προσωποκεντρισμού στο κόμμα. Το άλλο κοινοβουλευτικό
μόρφωμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρουσιάζει ενδείξεις προσωποκεντρισμού
της ηγεσίας του σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς ούτε οι
ονομαστικές αναφορές, ούτε και η προβολή της εικόνας του Α. Τσίπρα είναι τέτοιες
που να συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
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επίδραση των Ανεξάρτητων Μεταβλητών

Η επίδραση των Ανεξάρτητων Μεταβλητών

6.1 Σύμπτυξη Τεχνικών Κριτηρίων με την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών
6.1.1

Παραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών

Η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) χρησιμοποιείται κυρίως από τους
ερευνητές των κοινωνικών επιστημών και της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε
προβλήματα, όπου σημαντικές μεταβλητές δεν μπορούν να μετρηθούν απευθείας.
Παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών είναι η ευφυΐα, η πολιτική τοποθέτηση, ή η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Στόχος: Να αξιολογηθεί η δυνατότητα μείωσης/σύνθεσης των μεταβλητών τεχνικής
λειτουργικότητας με τη μέθοδο ανάλυσης κύριων συνιστωσών ώστε οι παράγοντες που
θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου για τη διερεύνηση διαφορών
μεταξύ των επιπέδων των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Είσοδος: Η βάση δεδομένων του SPSS με τις μεταβλητές τεχνικής λειτουργικότητας
Έξοδος: Βάση δεδομένων SPSS με τις τιμές των παραγόντων
Μεθοδολογία: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, Ανάλυση Αξιοπιστίας
Εργαλεία: IBM SPSS

Οι μεταβλητές αυτές διαφέρουν, διότι δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες ή
ποσοτικοποιήσημες. Με την παραγοντική ανάλυση είναι εφικτή η σύνδεση των μη
παρατηρούμενων μεταβλητών (παράγοντες ή συνιστώσες), με μεταβλητές που είναι
παρατηρήσιμες και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν
μια ομαδοποίηση των παρατηρούμενων μεταβλητών σε κοινές συνιστώσες. Η
παραγοντική ανάλυση μπορεί να είναι διερευνητική (exploratory), δηλαδή επιτρέπει την
ανακάλυψη και ταυτοποίηση μη παρατηρούμενων παραγόντων και συνιστωσών, ή
επιβεβαιωτική, όπου ελέγχεται, εάν το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται
για τον προσδιορισμό των παραγόντων είναι ικανοποιητικό (Δαφέρμος, 2009a).
Η

στατιστική

τεχνική

της

παραγοντικής

ανάλυσης

βασίζεται

στην

αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών. Με τη χρήση του πίνακα R των συντελεστών
συσχέτισης καταλήγουμε στον πίνακα F των παραγόντων. Ο πίνακας R έχει τον ίδιο
αριθμό σειρών και στηλών με τον αριθμό των μεταβλητών, ενώ ο πίνακας των
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παραγόντων F έχει αριθμό σειρών όσες και οι μεταβλητές, αλλά στήλες τόσες όσοι
είναι οι παράγοντες. Ο κάθε παράγοντας περιλαμβάνει ομάδα μεταβλητών με κοινά
χαρακτηριστικά (συσχετιζόμενες μεταβλητές). Οι παράγοντες είναι διανύσματα nx1. Οι
συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών με τους αντίστοιχους παράγοντες καλούνται
επιβαρύνσεις, οι οποίες μπορεί να είναι στατιστικά σημαντικές ή όχι βάσει
συγκεκριμένου επιπέδου σημαντικότητας.
Για την απόκτηση εκτιμητών των κυρίων παραγόντων υπάρχουν διάφορες
μέθοδοι, όπως η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, η παραγοντοποίηση σε κύριους
άξονες, η άλφα παραγοντοποίηση, η παραγοντοποίηση των απεικονισμένων
μεταβλητών, η παραγοντοποίηση των μη σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων, η
παραγοντοποίηση των γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων και η μέθοδος της
μεγίστης πιθανοφάνειας.
Η ανάλυση κύριων συνιστωσών (principal component analysis) είναι μία
τεχνική ανάλυσης δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται έχοντας ως κύριο στόχο την
κατανόηση της δομής ενός συνόλου μεταβλητών οι οποίες συμπτύσσονται σε ένα
μικρότερο πλήθος παραγόντων (Bartholomew, Steele, Moustaki, & Galbraith, 2007).
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δυο διακριτές τάσεις σε σχέση με την θεώρηση της
ανάλυσης κύριων συνιστωσών ως μεθόδου διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης. Ο
Δαφέρμος (2009a) ορίζει την διερευνητική παραγοντική ανάλυση ως «τη στατιστική
τεχνική που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει ένα σχετικά μικρό αριθμό παραγόντων
που εξηγούν παρατηρούμενες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών» με σκοπούς την
αναγωγή δεδομένων, την ανίχνευση δομής, την ανίχνευση και την παραγωγή
αποτελεσμάτων για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία.
Στα πλαίσια αυτά εντάσσει την ανάλυση κύριων συνιστωσών στα πλαίσια της
διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης. Την ίδια προσέγγιση υιοθετούν και άλλοι
συγγραφείς όπως ο Robert Ho (2006) και ο Field (2005). Από την άλλη πλευρά, άλλοι
διαχωρίζουν την ανάλυση κύριων συνιστωσών από τις άλλες τεχνικές διερευνητικής
παραγοντικής ανάλυσης, όπως ο Rencher (2002) και ο Bartholomew και λοιποί (2007)
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υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές τεχνικές, ενώ το ίδιο υποστηρίζει
και ο Joliffe (2002) εξετάζοντας ομοιότητες και διαφορές των δύο τεχνικών230.
Με αυστηρούς μαθηματικούς και μεθοδολογικούς όρους πρόκειται για δύο
διαφορετικές τεχνικές, καθώς η παραγοντική ανάλυση παράγει ένα μαθηματικό
μοντέλο από το οποίο υπολογίζονται οι παράγοντες προσπαθώντας να εξηγήσει όσον το
δυνατόν ακριβέστερα τη συνδιασπορά των αρχικών δεδομένων και να παράγει αυστηρά
ερμηνεύσιμους παράγοντες, ενώ η ανάλυση κύριων συνιστωσών συνθέτει τα αρχικά
δεδομένα σε ένα σύνολο παραγόντων καθένας από τους οποίους είναι σταθμισμένος
γραμμικός συνδυασμός συσχετιζόμενων μεταβλητών 231 μεγιστοποιώντας τη συνολική
διασπορά τους (Jolliffe, 2002). Παρά τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, ο Field
(2009) αναφέρει ότι για τους μη μαθηματικούς είναι δύσκολα αντιληπτές οι διαφορές
μεταξύ των τεχνικών καθώς και οι δύο είναι γραμμικά υποδείγματα, ενώ οι τυχόν
διαφορές τους προκύπτουν υπολογιστικά. Συνεπώς για τον Κοινωνικό Ερευνητή είναι
χρησιμότερο να εστιάζει στις ομοιότητές τους παρά στις διαφορές. Ακολουθώντας αυτή
την οδό για το υπόλοιπο της έρευνας οι όροι «παραγοντική ανάλυση» και «ανάλυση
κύριων συνιστωσών» καθώς και «παράγοντες» και «συνιστώσες» χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά και ισοδύναμα.
6.1.2

Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών

Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη τη συνολική διακύμανση των μεταβλητών
κατά φθίνουσα ακολουθία. Δηλαδή, η πρώτη κύρια συνιστώσα είναι ο γραμμικός
συνδυασμός των αρχικών μεταβλητών που εξηγεί στο μέγιστο την ολική διακύμανση
τους. Η δεύτερη κύρια συνιστώσα, η οποία είναι ασυσχέτιστη με την πρώτη, εξηγεί στο
μέγιστο την υπόλοιπη διακύμανση, κ.τ.λ. Κατά μέγιστο μπορούν να εξαχθούν τόσες
κύριες συνιστώσες όσες και οι αρχικές μεταβλητές, και το άθροισμα των διακυμάνσεων
τους είναι το άθροισμα των διακυμάνσεων των αρχικών μεταβλητών. Στην πράξη
επιλέγονται λιγότερες κύριες συνιστώσες από τις αρχικές μεταβλητές, με κριτήρια που
θα αναφερθούν παρακάτω. Όλες οι μεταβλητές μετρώνται με τυπικές μονάδες έτσι
ώστε η διακύμανση των τιμών μιας μεταβλητής να είναι μονάδα. Το άθροισμα των

230

Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η παραγοντική ανάλυση παράγει «παράγοντες» ενώ η
ανάλυση κύριων συνιστωσών παράγει «συνιστώσες».
231
Πέρα από τις ανάγκες της παρούσας έρευνας έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί εάν οι δύο τεχνικές
παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο σύνολο αρχικών δεδομένων. Ενδεικτικά: (Guadagnoli &
Velicer, 1988), (Stevens J. , 2002) και (Cliff, 1987).
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τετραγώνων των επιβαρύνσεων μιας κύριας συνιστώσας δηλώνει τη συμμετοχή της
συνιστώσας στην ολική διακύμανση των μεταβλητών. Η τιμή του αθροίσματος για
κάθε

κύρια συνιστώσα ονομάζεται

χαρακτηριστική τιμή.

Το

μέγεθος

των

χαρακτηριστικών τιμών, που εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους, βοηθά στην
πράξη να αποκλειστούν οι κύριες συνιστώσες που δεν συμμετέχουν σημαντικά στην
εξήγηση της ολικής διακύμανσης και να διατηρηθούν αυτές που εξηγούν αθροιστικά το
υψηλότερο ποσοστό αυτής.
6.1.2.1

Έλεγχοι καταλληλότητας εφαρμογής της Παραγοντικής Ανάλυσης



Οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει να είναι
υψηλοί. Εάν οι συσχετίσεις είναι χαμηλές είναι σχεδόν αδύνατο οι
μεταβλητές να μοιράζονται κοινούς παράγοντες. Αυτό γίνεται με τη
βοήθεια του ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett το οποίο διατυπώνει τη
μηδενική του υπόθεση ως εξής: H0: Όλοι οι συντελεστές συσχέτισης δεν
απέχουν πολύ από το μηδέν. Αν δεν απορριφθεί η H0 στο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 5% τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε
σε παραγοντική ανάλυση.



Επιπλέον, οι συντελεστές μερικής συσχέτισης μεταξύ των ζευγών
μεταβλητών πρέπει να είναι χαμηλοί. O συντελεστής μερικής
συσχέτισης μεταξύ δυο μεταβλητών μετρά τη συσχέτιση τους μετά την
αφαίρεση της επίδρασης των υπόλοιπων μεταβλητών.



Η πολυσυγγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών δεν αποτελεί ιδιαίτερο
πρόβλημα για την εκτέλεση της ανάλυσης κύριων συνιστωσών (Field,
2009) ωστόσο ο έλεγχος είναι εφικτός εξετάζοντας την ορίζουσα του
πίνακα συσχετίσεων R η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από
0,00001.



Ο δείκτης δειγματικής επάρκειας Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), που
συγκρίνει τα μεγέθη των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης
προς τους συντελεστές μερικής συσχέτισης. Μικρές τιμές του δείκτη
δηλώνουν ότι η παραγοντική ανάλυση δεν είναι κατάλληλη τεχνική για
τα δεδομένα
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Εφαρμογή της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών

6.1.2.2

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιείται η ανάλυση κύριων
συνιστωσών κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να παραχθούν παράγοντες οι οποίοι να είναι
αφενός μεν ερμηνεύσιμοι με βάση τις προκύπτουσες φορτώσεις αφετέρου δε να
αποτελούν χρήσιμες κατασκευές, ώστε να αξιοποιηθούν στο επόμενο στάδιο της
έρευνας232.
Η μέθοδος εφαρμόστηκε στα δεδομένα του Αρχείου «Α. Μεταβλητές Τεχνικής
Λειτουργικότητας» (Πίνακας 9-1, σελ 406), ενώ οι παράγοντες που προέκυψαν
αξιολογήθηκαν ως κλίμακες με το μοντέλο Alpha (Cronbach) στα πλαίσια της
Ανάλυσης Αξιοπιστίας.
Οι εξαρτημένες μεταβλητές Τεχνικής Λειτουργικότητας χωρίστηκαν σε δύο
εννοιολογικώς διακριτά υποσύνολα ανάλογα με φύση της μετρώμενης υποκείμενης
ποσότητας. Η πρώτη ομάδα αφορά τις μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με την
ευρεσιμότητα και δημοφιλία των δικτυακών τόπων. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει
μεταβλητές οι οποίες μετρούν τεχνικές, αισθητικές και λειτουργικές παραμέτρους εντός
δικτυακού τόπου.
6.1.2.2.1

Μεταβλητές που σχετίζονται με την ευρεσιμότητα και δημοφιλία ενός δικτυακού
τόπου

Στην πρώτη ομάδα μεταβλητών εντάσσονται οι παρακάτω:
Πίνακας 6-1. Μεταβλητές Α' Ομάδας για την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών

Μεταβλητή
A1_1_URL

Περιγραφή
Η διεύθυνση του κάθε κόμματος στον
παγκόσμιο ιστό θα πρέπει να έχει την
κατάλληλη μορφή ώστε να είναι εύκολη
στην πρόσβαση και στη μνήμη, με ιδανική
μορφή www.(όνομα ή ακρωνύμιο
κόμματος).gr ή .org. Λαμβάνει την τιμή 1
εάν το κόμμα έχει τέτοιας μορφής url και 0
στην αντίθετη περίπτωση. (0-1)

232

Σχόλια
Διχοτομική 0/1

Ο Δαφέρμος (2009) αναφέρει ότι εάν επιθυμούμε να περάσουμε σε επόμενες αναλύσεις όπως την
Ανάλυση Διασποράς με ένα Παράγοντα (ANOVA) χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένες μεταβλητές τους
παράγοντες που ανέδειξε η ανάλυση κύριων συνιστωσών, τότε θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και
ερμηνείες λόγω της ύπαρξης ασυσχέτιστων παραγόντων. Αυτή ακριβώς η διαδικασία ακολουθείται και
στην § 6.1.2.2.1.3.6
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Μεταβλητή

Περιγραφή

Σχόλια

A1_2_BACKLINKS

Αφορά το πλήθος των υπερσυνδέσμων από
το σύνολο του παγκόσμιου ιστού προς τον
δικτυακό τόπο του κόμματος. Ουσιαστικά
αποτελεί ποσοτικό μέτρο της δημοφιλίας
του ιστότοπου στο Διαδίκτυο. Ο δείκτης
υπολογίζεται από τον αριθμητικό μέσο όρο
τεσσάρων δημοφιλέστερων μηχανών
αναζήτησης: google, yahoo, alexa, και bing.
(0-n)

Πραγματικές τιμές
από 0 έως 9.768 μεγαλύτερη τιμή
αντιστοιχεί σε
καλύτερη επίδοση

A1_3_PGS_INDEXED

Αναφέρεται στο συνολικό πλήθος των σελίδων
του δικτυακού τόπου που έχουν
καταλογογραφηθεί από μία μηχανή αναζήτησης.
Όσο πιο μεγάλο είναι το πλήθος των σελίδων
αυτών τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να
εμφανιστεί στον κατάλογο εύρεσης των
μηχανών αναζήτησης ο δικτυακός τόπος. Ως
μέτρο λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος
τριών δημοφιλέστερων μηχανών αναζήτησης:
bing, yahoo, google. (0-n)
Αποτελεί μέτρο δημοφιλίας και
επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου.
Χρησιμοποιείται ο δείκτης κατάταξης Alexa
Rank (0-n)

Πραγματικές τιμές από
0 έως 52.957 μεγαλύτερη τιμή
αντιστοιχεί σε
καλύτερη επίδοση

A1_4_RANK_WORLD

A2_1_HOMEPAGE

Εμφανιζόμενη τελευταία ενημέρωση:
0: Παλαιότερη του έτους
1: Μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους
2: Μεταξύ τριών και έξι μηνών
3: Μεταξύ ενός και τριών μηνών
4: Μεταξύ μιας εβδομάδας και ενός μήνα
5: Το πολύ μια εβδομάδα
(0 έως 5)

A2_2_UPD_FREQ

Μέσο πλήθος ενημερώσεων (νέες
αναρτήσεις/άρθρα/ανακοινώσεις) ανά μήνα για
το χρονικό διάστημα της μέτρησης. Συνεχής 0-n

Πραγματικές τιμές
από 95.278 έως
27.148.315 μικρότερη τιμή
αντιστοιχεί σε
καλύτερη επίδοση
Τακτική Μεταβλητή 05

Πραγματικές τιμές από
0 έως 353 - μεγαλύτερη
τιμή αντιστοιχεί σε
καλύτερη επίδοση

Το σύνολο των υπό εξέταση μεταβλητών αφορά την δημοφιλία των δικτυακών
τόπων, καθώς και την εν δυνάμει παρουσία τους στην πρώτη σελίδα των μηχανών
αναζήτησης.
6.1.2.2.1.1

Δεδομένα και Μετασχηματισμοί

Όπως αναφέρει ο Δαφέρμος (2009b) στην παραγοντική ανάλυση μπορούν να
συμμετέχουν διχοτομικές μεταβλητές αρκεί να είναι κωδικοποιημένες με 0 (μη ύπαρξη
χαρακτηριστικού) και 1 (ύπαρξη μετρούμενου χαρακτηριστικού) και ταυτόχρονα οι
τιμές 0 και 1 να ισοκατανέμονται περίπου στο δείγμα μας. Συνεπώς ουδέν πρόβλημα
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προκύπτει από την συμμετοχή της διχοτομικής μεταβλητής A1_1_URL στην ανάλυση
κύριων συνιστωσών.
Από την άλλη πλευρά η ποιοτική εξέταση αλλά και οι περιγραφικοί δείκτες των
υπόλοιπων μεταβλητών φανέρωσε δύο προβλήματα που χρήζουν θεραπείας πριν την
εκτέλεση της ανάλυσης κύριων συνιστωσών.

N Valid
Ν Missing
Mean
Std. Error

Q

A2_2_UPD_FRE

GE

A2_1_HOMEPA

ORLD

A1_4_RANK_W

EXED

A1_3_PGS_IND

KS

A1_1_URL

A1_2_BACKLIN

Πίνακας 6-2. Περιγραφικοί Δείκτες Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας για την Ανάλυση
Κύριων Συνιστωσών πριν το Μετασχηματισμό

51

51

51

50

48

48

0

0

0

1

3

3

,65

540,7696

2874,4444

8167697,20

3,56

35,3250

,068

216,76733

1142,85752

1184988,690

,282

11,48907

1,00

89,0000

453,6667

4738637,50

5,00

3,3000

a

5

,00

of Mean
Median
Mode
Std.

1

,00

,00

95278

,483

1548,02839

8161,63522

8379135,383

1,956

79,59860

,233

2396391,90

66612289,434

7,021E13

3,826

6335,936

Deviation
Variance

2
Range

1

9768,00

52957,00

27053037

5

353,90

Minimum

0

,00

,00

95278

0

,00

Maximum

1

9768,00

52957,00

27148315

5

353,90

Το πρώτο πρόβλημα αφορά τις διαφορετικές κλίμακες μέτρησης των
μεταβλητών οι οποίες αποτυπώνονται στα περιγραφικά μέτρα διασποράς όσο και στους
δείκτες κεντρικής τάσης. Το εύρος, η διασπορά αλλά και η τυπική απόκλιση
παρουσιάζουν τεράστια διαφορά μεταξύ των μεταβλητών, δεδομένου ότι μετρούν
χαρακτηριστικά σε κλίμακες με διαφορά τάξης μεγέθους.
Το δεύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στη μεταβλητή A1_4_RANK_WORLD, η
οποία ως κλίμακα είναι αντεστραμμένη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Ενώ για όλες
τις άλλες μεταβλητές μεγαλύτερη τιμή υπονοεί καλύτερη επίδοση του κόμματος, για
την A1_4_RANK_WORLD ισχύει ακριβώς το αντίθετο – όσο πιο κοντά στο 0
βρίσκεται η τιμή τόσο πιο ψηλά κατατάσσεται ο δικτυακός τόπος στην παγκόσμια
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σειρά επισκεψιμότητας και άρα τόσο καλύτερη η επίδοση του κόμματος. Στην
παραγοντική ανάλυση εν γένει αυτό δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, απλώς η
φόρτωση της μεταβλητής στον παράγοντα που προκύπτει είναι αρνητική. Ταυτόχρονα
όμως και δεδομένου ότι οι παράγοντες που προκύπτουν από τη διαδικασία της
ανάλυσης κύριων συνιστωσών θα ελεγχθούν με την Ανάλυση Αξιοπιστίας και το δείκτη
Cronbach α, η αντίστροφη κλίμακα σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη διασπορά της
μεταβλητής αυτής θα είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει Cronbach α αρνητικό233.
Δεδομένου, ότι αντικειμενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να
διερευνήσει και να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων σε σχέση με τις
επιδόσεις τους, μας ενδιαφέρει όχι η επίδοσή τους σε απόλυτες τιμές, αλλά οι μεταξύ
τους διαφορές. Έτσι οι μεταβλητές A1_2_BACKLINKS και A1_3_PGS_INDEXED
μετασχηματίστηκαν με τη διαδικασία RANK του SPSS σε δεκατημόρια έτσι ώστε να
μην απέχουν πολύ ως κλίμακα από την μεταβλητή A2_1_HOMEPAGE η οποία μετράει
από το 0 έως το 5 ενώ ταυτόχρονα η προκύπτουσα δεκαβάθμια κλίμακα διαθέτει
ικανοποιητικό επίπεδο διάκρισης μεταξύ των διαφορετικών κομμάτων. Για τις δύο
αυτές μεταβλητές ανατέθηκε η τιμή 1 στην μικρότερη τιμή, ενώ για την μεταβλητή
A1_4_RANK_WORLD έγινε ο ίδιος ακριβώς μετασχηματισμός μόνο που η τιμή 1
ανατέθηκε στην μεγαλύτερη τιμή. Οι μεταβλητές που προέκυψαν από τον
μετασχηματισμό ονομάστηκαν R_A1_3_PGS_INDEXED, R_A1_4_RANK_WORLD
και R_A2_2_UPD_FREQ.
6.1.2.2.1.2

Η εκτέλεση της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών

Η εκτέλεση της παραγοντικής ανάλυσης έγινε με τις παρακάτω παραμέτρους:

233

Οι δοκιμαστικές εκτελέσεις τόσο της παραγοντικής ανάλυσης όσο και της ανάλυσης αξιοπιστίας
χωρίς μετασχηματισμό των δεδομένων έδειξαν ότι πράγματι παράγεται α<0 παραβιάζοντας με τον τρόπο
αυτό την παραδοχή της αξιοπιστίας (Δαφέρμος, 2009a). Ο Δείκτης Cronbach υπολογίζεται από την
παρακάτω συνάρτηση:

Στον αριθμητή Ν είναι το πλήθος των μεταβλητών που συνιστούν τον υπό εξέταση παράγοντα στο
τετράγωνο, επί το μέσο όρο των συνδιασπορών μεταξύ των μεταβλητών. Στον παρονομαστή είναι το
άθροισμα των διασπορών και συνδιασπορών όλων των μεταβλητών. Εάν μία μεταβλητή εμφανίζει
αρνητική συσχέτιση με τις υπόλοιπες τότε θα έχει αρνητική συνδιασπορά με τις άλλες μεταβλητές. Έτσι
ο μέσος όρος των συνδιασπορών μειώνεται και αφού μειώνεται ο αριθμητής του κλάσματος, μειώνεται
συνολικά ο δείκτης α. Εάν η τάξη μεγέθους των αρνητικών συνδιασπορών κατά πολύ μεγαλύτερη από τις
θετικές (όπως σε αυτή την περίπτωση) τότε προκύπτει α<0.
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1. Επιλέχθηκε η μέθοδος Ανάλυσης Κύριων συνιστωσών για την εξαγωγή των
παραγόντων σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω (§6.1.1 σελ. 261 )
2. Οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην ανάλυση κύριων συνιστωσών
λαμβάνουν τιμές από κοντινές αλλά όχι ακριβώς την ίδια κλίμακα μέτρησης.
Συνεπώς θα πρέπει οι υπολογισμοί να λάβουν υπόψη τους τον πίνακα
συσχέτισης και όχι συνδιασποράς (Δαφέρμος, 2009a; Field, 2009).
3. Για τη διαχείριση των ελλειπουσών τιμών επιλέχθηκε η μέθοδος exclude
listwise επειδή είναι η πλέον συνηθισμένη αλλά και ταυτόχρονα διότι οι
άλλες διαθέσιμες επιλογές παρουσιάζουν προβλήματα: Η pairwise exclusion
μπορεί να καταλήξει σε αρνητικές ιδιοτιμές, ενώ η replace with mean
επεμβαίνει στην τυχαιότητα του δείγματος (Δαφέρμος, 2009a).
4. Επιλέχθηκε

η

μέθοδος

της

Ορθογώνιας

Περιστροφής

Μέγιστης

Διακύμανσης (Varimax), ώστε να μεγιστοποιηθεί η διασπορά ανάμεσα στις
φορτώσεις των μεταβλητών πάνω σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα, με
τελικό αποτέλεσμα οι μικρές φορτώσεις να γίνουν μικρότερες, οι μεγάλες
μεγαλύτερες, και να ελαχιστοποιηθούν εκείνες με τις ενδιάμεσες τιμές
(Δαφέρμος, 2009b).
5. Για την εξαγωγή των παραγόντων επιλέχθηκε το κριτήριο του Kaiser, το
οποίο δέχεται ως σπουδαίους παράγοντες μόνον εκείνους που οι ιδιοτιμές
τους ξεπερνούν τη μονάδα, ενώ παράλληλα έγινε επιβεβαίωση της επιλογής
αυτής με το γράφημα Scree Plot.
6. Για τον υπολογισμό των τιμών για τις προκύπτουσες συνιστώσες επιλέχθηκε
η μέθοδος της παλινδρόμησης, διότι εξασφαλίζει ότι οι νέες μεταβλητές θα
έχουν μέση τιμή 0 και διασπορά ίση με το τετράγωνο των πολλαπλών
συσχετίσεων μεταξύ των εκτιμώμενων τιμών και των πραγματικών. Αν και
με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού μπορεί να προκύψουν συσχετιζόμενοι
παράγοντες, αφενός μεν δεν αποτελεί πρόβλημα για την παρούσα ανάλυση,
αφετέρου δε είναι ο πλέον συνηθισμένος και προτεινόμενος τρόπος
(Tabachnick & Fidell, 2007).
7. Λόγω του μικρού πλήθους μεταβλητών (έξι) αλλά και του δείγματος (Ν=47)
το όριο αναφοράς για τις εμφανιζόμενες φορτώσεις καθορίστηκε στο |0,2|
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6.1.2.2.1.3

Αποτελέσματα

6.1.2.2.1.3.1 Περιγραφικοί Δείκτες

Από τους περιγραφικούς δείκτες των μεταβλητών (Πίνακας 6-3), φαίνεται ότι οι
μέσοι όροι είναι περίπου στο 5 για όλες εκτός από την A1_1_URL η οποία ως
διχοτομική έχει το μικρότερο μέσο και αναμένεται να έχει τη μικρότερη συνεισφορά
στις προκύπτουσες συνιστώσες.
Πίνακας 6-3. Περιγραφικοί Δείκτες Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας για την Ανάλυση
Κύριων Συνιστωσών μετά τον Μετασχηματισμό

Mean

Std. Deviation

A1_1_URL

,66

,479

R_A1_2_BACKLINKS

5,70

2,835

R_A1_3_PGS_INDEXED

5,87

2,692

R_A1_4_RANK_WORLD

5,68

2,867

A2_1_HOMEPAGE

3,64

1,905

R_A2_2_UPD_FREQ

5,53

2,896

6.1.2.2.1.3.2 Δειγματική Επάρκεια και Έλεγχος Σφαιρικότητας

Ο δείκτης δειγματικής επάρκειας Kaiser-Meyer-Olkin (Πίνακας 6-4 σελ. 270)
είναι 85,1% ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «αξιέπαινος» (Δαφέρμος, 2009a), ενώ στον
ίδιο πίνακα ελέγχεται και η σφαιρικότητα με το τεστ του Bartlett, το οποίο απορρίπτει
την μηδενική υπόθεση όπως διατυπώθηκε στην §6.1.2.1 σελ. 264 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας p<0,0005. Συνεπώς ικανοποιείται άλλη μία παραδοχή της
παραγοντικής ανάλυσης.
Πίνακας 6-4. KMO και Bartlett's Test Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,851
166,441
15
,000

6.1.2.2.1.3.3 Πίνακας Συσχετίσεων

Στις συσχετίσεις των μεταβλητών (Πίνακας 6-5 σελ. 271) δεν υπάρχουν τιμές
μεγαλύτερες του 0,9 που να υποδηλώνουν πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών αλλά είναι αρκετά μεγάλες, ώστε να υποθέσουμε ότι θα παραχθούν
παράγοντες στους οποίους θα συμμετέχουν οι υπό εξέταση μεταβλητές. Παράλληλα η
ορίζουσα του πίνακα είναι 0,21 που σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως
(§6.1.2.1 σελ. 264) δείχνει ότι δεν τίθεται ζήτημα πολυσυγγραμμικότητας.
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Πίνακας 6-5. Πίνακας Συσχετίσεων R Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

A1_1
_UR
L
1,000

R_A1_2_B
ACKLINK
S
,292

R_A1_3_PG
S_INDEXED

R_A1_2_BA
CKLINKS
R_A1_3_PG
S_INDEXED
R_A1_4_RA
NK_WORLD
A2_1_HOME
PAGE
R_A2_2_UP
D_FREQ
A1_1_URL

,292

R_A1_2_BA
CKLINKS
R_A1_3_PG
S_INDEXED
R_A1_4_RA
NK_WORLD
A2_1_HOME
PAGE
R_A2_2_UP
D_FREQ

,023

Sig. (1-tailed)

Correlation

A1_1_URL

A2_1_HO
MEPAGE

R_A2_2_U
PD_FREQ

,370

R_A1_4_RA
NK_WORL
D
,299

,315

,447

1,000

,696

,667

,455

,679

,370

,696

1,000

,795

,555

,729

,299

,667

,795

1,000

,615

,806

,315

,455

,555

,615

1,000

,694

,447

,679

,729

,806

,694

1,000

,023

,005

,021

,016

,001

,000

,000

,001

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,005

,000

,021

,000

,000

,016

,001

,000

,000

,001

,000

,000

,000

,000
,000

6.1.2.2.1.3.4 Κοινές Παραγοντικές Διακυμάνσεις

Οι Κοινές Παραγοντικές Διακυμάνσεις (communalities) δείχνουν το ποσοστό
της διασποράς που εξηγείται από τους κοινούς παράγοντες του μοντέλου για κάθε μία
από τις συμμετέχουσες μεταβλητές. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, οι τιμές
είναι αρκετά υψηλές με εξαίρεση την διχοτομική μεταβλητή A1_1_URL, η οποία όπως
αναμέναμε (§6.1.2.2.1.3, σελ. 270), έχει την μικρότερη κοινή παραγοντική διακύμανση.
Πίνακας 6-6. Κοινές Παραγοντικές Διακυμάνσεις (communalities) Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής
Λειτουργικότητας

Initial

Extraction

A1_1_URL

1,000

,260

R_A1_2_BACKLINKS

1,000

,644

R_A1_3_PGS_INDEXED

1,000

,773

R_A1_4_RANK_WORLD

1,000

,801

A2_1_HOMEPAGE

1,000

,577

R_A2_2_UPD_FREQ

1,000

,844

6.1.2.2.1.3.5 Το Διάγραμμα Scree Plot

Στο Διάγραμμα 6-1. Scree Plot (σελ. 272) είναι εμφανές το σημείο όπου παύει
το μη γραμμικό τμήμα της καμπύλης και αρχίζει το γραμμικό. Το Scree Plot είναι
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ενδεικτικό των παραγόντων που θα δεχθούμε από το μοντέλο που προκύπτει χωρίς
ωστόσο να είναι απόλυτα ακριβές (Δαφέρμος, 2009a; Field, 2009). Σε κάθε περίπτωση
φαίνεται ότι η ανάλυση κύριων συνιστωσών καταλήγει στην εξαγωγή μίας και μόνο
συνιστώσας.
Διάγραμμα 6-1. Scree Plot Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

6.1.2.2.1.3.6 Επεξήγηση Συνολικής Διασποράς

Ο Πίνακας 6-7 περιλαμβάνει το σύνολο των συνιστωσών κατά φθίνουσα σειρά
ιδιοτιμών και παράλληλα αναφέρει το ποσοστό της συνολικής διασποράς που εξηγείται
από κάθε παράγοντα. Επειδή είχαμε θέσει ως κριτήριο εξαγωγής των συνιστωσών το
κριτήριο του Kaiser (δηλαδή να συμμετέχουν μόνο οι συνιστώσες με ιδιοτιμή
μεγαλύτερη της μονάδας) δεν έχει νόημα η περιστροφή και τελικώς εξάγεται μία μόνο
συνιστώσα η οποία εξηγεί το 64,97% της συνολικής διασποράς. Αυτό έρχεται σε
συμφωνία με το διάγραμμα scree plot το οποίο επίσης είχε δείξει ότι θα εξαχθεί τελικά
μόνο ένας παράγοντας.
Πίνακας 6-7. Συνολική επεξηγούμενη διασπορά Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3,899

64,976

64,976

3,899

64,976

64,976

2

,815

13,576

78,553

3

,571

9,522

88,075

4

,328

5,468

93,543
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Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

5

,238

3,971

97,514

6

,149

2,486

100,000

6.1.2.2.1.3.7

Τα Παραγοντικά Φορτία

Οι τελικές φορτώσεις των μεταβλητών στη συνιστώσα που εξήχθη από την
ανάλυση κύριων συνιστωσών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 6-8. Παραγοντικά Φορτία Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Μεταβλητές

Συνιστώσα 1

R_A2_2_UPD_FREQ

,918

R_A1_4_RANK_WORLD

,895

R_A1_3_PGS_INDEXED

,879

R_A1_2_BACKLINKS

,803

A2_1_HOMEPAGE

,759

A1_1_URL

,510

Όπως είναι φανερό οι φορτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, με την εξαίρεση της
διχοτομικής μεταβλητής η οποία, αν και έχει χαμηλότερη φόρτωση από τις υπόλοιπες,
είναι εν τούτοις αποδεκτή.
6.1.2.2.1.3.8 Ο Έλεγχος Αξιοπιστίας

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, οι παρατηρούμενες μεταβλητές
αποτελούν δείκτη αξιολόγησης της επίδοσης των κομματικών δικτυακών τόπων.
Συνεπώς και οι προκύπτουσες συνιστώσες έχουν ακριβώς αυτό το νόημα: αποτελούν
κλίμακες μέτρησης και ως τέτοιες πρέπει να αξιολογούνται στα πλαίσια της ανάλυσης
αξιοπιστίας. Για τον έλεγχο αυτό χρησιμοποιείται το μοντέλο Alpha Cronbach
(Δαφέρμος, 2009a).
Για την συνιστώσα που προκύπτει από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ο
δείκτης Cronbach α εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 6-9. Δείκτης Cronbach α, Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

,882

,885

6

Η τιμή του 88,2% πλησιάζει το άριστο σε σχέση με την εσωτερική συνέπεια
της εννοιολογικής κατασκευή της μίας και μοναδικής συνιστώσας.
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6.1.2.2.1.3.9 Συμπεράσματα

Η εκτέλεση της εκτέλεσης κύριων συνιστωσών για την πρώτη ομάδα των
μεταβλητών, μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με την ευρεσιμότητα και δημοφιλία των
δικτυακών τόπων, οδήγησε στην εξαγωγή μίας και μόνο συνιστώσας η οποία
περιλαμβάνει και τις έξι αρχικώς συμμετέχουσες μεταβλητές με υψηλές φορτώσεις. Η
συνιστώσα εξηγεί το 64,97% της συνολικής διασποράς των μεταβλητών το οποίο είναι
ικανοποιητικό ποσοστό. Ο έλεγχος της εσωτερικής συνέπειας της συνιστώσας με την
Ανάλυση Αξιοπιστίας έδωσε συντελεστή Cronbach α 88,2% το οποίο θεωρείται πολύ
καλό.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη οι συνιστώσες να είναι «χρήσιμες και
επεξηγήσιμες» (Δαφέρμος, 2009a; Field, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007) η
προκύπτουσα συνιστώσα μπορεί να ονομαστεί ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ. Η προκύπτουσα
μεταβλητή

κωδικοποιείται

στο SPSS

με όνομα

F_VISIBILITY,

ώστε να

χρησιμοποιηθεί στα επόμενα στάδια της έρευνας.
6.1.2.2.2

Μεταβλητές που σχετίζονται με τεχνικές, αισθητικές και λειτουργικές παραμέτρους
ενός δικτυακού τόπου

Στη δεύτερη ομάδα μεταβλητών εντάσσονται οι παρακάτω:
Πίνακας 6-10. Μεταβλητές Β' Ομάδας Τεχνικής Λειτουργικότητας για την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών

Μεταβλητή

Επεξήγηση

Σχόλια

Μεταβλητή «εντυπωσιασμού»
του δικτυακού τόπου βασισμένο
στην εκμετάλλευση των
ιδιαίτερων τεχνολογικών
χαρακτηριστικών του
παγκόσμιου ιστού.
Το μέγεθος των πληροφοριών
που παρέχει συνολικά ο
δικτυακός τόπος. Η μέτρηση
περιλαμβάνει μόνο τα αρχεία
κειμένου και όχι φωτογραφιών
ή εικόνων.
Μεταβλητή αξιολόγησης
σχεδιασμού.

Συνεχής 0-9. μεγαλύτερη τιμή
αντιστοιχεί σε καλύτερη επίδοση

A4_2_SPEED

Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής
Σελίδας - είναι δευτερόλεπτα
ανά kb δεδομένων

Πραγματικές τιμές από 10,77 έως
481 - μικρότερη τιμή αντιστοιχεί
σε καλύτερη επίδοση

A4_3_STAND_ERR

Καταγράφεται το πλήθος των
σφαλμάτων που προκύπτουν
μετά τον έλεγχο των δικτυακών
τόπων από τα εργαλεία του
W3C. Τιμές 0-n

Πραγματικές τιμές από 95.278 έως
27.148.315 - μικρότερη τιμή
αντιστοιχεί σε καλύτερη επίδοση

A3_IMPRESS

A3_INTERNET_FILESIZE

A4_1_DESIGN
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Πραγματικές τιμές από 9,7 έως
1851656,70 - μεγαλύτερη τιμή
αντιστοιχεί σε καλύτερη επίδοση

Πραγματικές τιμές από 0 έως 5μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε
καλύτερη επίδοση
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Μεταβλητή
A5_NAVIGATION

Επεξήγηση

Σχόλια

Η πλοήγηση αναφέρεται στον
τρόπο που χρησιμοποιεί ο
επισκέπτης για να εντοπίζει
πληροφορίες και ιστοσελίδες σε
ένα δικτυακό τόπο.

Τιμές 0-5, Μεγαλύτερη τιμή
αντιστοιχεί σε καλύτερη επίδοση

Οι μεταβλητές αυτές αφορούν παραμέτρους της τεχνικής, λειτουργικής και
αισθητικής δομής των δικτυακών τόπων.
6.1.2.2.2.1

Δεδομένα και Μετασχηματισμοί

Όπως και στην πρώτη ανάλυση κύριων συνιστωσών έτσι και στην Β’ Ομάδα
Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας εμφανίζονται προβλήματα τα οποία μπορούν
να θεραπευτούν με τη χρήση των κατάλληλων μετασχηματισμών. Αφενός μεν
εμφανίζονται διαφορές τάξης μεγέθους μεταξύ των κλιμάκων μέτρησης των
μεταβλητών, αφετέρου δε δύο από τις έξι μεταβλητές (A4_3_STAND_ERR,
A4_2_SPEED) μετρούν σε αντίθετη κλίμακα από τις υπόλοιπες τέσσερις.
Πίνακας 6-11. Περιγραφικοί Δείκτες Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας για την Ανάλυση
Κύριων Συνιστωσών πριν το Μετασχηματισμό

Mean
4,59

2,061

96095,0565

299855,27436

1,13

1,204

105,17

228,002

3,11

1,320

81,0659

74,48117

A3_IMPRESS
A3_INTERNET_FILESIZE

Std. Deviation

A4_1_DESIGN
A4_3_STAND_ERR
A5_NAVIGATION
A4_2_SPEED

Οι μετασχηματισμοί που χρησιμοποιούνται είναι ακριβώς οι ίδιοι με την
ανάλυση κύριων συνιστωσών της Α’ Ομάδας. Οι δύο αυτές μεταβλητές
μετασχηματίστηκαν με τη διαδικασία RANK του SPSS σε δεκατημόρια έτσι ώστε να
μην απέχουν πολύ ως κλίμακα από τις υπόλοιπες, ενώ ταυτόχρονα η προκύπτουσα
δεκαβάθμια κλίμακα διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο διάκρισης

μεταξύ των

διαφορετικών κομμάτων. Η μεταβλητή A3_INTERNET_FILESIZE μετασχηματίστηκε
με ανάθεση της τιμής 1 στην μικρότερη τιμή, ενώ οι άλλες δύο (A4_3_STAND_ERR,
A4_2_SPEED) μετασχηματίστηκαν με ανάθεσης της τιμής 1 στην μεγαλύτερη τιμή.
6.1.2.2.2.2

Η εκτέλεση της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών

Για την εκτέλεση της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών στη δεύτερη ομάδα των
μεταβλητών τεχνικής λειτουργικότητας ακολουθήθηκαν ακριβώς οι ίδιες παράμετροι με
την πρώτη ομάδα (§6.1.2.2.1.2 σελ. 268).
275

Ηγεσία, πολιτική και κόμματα στον κυβερνοχώρο.

6.1.2.2.2.3

Αποτελέσματα

6.1.2.2.2.3.1 Περιγραφικοί Δείκτες

Από τους περιγραφικούς δείκτες των μετασχηματισμένων μεταβλητών (Πίνακας
6-12), φαίνεται ότι οι μέσοι όροι είναι περίπου στο 5 για όλες εκτός της A4_1_DESIGN
και την A5_NAVIGATION.
Πίνακας 6-12. Περιγραφικοί Δείκτες Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας για την Ανάλυση
Κύριων Συνιστωσών μετά τον Μετασχηματισμό
Mean

Std. Deviation

A3_IMPRESS

4,59

2,061

R_A3_INTERNET_FILESIZE

5,50

2,858

A4_1_DESIGN

1,13

1,204

R_A4_4_STAND_ERR

5,50

2,896

A5_NAVIGATION

3,11

1,320

R_A4_5_SPEED

5,52

2,873

6.1.2.2.2.3.2 Δειγματική Επάρκεια και Έλεγχος Σφαιρικότητας

Ο δείκτης δειγματικής επάρκειας Kaiser-Meyer-Olkin (Πίνακας 6-13, σελ. 276)
είναι 73% ο οποίος χαρακτηρίζεται ως οριακά «καλός» (Δαφέρμος, 2009a), ενώ στον
ίδιο πίνακα ελέγχεται και η σφαιρικότητα με το τεστ του Bartlett, το οποίο απορρίπτει
την μηδενική υπόθεση όπως διατυπώθηκε στην §6.1.2.1 (σελ. 264) σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας p<0,0005. Συνεπώς ικανοποιείται άλλη μία παραδοχή της
παραγοντικής ανάλυσης.
Πίνακας 6-13. KMO και Bartlett's Test Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,730
49,485
15
,000

6.1.2.2.2.3.3 Πίνακας Συσχετίσεων

Στις συσχετίσεις των μεταβλητών (Πίνακας 6-14 σελ. 277) δεν υπάρχουν τιμές
μεγαλύτερες του 0,9 που να υποδηλώνουν πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών αλλά είναι αρκετά μεγάλες, ώστε να υποθέσουμε ότι θα παραχθούν
παράγοντες στους οποίους θα συμμετέχουν οι υπό εξέταση μεταβλητές. Παράλληλα η
ορίζουσα του πίνακα είναι 0,309 που σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως
(§6.1.2.1 σελ. 264) δείχνει ότι δεν τίθεται ζήτημα πολυσυγγραμμικότητας.
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Sig. (1-tailed)

Correlation

Πίνακας 6-14. Πίνακας Συσχετίσεων R Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

A3_IM
PRESS

R_A3_INTERN
ET_FILESIZE

R_A4_4_S
TAND_ER
R
-,028
-,101

A5_NAVI
GATION

,538
1,000

A4_1_
DESIG
N
,371
,594

,384
,374

R_A4_5
_SPEE
D
,334
,257

A3_IMPRESS
R_A3_INTERNET_FILESIZE

1,000
,538

A4_1_DESIGN
R_A4_4_STAND_ERR

,371
-,028

,594
-,101

1,000
-,096

-,096
1,000

,284
-,015

,179
,158

A5_NAVIGATION

,384

,374

,284

-,015

1,000

,172

R_A4_5_SPEED
A3_IMPRESS

,334

,257
,000

,179
,006

,158
,427

,172
,004

1,000
,012

R_A3_INTERNET_FILESIZE

,000

,000

,253

,005

,042

A4_1_DESIGN

,006

,000

,264

,028

,117

R_A4_4_ STAN D_ER R

,427

,253

,264

,462

,148

A 5_N A V I G ATI O N

,004

,005

,028

,462

R_A4_5_SPEED

,012

,042

,117

,148

,126
,126

6.1.2.2.2.3.4 Κοινές Παραγοντικές Διακυμάνσεις

Όπως προαναφέρθηκε, οι Κοινές Παραγοντικές Διακυμάνσεις (communalities)
δείχνουν το ποσοστό της διασποράς που εξηγείται από τους κοινούς παράγοντες του
μοντέλου για κάθε μία από τις συμμετέχουσες μεταβλητές. Όπως φαίνεται και στον
παρακάτω πίνακα, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές με την ελάχιστη 0,571 να ανήκει στη
μεταβλητή R_A4_5_SPEED.
Πίνακας 6-15. Κοινές Παραγοντικές Διακυμάνσεις (communalities) Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής
Λειτουργικότητας

Initial

Extraction

A3_IMPRESS

1,000

,605

R_A3_INTERNET_FILESIZE

1,000

,720

A4_1_DESIGN

1,000

,578

R_A4_4_STAND_ERR

1,000

,736

A5_NAVIGATION

1,000

,386

R_A4_5_SPEED

1,000

,571

6.1.2.2.2.3.5 Το Διάγραμμα Scree Plot

Στο Διάγραμμα 6-2 (σελ. 278) είναι εμφανές το σημείο όπου παύει το μη
γραμμικό τμήμα της καμπύλης και αρχίζει το γραμμικό. Το Scree Plot είναι ενδεικτικό

277

Ηγεσία, πολιτική και κόμματα στον κυβερνοχώρο.

των παραγόντων που θα δεχθούμε από το μοντέλο που προκύπτει χωρίς ωστόσο να
είναι απόλυτα ακριβές (Δαφέρμος, 2009a; Field, 2009).
Διάγραμμα 6-2. Scree Plot Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Σε αυτήν την περίπτωση η καμπύλη εμφανίζεται να έχει δύο διακριτά μη
γραμμικά σημεία. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε είτε δύο είτε τέσσερις παράγοντες. Η
αμφισημία του διαγράμματος αίρεται από τον Πίνακα επεξήγησης της συνολικής
διασποράς που περιγράφεται παρακάτω.
6.1.2.2.2.3.6 Επεξήγηση Συνολικής Διασποράς

Όπως και προηγουμένως, ο Πίνακας 6-15 περιλαμβάνει το σύνολο των
συνιστωσών κατά φθίνουσα σειρά ιδιοτιμών και παράλληλα αναφέρει το ποσοστό της
συνολικής διασποράς που εξηγείται από κάθε παράγοντα. Επειδή είχαμε θέσει ως
κριτήριο εξαγωγής των συνιστωσών το κριτήριο του Kaiser (δηλαδή να συμμετέχουν
μόνο οι συνιστώσες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας) εξάγονται δύο συνιστώσες οι
οποίες εξηγούν το 59,94% της συνολικής διασποράς. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρηθεί
ότι εάν είχε χρησιμοποιηθεί το κριτήριο του Joliffe το οποίο αναφέρει ότι είναι
αποδεκτοί παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη ή ίση του 0,70, τότε θα αξιοποιούσαμε
τέσσερις παράγοντες. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με το διάγραμμα scree plot το οποίο
εμφανίζει τις δύο διακριτές καμπές στο δεύτερο και τον τέταρτο παράγοντα.
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Πίνακας 6-16. Συνολική επεξηγούμενη διασπορά Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Component

Initial Eigenvalues

Total
1

2,450

% of
Variance
40,828

Cumulative
%
40,828

2

1,147

19,113

59,940

3

,767

12,779

72,719

4

,731

12,185

84,904

5

,546

9,102

94,006

6

,360

5,994

100,000

Extraction Sums of Squared
Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
% of
Cumulative
Total
% of
Cumulative
Variance
%
Variance
%
40,828
40,828
2,423
40,389
40,389

Total
2,450
1,147

19,113

59,940

1,173

19,551

6.1.2.2.2.3.7 Τα Παραγοντικά Φορτία

Αντίθετα με την περίπτωση των μεταβλητών της πρώτης ομάδας, σε αυτήν την
περίπτωση εξήχθησαν δύο συνιστώσες. Σύμφωνα με τις αρχικές μας επιλογές έγινε
ορθογώνια περιστροφή. Τα παραγοντικά φορτία που προκύπτουν μετά την περιστροφή
παρατίθενται στον Πίνακα Πίνακας 6-17 που ακολουθεί.
Πίνακας 6-17. Παραγοντικά Φορτία Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας μετά την
Περιστροφή

Component 1
R_A3_INTERNET_FILESIZE

,848

A3_IMPRESS

,754

A4_1_DESIGN

,751

A5_NAVIGATION

,614

Component 2

,835

R_A4_4_STAND_ERR
,394

R_A4_5_SPEED

,645

Όλες οι μεταβλητές φορτώνουν σε έναν και μόνο παράγοντα με εξαίρεση τη
μεταβλητή R_A4_5_SPEED. Αυτή η μεταβλητή φορτώνει με 0,394 στον πρώτο
παράγοντα και με 0,645 στον δεύτερο. Στο Διάγραμμα 6-3 εμφανίζονται οι συστάδες
των μεταβλητών που απαρτίζουν τους εξαγόμενους παράγοντες.
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Διάγραμμα 6-3. Δισδιάστατη Αναπαράσταση Συνιστωσών Β' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής
Λειτουργικότητας

6.1.2.2.2.3.8 Ο Έλεγχος Αξιοπιστίας

Για τις δύο συνιστώσες που προκύπτουν μετά την εξαγωγή διενεργήθηκε
ανάλυση αξιοπιστίας με τη χρήση του μοντέλου Alpha Cronbach.
Πίνακας 6-18. Δείκτης Cronbach α, Α' Ομάδας Μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητας

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

Component 1

,684

,728

5

Component 2

,468

,468

2

Ο συντελεστής α για την πρώτη συνιστώσα είναι 68,4% τιμή η οποία
χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ για τη δεύτερη συνιστώσα μόλις που προσεγγίζει το
50%. Ωστόσο η χαμηλή τιμή είναι αποδεκτή λόγω του μικρού πλήθους των
μεταβλητών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συνιστώσα.
6.1.2.2.2.3.9 Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για «πραγματικούς» και «ερμηνεύσιμους»
παράγοντες, σύμφωνα με τις μεταβλητές που εντάσσονται σε κάθε παράγοντα και τα
υποκείμενα μετρώμενα χαρακτηριστικά της καθεμιάς, οι δύο παράγοντες που
προκύπτουν μπορούν να ονομαστούν η πρώτη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και η δεύτερη
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ κωδικοποιούμενες αντίστοιχα στο SPSS ως F_DESIGN και
F_INFRASTRUCTURE.
6.1.3

Αποτελέσματα

Όπως προαναφέρθηκε (σελ. 261) στόχος αυτού του σταδίου της έρευνας είναι
να αξιοποιηθεί η μέθοδος της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών έτσι, ώστε να
ομαδοποιηθούν υπολογιστικά και εννοιολογικά οι αρχικές δώδεκα μεταβλητές
μέτρησης των χαρακτηριστικών τεχνικής λειτουργικότητας των πολιτικών δικτυακών
τόπων.
Οι μεταβλητές χωρίστηκαν εκ των προτέρων σε δύο διακριτές ομάδες σύμφωνα
με το υποκείμενο μετρούμενο χαρακτηριστικό τους. Στη συνέχεια έγιναν δύο
ξεχωριστές διαδικασίες Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες. Από την πρώτη προέκυψε
ένας παράγοντας που ονομάστηκε ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ και από τη δεύτερη προέκυψαν δύο
παράγοντες οι οποίοι ονομάστηκαν ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Στη
συνέχεια και οι τρεις παράγοντες ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία τους με το μοντέλο
Alpha Cronbach.
Οι

παράγοντες

που

προέκυψαν

από

αυτό

το

στάδιο

της

έρευνας

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη διερεύνηση των διαφορών σύμφωνα με τις
ανεξάρτητες μεταβλητές.
Πίνακας 6-19. Παράγοντες Τεχνικής Λειτουργικότητας

Παράγοντας
Ορατότητα
Σχεδιασμός
Τεχνική Υποδομή

Κωδικοποίηση SPSS
F_VISIBILITY
F_DESIGN
F_INFRASTRUCTURE

6.2 Θεσμική Μορφή -Διερεύνηση διαφορών μεταξύ ομάδων
Για την διερεύνηση της επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής «Θεσμική
μορφή σχήματος στην εκλογική διαδικασία» (Πίνακας 4-9, σελ. 181) η οποία είναι
κατηγορική δύο επιπέδων όπως έχουν καταγραφεί από το πρώτο στάδιο της έρευνας θα
χρησιμοποιηθεί το στατιστικό κριτήριο T-Test ενώ εφόσον δεν ικανοποιούνται οι
παραδοχές εφαρμογής του T-Test, θα χρησιμοποιηθούν μη-παραμετρικά κριτήρια.
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Στόχος: Να αξιολογηθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς των
παραγόντων και μεταβλητών σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές
Είσοδος: Η βάση δεδομένων του SPSS με τους παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί από
το Στάδιο 2 και οι ανεξάρτητες μεταβλητές .
Έξοδος: Αποτελέσματα επεξεργασίας από το SPSS, Αξιολόγηση και ερμηνεία
Μεθοδολογία: independent samples T-Test, Mann-Whitney
Εργαλεία: IBM SPSS

Όπως προαναφέρθηκε, η ανεξάρτητη μεταβλητή «Θεσμική Μορφή» είναι
κατηγορική δύο επιπέδων. Δεδομένου ότι όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές μετρούνται
σε συνεχή κλίμακα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι κάθε κόμμα εμφανίζεται μόνο σε
μία από τις ομάδες που ορίζονται από τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη μεταβλητή, το
κατάλληλο στατιστικό κριτήριο για τον έλεγχο διαφορών μεταξύ των δύο επιπέδων
είναι το independent samples T-Test (Δαφέρμος, 2005). Η μηδενική υπόθεση του TTest διατυπώνεται ως εξής:
Η0 Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των
παρατηρούμενων ομάδων
6.2.1

Τεχνική Λειτουργικότητα

Οι παράγοντες τεχνικής λειτουργικότητας που καθορίστηκαν με τη μέθοδο της
Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών στην §6.1.3 (σελ. 281) είναι τρεις: η Ορατότητα, ο
Σχεδιασμός και η Τεχνική Υποδομή, ενώ η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει δύο επίπεδα
(Πίνακας 4-9, σελ. 181).
6.2.1.1

Έλεγχος Παραδοχών και Επεξεργασία

Παραδοχή εφαρμογής του T-Test αποτελεί η κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα
της κάθε μίας εξαρτημένης μεταβλητής.
Πίνακας 6-20. Θεσμική Μορφή - Έλεγχοι Κανονικότητας Παραγόντων Τεχνικής Λειτουργικότητας

Παράγοντες

I_ELECT

Kolmogorov-Smirnov
Statisti
c
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Shapiro-Wilk
Statisti
c

df

Sig.
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ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

,103

Σ
ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,215

2

,200

8

*

1

,036

,961
,917

7
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

,074

Σ

Σ

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,227

2

,200

8

*

1

,020

,985
,925

7
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ

,082

Σ
ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,106

2

,200

8

*

1

,200

7

*

,966
,956

2

,36

8

7

1

,13

7

2

2

,94

8

6

1

,17

7

9

2

,47

8

1

1

,56

7

5

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-20) εμφανίζονται τα κριτήρια ελέγχου
κανονικότητας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Επειδή οι βαθμοί
ελευθερίας και στα δύο εξεταζόμενα επίπεδα για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές είναι
μικρότερο από 50 (28 και 17 αντίστοιχα), ο έλεγχος κανονικότητας γίνεται με το
κριτήριο Shapiro-Wilk (Δαφέρμος, 2005). Το κριτήριο έχει την παρακάτω μηδενική
υπόθεση:
Η0 Η κατανομή του δείγματος ΔΕΝ απέχει από την κανονική κατανομή

Όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα και για τους τρεις παράγοντες
αλλά και στα δύο επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής το παρατηρούμενο επίπεδο
είναι μεγαλύτερο από 5%. Συνεπώς γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση και εξάγεται το
συμπέρασμα ότι τα επιμέρους δείγματα προέρχονται από κανονικά κατανεμημένο
πληθυσμό.
Δεύτερη προϋπόθεση εφαρμογής του T-Test είναι ο έλεγχος της ισότητας των
πληθυσμιακών διασπορών γίνεται με το στατιστικό κριτήριο Levene (Δαφέρμος,
2009b) το οποίο έχει την παρακάτω μηδενική υπόθεση:
Η0 Οι δύο παρατηρούμενες ομάδες έχουν ίσες πληθυσμιακές διασπορές

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-21), το τεστ Levene έχει
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μεγαλύτερο του 5% για όλες τις εξαρτημένες
μεταβλητές. Συνεπώς η μηδενική υπόθεση ισχύει και οι δύο παρατηρούμενες ομάδες
είναι ομοιογενείς.
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Πίνακας 6-21. Θεσμική Μορφή - Αποτελέσματα εκτέλεσης independent samples T-Test για τους Παράγοντες
Τεχνικής Λειτουργικότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Levene's
Test for
Equality
of
Variances

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

6.2.1.2

T-Test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig.
(2tailed)

,813

,372

,389

43

,699

,11665125

,30013872

Lower
-,48863617

Upper
,72193867

,395

35,663

,695

,11665125

,29532580

-,48249405

,71579655

-,720

43

,475

-,21184968

,29413688

-,80503322

,38133387

-,706

31,794

,485

-,21184968

,30007563

-,82323888

,39953953

,516

43

,609

,16138165

,31304654

-,46993685

,79270016

,519

34,741

,607

,16138165

,31066600

-,46947182

,79223513

,763

,010

,387

,922

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Αποτελέσματα

Όπως δείξαμε προηγουμένως υπάρχει ομοιογένεια και για τις τρεις εξαρτημένες
μεταβλητές. Συνεπώς στον παραπάνω πίνακα εξετάζονται οι γραμμές με την ένδειξη
Equal variances assumed.


Για την Ορατότητα το T-Test έχει τιμές t=0,389 df=43 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 69,9% συνεπώς η μηδενική υπόθεση
απορρίπτεται σε επίπεδο 5% και δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.



Για το Σχεδιασμό το T-Test έχει τιμές t=-,072, df=43 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 48,5% συνεπώς η μηδενική υπόθεση
απορρίπτεται σε επίπεδο 5% και δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.
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Για την Τεχνική Υποδομή το T-Test έχει τιμές t=0,516, df=43 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 60,9% συνεπώς η μηδενική υπόθεση
απορρίπτεται σε επίπεδο 5% και δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Πολιτική Λειτουργικότητα

6.2.2

Οι παράγοντες πολιτικής λειτουργικότητας όπως αναγνωρίστηκαν από την
βιβλιογραφική ανασκόπηση στην §4.2.3 (σελ. 157) είναι πέντε: η Παροχή
Πληροφοριών, Προεκλογικές Εκστρατείες, Παραγωγή Πόρων, Δικτύωση και
Συμμετοχή, ενώ η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει δύο επίπεδα (Πίνακας 4-9, σελ. 181).
6.2.2.1

Έλεγχος Παραδοχών και Επεξεργασία

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή
του T-Test είναι αφενός μεν η κανονικότητα του δείγματος σε όλα τα επίπεδα της
ανεξάρτητης μεταβλητής, αφετέρου δε η ύπαρξη ομοιογένειας. Ο έλεγχος της
κανονικότητας

γίνεται

με το στατιστικό κριτήριο

Shapiro-Wilk, επειδή οι

υποπληθυσμοί στα δύο επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι μικρότερα από το 50
(Δαφέρμος, 2005) ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από το
Kolmogorov-Smirnov (Field, 2009).
Πίνακας 6-22. Θεσμική Μορφή - Έλεγχοι Κανονικότητας Μεταβλητών Πολιτικής Λειτουργικότητας

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

KolmogorovSmirnov
Statistic df Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

*

,969

30

,503

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

,104

30

,200

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,209

17

,047

,930

17

,214

ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

,270

30

,000

,784

30

,000

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,264

17

,003

,840

17

,008

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

,361

30

,000

,657

30

,000

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,521

17

,000

,385

17

,000

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

,279

30

,000

,606

30

,000

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,299

17

,000

,680

17

,000

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

,145

30

,106

,936

30

,069

17

*

,934

17

,250

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,148

,200

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι μόνο σε δύο εξαρτημένες μεταβλητές
υπάρχει κανονικότητα στα δύο επίπεδα της θεσμικής μορφής:
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Στην «Παροχή Πληροφοριών» σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
p=50,3% και p=21,4% συμπεραίνεται ότι το δείγμα προέρχεται από
κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό



Στην «Συμμετοχή» σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=6,9% και
p=25% συμπεραίνεται ότι το δείγμα προέρχεται από κανονικά
κατανεμημένο πληθυσμό



Για τις υπόλοιπες τρεις εξαρτημένες μεταβλητές («Προεκλογικές
Εκστρατείες», «Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση» δεν υπάρχει
κανονική κατανομή.

Για τις μεταβλητές οι οποίες ικανοποιούν την παραδοχή της κανονικότητας το
κατάλληλο στατιστικό κριτήριο για τον έλεγχο διαφορών μεταξύ των δύο επιπέδων
είναι το independent samples T-Test (Δαφέρμος, 2005).
Για τις τρεις μεταβλητές οι οποίες δεν ικανοποιούν την παραδοχή της
κανονικότητας έγινε αρχικά προσπάθεια να γίνει άρση του εμποδίου με τη χρήση
μετασχηματισμών των δεδομένων. Ωστόσο η προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής σε ό, τι
αφορά τη θεραπεία της έλλειψης κανονικότητας, οπότε είναι αναγκαία η προσφυγή σε
μη παραμετρικές μεθόδους ώστε να διερευνηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο
ομάδων.
Τα μη παραμετρικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι τα Mann-Whitney και
Kolmogorov-Smirnov Z. Πρακτικά, προϋποθέσεις εφαρμογής των δύο κριτηρίων στο
χώρο των Κοινωνικών Επιστημών είναι τα δύο δείγματα που συμμετέχουν στην
ανάλυση να είναι ανεξάρτητα και τυχαία, ενώ η κλίμακα μέτρησής τους να είναι
τουλάχιστον τακτική (Δαφέρμος, 2005).
6.2.2.1.1

T-Test Δύο Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Δεύτερη προϋπόθεση εφαρμογής του T-Test είναι ο έλεγχος της ισότητας των
πληθυσμιακών διασπορών που γίνεται με το στατιστικό κριτήριο Levene (Δαφέρμος,
2009b) το οποίο έχει την παρακάτω μηδενική υπόθεση:
Η0 Οι δύο παρατηρούμενες ομάδες έχουν ίσες πληθυσμιακές διασπορές

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-23), το τεστ Levene έχει
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μεγαλύτερο του 5% για όλες τις εξαρτημένες
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μεταβλητές. Συνεπώς η μηδενική υπόθεση ισχύει και οι δύο παρατηρούμενες ομάδες
είναι ομοιογενείς.
Πίνακας 6-23. Θεσμική Μορφή - Αποτελέσματα εκτέλεσης independent samples T-Test για της Μεταβλητές
Πολιτικής Λειτουργικότητας «Παροχή Πληροφοριών» και «Συμμετοχή»

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

2,095

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Levene's
Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

,102

,155

,751

T-Test for Equality of Means

t

df

Sig.
(2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

,981

45

,332

1,084

1,105

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1,142
3,311

1,074

42,343

,289

1,084

1,009

-,952

3,121

,632

45

,531

1,24902

1,97711

-2,73308

5,23112

,640

34,714

,526

1,24902

1,95080

-2,71247

5,21051

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι υπάρχει ομογένεια στις δύο
εξαρτημένες μεταβλητές σύμφωνα με το τεστ Levene. Για την «Παροχή Πληροφοριών»
έχουμε F=2,095 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=15,5%, ενώ για τη
«Συμμετοχή» έχουμε F=0,102 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=75,5%.
Συνεπώς για τη διερεύνηση της ύπαρξης διαφορών εξετάζεται η γραμμή με την ένδειξη
Equal Variances Assumed.
6.2.2.1.2

Μη παραμετρικά κριτήρια Mann-Whitney και Kolmogorov-Smirnov Z

Ο έλεγχος της κανονικότητας φανέρωσε ότι οι εξαρτημένες μεταβλητές
«Προεκλογικές Εκστρατείες», «Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση» δεν ικανοποιούν
την παραδοχή του T-Test, ενώ παράλληλα οι μετασχηματισμοί των δεδομένων που
επιχειρήθηκαν δεν θεράπευσαν την έλλειψη κανονικότητας. Έτσι είναι αναγκαία η
προσφυγή σε μη παραμετρικές μεθόδους, ώστε να διερευνηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ
των δύο ομάδων.
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Τα μη παραμετρικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι τα Mann-Whitney και
Kolmogorov-Smirnov Z234. Πρακτικά, προϋποθέσεις εφαρμογής των δύο κριτηρίων στο
χώρο των Κοινωνικών Επιστημών είναι τα δύο δείγματα που συμμετέχουν στην
ανάλυση να είναι ανεξάρτητα και τυχαία, ενώ η κλίμακα μέτρησής τους να είναι
τουλάχιστον τακτική235 (Δαφέρμος, 2005). Η μηδενική υπόθεση του κριτηρίου MannWhitney είναι η εξής:
Η0 Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπό εξέταση πληθυσμιακών μέσων

Επειδή σύμφωνα με την κανονικοποιητική θεώρηση, θα ήταν αναμενόμενο τα
ανεξάρτητα κόμματα να έχουν καλύτερη επίδοση στις εξαρτημένες μεταβλητές η
εναλλακτική υπόθεση διατυπώνεται ως εξής:
Η1 Τα ανεξάρτητα κόμματα/συνασπισμοί έχουν καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με τις
εξαρτημένες μεταβλητές

Συνεπώς, στα αποτελέσματα του κριτηρίου Mann-Whitney θα εξεταστεί το
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μονής κατεύθυνσης.
Πίνακας 6-24. Θεσμική Μορφή – Μέσος Όρος Τάξεων Mann-Whitney για τις μεταβλητές «Προεκλογικές
Εκστρατείες», «Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση»

ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

N

Mean Rank

Sum of Ranks

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

30

25,55

766,50

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

17

21,26

361,50

Total

47

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

30

26,25

787,50

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

17

20,03

340,50

Total

47

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

30

23,75

712,50

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

17

24,44

415,50

Total

47

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-24) εμφανίζονται οι μέσοι όροι των τάξεων
για τις εξαρτημένες μεταβλητές. Στις «Προεκλογικές Εκστρατείες» και στην

234

Ο Field (2009) αναφέρει ότι στην περίπτωση που τα δειγματικά μεγέθη ανά επίπεδο της ανεξάρτητης
μεταβλητής είναι μικρότερα από 25 τότε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov Z τείνει να έχει μεγαλύτερη
ισχύ από το κριτήριο Mann-Whitney ενώ ο Δαφέρμος (2005) επιβεβαιώνει ότι το Kolmogorov-Smirnov
Z είναι πιο ευαίσθητο κριτήριο.
235
Ο Δαφέρμος (2005) αναφέρει επίσης ότι καλό είναι να μην υπάρχουν δεσμοί στα δεδομένα του
δείγματος, ωστόσο το κριτήριο Mann-Whitney μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά ακόμα και με την
ύπαρξη δεσμών. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών πρακτικά
εξετάζονται δύο παραδοχές που αναφέρονται.
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«Παραγωγή Πόρων» τα αυτόνομα κόμματα/συνασπισμοί εμφανίζουν μεγαλύτερες
τιμές από τα μέλη συνασπισμών, ενώ στη «Δικτύωση» συμβαίνει το αντίθετο με πολύ
μικρή διαφορά.
Πίνακας 6-25. Θεσμική Μορφή - Αποτελέσματα Mann-Whitney για την «Παραγωγή Πόρων», «Προεκλογικές
Εκστρατείες» και «Δικτύωση»

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΡΩΝ
187,500

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Mann-Whitney U

ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
208,500

Wilcoxon W

361,500

340,500

712,500

Z

-1,094

-1,907

-,166

Asymp. Sig. (2-tailed)

,274

,057

,868

a

,065

a

,874a

,280

,065

,874

,281

,066

,874

,140a

,036a

,437a

Sig.

Monte Carlo
Sig. (2-tailed)

Monte Carlo
Sig. (1-tailed)

99% Confidence
Interval

,280
Lower
Bound
Upper
Bound

Sig.
99% Confidence
Interval

Lower
,140
,036
Bound
Upper
,141
,036
Bound
a. Based on 100000000 sampled tables with starting seed 1585587178.
b. Grouping Variable: ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

247,500

,437
,437

Πίνακας 6-26. Θεσμική Μορφή - Αποτελέσματα Kolmogorov-Smirnov για την «Παραγωγή Πόρων»,
«Προεκλογικές Εκστρατείες» και «Δικτύωση»

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΡΩΝ
,249

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Absolute

ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
,208

Positive

,000

,000

,175

Negative

-,208

-,249

-,180

Kolmogorov-Smirnov Z

,685

,820

,594

Asymp. Sig. (2-tailed)

,737

,512

,872

a

a

,780a

Most Extreme
Differences

Monte Carlo Sig.
(2-tailed)

Sig.

,220

Lower
,220
,094
Bound
Upper
,220
,094
Bound
a. Based on 100000000 sampled tables with starting seed 1585587178.
b. Grouping Variable: ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

6.2.2.2

99%
Confidence
Interval

,094

,180

,780
,781

Αποτελέσματα

Για τις μεταβλητές «Παροχή Πληροφοριών» και «Συμμετοχή» εκτελέστηκε η
διαδικασία T-Test δύο ανεξάρτητων δειγμάτων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στη
σελίδα 287 (Πίνακας 6-23). Δεδομένου ότι οι παρατηρούμενες ομάδες είναι
ομοιογενείς, εξετάζεται η αντίστοιχη γραμμή στον πίνακα Equal Variances Assumed.
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Για την «Παροχή Πληροφοριών» το T-Test έχει τιμές t=0,981 df=45 σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 33,2% συνεπώς η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο 5% και δεν υπάρχουν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.



Για τη «Συμμετοχή» το T-Test έχει τιμές t=0,632 df=45 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 53,1% συνεπώς η μηδενική υπόθεση
απορρίπτεται σε επίπεδο 5% και δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Για τις μεταβλητές «Προεκλογικές Εκστρατείες», «Παραγωγή Πόρων» και
«Δικτύωση» εκτελέστηκε η διαδικασία Mann-Whitney και Kolmogorov-Smirnov Z. Τα
αποτελέσματα της επεξεργασίας εμφανίζονται στη σελίδα 289 (Πίνακας 6-25 και
Πίνακας 6-26).


Για τη μεταβλητή «Προεκλογικές Εκστρατείες» η τιμή U του κριτηρίου
Mann-Whitney είναι 208,5 και το επίπεδο παρατηρούμενης στατιστικής
σημαντικότητας είναι p=13,7% (Asymptotic Sig. 1-tailed). Συνεπώς η
μηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή και το κριτήριο δεν ανιχνεύει διαφορές
μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων, που είναι αυτόνομα ή μέλη
συνασπισμών, σε ό, τι αφορά τις προεκλογικές εκστρατείες. Το
συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μέθοδο προσομοίωσης
Monte-Carlo η οποία σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 14%
επίσης δέχεται τη μηδενική υπόθεση του κριτηρίου, ενώ το KolmogorovSmirnov Z έχει τιμή 0,685 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
36,85% (με την προσομοιωτική μέθοδο Monte Carlo να έχει p=11%).
Συνεπώς δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις
δύο ομάδες.



Για τη μεταβλητή «Παραγωγή Πόρων» η τιμή U του κριτηρίου MannWhitney είναι 187,5 και το επίπεδο παρατηρούμενης στατιστικής
σημαντικότητας είναι p=2,85% (Asymptotic Sig. 1-tailed). Συνεπώς η
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται υπέρ της εναλλακτικής και το κριτήριο
ανιχνεύει διαφορές μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων που είναι
αυτόνομα ή μέλη συνασπισμών, σε ό, τι αφορά την «Παραγωγή
Πόρων». Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μέθοδο
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προσομοίωσης

Monte-Carlo

η

οποία

σε

επίπεδο

στατιστικής

σημαντικότητας 3,6% επίσης δέχεται την εναλλακτική υπόθεση του
κριτηρίου, αλλά και από το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov Z το οποίο
έχει τιμή 0,820 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 4,7%. Συνεπώς
εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες
με

τα

ανεξάρτητα

κόμματα/συνασπισμούς

να

υπερτερούν

των

κομμάτων/οργανώσεων που συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα.


Για τη μεταβλητή «Δικτύωση» η τιμή U του κριτηρίου Mann-Whitney
είναι 247,5 και το επίπεδο παρατηρούμενης στατιστικής σημαντικότητας
είναι p=43,4% (Asymptotic Sig. 1-tailed). Συνεπώς η μηδενική υπόθεση
γίνεται δεκτή και το κριτήριο δεν ανιχνεύει διαφορές μεταξύ των
κομμάτων και οργανώσεων που είναι αυτόνομα ή μέλη συνασπισμών, σε
ό, τι αφορά τις δυνατότητες δικτύωσης. Το συμπέρασμα αυτό
επιβεβαιώνεται και από τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo η οποία
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 43,7% επίσης δέχεται τη
μηδενική υπόθεση του κριτηρίου, ενώ το Kolmogorov-Smirnov Z έχει
τιμή 0,594 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 39,1% (με την
προσομοιωτική μέθοδο Monte Carlo να έχει p=39%). Συνεπώς δεν
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

6.2.3

Σχολιασμός

Η θεσμική μορφή συμμετοχής των κομμάτων και οργανώσεων στην εκλογική
διαδικασία δε φαίνεται να έχει επίδραση στις επιδόσεις τους στην τεχνική
λειτουργικότητα. Οι δικτυακοί τόποι τόσο των κομμάτων/οργανώσεων που
συμμετέχουν αυτόνομα στην εκλογική διαδικασία, όσο και αυτών που συμμετέχουν σε
συλλογικά σχήματα επιτυγχάνουν παραπλήσιες επιδόσεις στην Ορατότητα, τον
Σχεδιασμό και την Τεχνική Υποδομή χωρίς να εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές
διαφορές. Από την άλλη πλευρά, στον τομέα της Πολιτικής Λειτουργικότητας,
εξετάζονται πέντε διαφορετικές μεταβλητές για τις οποίες ανιχνεύονται διαφορές μόνο
στην Παραγωγή Πόρων.
Αναμφίβολα τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ενδείξεις για την εξισωτική
θεώρηση, καθώς τα μικρότερα κόμματα και οργανώσεις φαίνεται να επιτυγχάνουν
παραπλήσιες επιδόσεις με τα ανεξάρτητα κόμματα. Ωστόσο αυτό οφείλεται
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περισσότερο στο γεγονός ότι τα ανεξάρτητα κόμματα δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τον
παγκόσμιο ιστό και δεν διαθέτουν καθορισμένη επικοινωνιακή στρατηγική που να
εντάσσει το νέο μέσο στους σκοπούς τους, παρά στην αποτελεσματική λειτουργία των
δικτυακών τόπων των μικρότερων οργανώσεων.

6.3 Κοινοβουλευτισμός - Διερεύνηση διαφορών μεταξύ ομάδων
Όπως αναλύθηκε στην §4.3.2 (σελ. 181), η ανεξάρτητη μεταβλητή
«Κοινοβουλευτισμός» είναι κατηγορική τεσσάρων επιπέδων. Δεδομένου ότι όλες οι
εξαρτημένες μεταβλητές μετρούνται σε συνεχή κλίμακα, καθώς επίσης και το γεγονός
ότι κάθε κόμμα εμφανίζεται μόνο σε μία από τις ομάδες που ορίζονται από τη
συγκεκριμένη ανεξάρτητη μεταβλητή, το κατάλληλο στατιστικό κριτήριο για τον
έλεγχο διαφορών μεταξύ των δύο επιπέδων είναι η Απλή Ανάλυση Διασποράς με ένα
παράγοντα. (Δαφέρμος, 2005). Η μηδενική υπόθεση της ANOVA διατυπώνεται ως
εξής:
Η0 Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπό εξέταση πληθυσμιακών μέσων

Επειδή

μας

ενδιαφέρει

να

εξεταστούν

όλες

οι

πιθανές

συγκρίσεις

χρησιμοποιούνται post-hoc στατιστικά κριτήρια.

Στόχος: Να αξιολογηθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς των
παραγόντων και μεταβλητών που προέκυψαν από τα προηγούμενα κεφάλαια σε σχέση
με τις ανεξάρτητες μεταβλητές
Είσοδος: Η βάση δεδομένων του SPSS με τους παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί από
την §6.1 και οι ανεξάρτητες μεταβλητές από την§4.2.4.
Έξοδος: Αποτελέσματα επεξεργασίας από το SPSS, Αξιολόγηση και ερμηνεία
Μεθοδολογία: One way ANOVA, Kruskal-Wallis
Εργαλεία: IBM SPSS

6.3.1
6.3.1.1

Τεχνική Λειτουργικότητα
Έλεγχος Παραδοχών και επεξεργασία

Παραδοχή εφαρμογής της ANOVA αποτελεί η κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα
της κάθε μίας εξαρτημένης μεταβλητής.
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Πίνακας 6-27. Κοινοβουλευτισμός. Έλεγχοι Κανονικότητας Παραγόντων Τεχνικής Λειτουργικότητας

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic

Statistic

Sig.

df

Sig.

,234

6

,200

,883

6

,285

,259
,097

11
23

,038
,200

,896
,973

11
23

,166
,751

,322

5

,099

,851

5

,199

ΒΟΥΛΗ
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,213

6

,200

,957

6

,797

,192
,109

11
23

,200
,200

,960
,975

11
23

,777
,810

,275

5

,200

,796

5

,075

ΒΟΥΛΗ
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

,233

6

,200

,893

6

,333

,173
,111

11
23

,200
,200

,943
,951

11
23

,560
,314

,252

5

,200

,920

5

,527

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

df

ΒΟΥΛΗ
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

I_PARLIAMENT

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-27) εμφανίζονται τα κριτήρια ελέγχου
κανονικότητας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Επειδή οι βαθμοί
ελευθερίας και στα τέσσερα εξεταζόμενα επίπεδα για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές
είναι μικρότερο από 50, ο έλεγχος κανονικότητας γίνεται με το κριτήριο Shapiro-Wilk
(Δαφέρμος, 2005). Όπως προαναφέρθηκε το κριτήριο έχει την παρακάτω μηδενική
υπόθεση:
Η0 Η κατανομή του δείγματος ΔΕΝ απέχει από την κανονική κατανομή

Όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα και για τους τρεις παράγοντες
αλλά και σε όλα επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής το παρατηρούμενο επίπεδο είναι
μεγαλύτερο από 5%. Συνεπώς γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση και εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η παραδοχή της κανονικότητας ικανοποιείται.
Ο έλεγχος της ισότητας των πληθυσμιακών διασπορών γίνεται με το στατιστικό
κριτήριο Levene (Δαφέρμος, 2009b). Όπως προαναφέρθηκε, το κριτήριο έχει την
παρακάτω μηδενική υπόθεση:
Η0 Οι δύο παρατηρούμενες ομάδες έχουν ίσες πληθυσμιακές διασπορές
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, το τεστ Levene έχει επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας μεγαλύτερο του 5% για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές.
Συνεπώς η μηδενική υπόθεση ισχύει και οι παρατηρούμενες ομάδες είναι ομοιογενείς.
Πίνακας 6-28. Κοινοβουλευτισμός- Έλεγχος Ισότητας Διασπορών για τους Παράγοντες Τεχνικής
Λειτουργικότητας

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ_ΥΠΟΔΟΜΗ

6.3.1.2

Levene Statistic
1,947
1,940
1,595

df1
3
3
3

df2
41
41
41

Sig.
,137
,138
,205

Αποτελέσματα

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι δύο παραδοχές της ANOVA
ικανοποιούνται και είναι εφικτή η εκτέλεση της διαδικασίας.
Πίνακας 6-29. Αποτελέσματα ANOVA για τους Παράγοντες Τεχνικής Λειτουργικότητας

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΥΠΟΔΟΜΗ

Sum of Squares

df

Between Groups

12,839

3

Mean
Square
4,280

Within Groups

28,279

41

,690

Total

41,118

44

Between Groups

9,095

3

3,032

Within Groups

30,731

41

,750

Total

39,826

44

Between Groups

2,652

3

,884

Within Groups

42,197

41

1,029

Total

44,849

44

F

Sig.

6,205

,001

4,045

,013

,859

,470

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-29) εμφανίζονται τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ANOVA όπου για τις μεταβλητές ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (αντίστοιχα
F=6,205, p= 0,001 και F=4,045, p=0,13), ενώ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ δεν
εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (F=0,859,
p=0,470).
Όμως τα δεδομένα τεχνικής λειτουργικότητας διαμοιραζόμενα στα τέσσερα
επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής εμφανίζουν μία ιδιαιτερότητα: οι υποομάδες που
προκύπτουν είναι ανισοπληθείς. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι διαφορές
που εντοπίστηκαν να επιβεβαιωθούν από τα μη παραμετρικά τεστ Brown-Forsythe και
Welch (Πίνακας 6-30).
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Πίνακας 6-30. Μη παραμετρικά τεστ Brown-Forsythe και Welch για τους Παράγοντες Τεχνικής
Λειτουργικότητας

Statistic

df1

df2

Sig.

Welch

32,052

3

13,622

,000

Brown-Forsythe

7,572

3

20,928

,001

Welch

5,135

3

11,505

,017

Brown-Forsythe

3,479

3

17,270

,039

Welch

1,569

3

14,307

,240

Brown-Forsythe

1,243

3

32,795

,310

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ_ΥΠΟΔΟΜΗ

Τα μη παραμετρικά τεστ επιβεβαιώνουν ότι στους παράγοντες ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ομάδων, ενώ επιπλέον στον παράγοντα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ δεν εμφανίζονται
στατιστικώς σημαντικές διαφορές
Δεδομένου ότι σκοπός της διαδικασίας είναι να γίνουν όλες οι πιθανές
συγκρίσεις, χρησιμοποιούνται post-hoc tests. Ο Δαφέρμος (2011 - υπό έκδοση) αλλά
και ο Field (2009) αναφέρουν ότι τα κατάλληλα post-hoc test, όταν εμπλέκονται
ανισοπληθή δείγματα, είναι τα Hochberg’s GT2 και Gabriel. Η μέθοδος Hochberg’s
GT2 αναφέρεται ως αναξιόπιστη στις περιπτώσεις που οι πληθυσμιακές διασπορές δεν
είναι ίσες, ωστόσο για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμφανίζεται τέτοιο πρόβλημα
(Πίνακας 6-28 σελ. 294).
Η εξέταση των αποτελεσμάτων των Post-Hoc τεστ δείχνει ότι και οι δύο posthoc διαδικασίες παράγουν παρόμοια αποτελέσματα

σε επίπεδο στατιστικής

σημαντικότητας 5%:


Ορατότητα
o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Κοινοβουλευτικά ως Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 1,3%, Hochberg sig.
1,4%)
o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Εξωκοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμούς (Gabriel sig. 0,03%, Hochberg
sig. 0,06%)
o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 2,4%, Hochberg sig.
2,4%)
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o Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλευτικών
ως

Μέλη

Συνασπισμών

και

των

Εξωκοινοβουλευτικών

Κομμάτων/Συνασπισμών (Gabriel sig. 93,7%, Hochberg sig. 94,1%)
o Δεν

εμφανίζονται

στατιστικώς

σημαντικές

διαφορές

μεταξύ

Εξωκοινοβουλευτικών Κομμάτων/Συνασπισμών και των Εξωκοινοβουλευτικών
ως Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 98,6%, Hochberg sig. 99,9%)
o Δεν

εμφανίζονται

στατιστικώς

σημαντικές

διαφορές

μεταξύ

Εξωκοινοβουλευτικών ως Μέλη Συνασπισμών και των Κοινοβουλευτικών ως
Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 99,9%, Hochberg sig. 99,9%)


Σχεδιασμός
o Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλευτικών
Κομμάτων/Συνασπισμών και των Κοινοβουλευτικών ως Μέλη Συνασπισμών
(Gabriel sig. 27,8%, Hochberg sig. 29%)
o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Εξωκοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμούς (Gabriel sig. 0,5%, Hochberg sig.
0,8%)
o Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλευτικών
Κομμάτων/Συνασπισμών

και

των

Εξωκοινοβουλευτικών

ως

Μέλη

Συνασπισμών (Gabriel sig. 29,1%, Hochberg sig. 29,2%)
o Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλευτικών
ως

Μέλη

Συνασπισμών

και

των

Εξωκοινοβουλευτικών

Κομμάτων/Συνασπισμών (Gabriel sig. 52,1%, Hochberg sig. 54%)
o Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλευτικών
ως Μέλη Συνασπισμών και των Εξωκοινοβουλευτικών ως Μέλη Συνασπισμών
(Gabriel sig. 99,9%, Hochberg sig. 99,9%)
o Δεν

εμφανίζονται

στατιστικώς

σημαντικές

διαφορές

μεταξύ

Εξωκοινοβουλευτικών Κομμάτων/Συνασπισμών και των Εξωκοινοβουλευτικών
ως Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 95,4%, Hochberg sig. 96,5%)


Τεχνική Υποδομή
o Δεν εμφανίζεται καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων.
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Πολιτική Λειτουργικότητα
Έλεγχος Παραδοχών και Επεξεργασία

Παραδοχή εφαρμογής της ANOVA αποτελεί η κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα
της κάθε μίας εξαρτημένης μεταβλητής.
Πίνακας 6-31. Κοινοβουλευτισμός. Έλεγχοι Κανονικότητας Μεταβλητών Πολιτικής Λειτουργικότητας

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

KolmogorovSmirnova
Statistic df Sig.
*

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

ΒΟΥΛΗ
,256
6 ,200
,849
6 ,154
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ
,171
11 ,200*
,930
11 ,410
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
,111
25 ,200*
,964
25 ,494
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
,348
5
,047
,779
5 ,054
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΒΟΥΛΗ
,205
6 ,200*
,925
6 ,540
ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ
,246
11 ,061
,845
11 ,037
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
,309
25 ,000
,842
25 ,001
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
,231
5 ,200*
,881
5 ,314
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΒΟΥΛΗ
,293
6
,117
,822
6 ,091
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ
,492
11 ,000
,486
11 ,000
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
,385
25 ,000
,610
25 ,000
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ
,332
6
,038
,849
6 ,155
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ
,295
11 ,008
,730
11 ,001
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
,227
25 ,002
,762
25 ,000
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
,348
5
,048
,700
5 ,010
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΒΟΥΛΗ
,265
6 ,200*
,835
6 ,118
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ
,190
11 ,200*
,935
11 ,463
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΚΟΙΝ.
,116
25 ,200*
,954
25 ,306
ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ
,209
5 ,200*
,963
5 ,826
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
b. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ is constant when ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = ΕΞΩΚΟΙΝ.
ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. It has been omitted.
ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-30) εμφανίζονται τα κριτήρια ελέγχου
κανονικότητας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Επειδή οι βαθμοί
ελευθερίας και στα τέσσερα εξεταζόμενα επίπεδα για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές
είναι μικρότερο από 50, ο έλεγχος κανονικότητας γίνεται με το κριτήριο Shapiro-Wilk
(Δαφέρμος, 2005). Όπως προαναφέρθηκε το κριτήριο έχει την παρακάτω μηδενική
υπόθεση:
Η0 Η κατανομή του δείγματος ΔΕΝ απέχει από την κανονική κατανομή

Όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα για τρεις από τις μεταβλητές
ΔΕΝ ικανοποιείται η παραδοχή της κανονικότητας σε όλα επίπεδα της ανεξάρτητης
μεταβλητής καθώς το παρατηρούμενο επίπεδο είναι μικρότερο από 5%.
Για τη μεταβλητή «Προεκλογικές Εκστρατείες» η στατιστική σημαντικότητα
του κριτηρίου Shapiro-Wilk για τα κόμματα/οργανώσεις που συμμετέχουν ως μέλη
συνασπισμών στο κοινοβούλιο είναι p=3,7% και για τα εξωκοινοβουλευτικά
κόμματα/οργανώσεις είναι p=0,1%.
Για τη μεταβλητή «Παραγωγή Πόρων» όπως και για τη μεταβλητή «Δικτύωση»
η στατιστική σημαντικότητα του κριτηρίου Shapiro-Wilk είναι μικρότερη από 5% σε
όλα τα επίπεδα πλην των κοινοβουλευτικών κομμάτων/συνασπισμών. Παράλληλα όπως
σημειώνεται στον πίνακα για τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα/οργανώσεις που
πολιτεύονται ως μέλη συνασπισμών η «Παραγωγή Πόρων» είναι σταθερή και
εξαιρείται από την επεξεργασία.
Για τις μεταβλητές «Παροχή Πληροφοριών» και «Συμμετοχή» η στατιστική
σημαντικότητα του κριτηρίου Shapiro-Wilk είναι μεγαλύτερη από 5% σε όλα τα
επίπεδα, συνεπώς γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση και εξάγεται το συμπέρασμα ότι η
παραδοχή της κανονικότητας ικανοποιείται.
Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, η εκτέλεση της ανάλυσης διασποράς με
έναν παράγοντα μπορεί να εκτελεστεί μόνο για τις δύο μεταβλητές που ικανοποιούν την
παραδοχή της κανονικότητας, διότι, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα,
ικανοποιείται και η παραδοχή της ισότητας διασπορών αφού το τεστ Levene έχει
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μεγαλύτερο του 5% για αυτές τις δύο εξαρτημένες
μεταβλητές. Συνεπώς η μηδενική υπόθεση του κριτηρίου ισχύει και οι παρατηρούμενες
ομάδες είναι ομοιογενείς.
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Πίνακας 6-32. Κοινοβουλευτισμός- Έλεγχος Ισότητας Διασπορών για τις μεταβλητές Πολιτικής
Λειτουργικότητας Παροχή Πληροφοριών και Συμμετοχή

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1,439

3

43

,245

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

,269

3

43

,847

Για τις εξαρτημένες μεταβλητές, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις παραδοχές της
ANOVA, θα χρησιμοποιηθεί το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis.
6.3.2.1.1

Ανάλυση Διασποράς με έναν παράγοντα

Πίνακας 6-33. Αποτελέσματα ANOVA για τις μεταβλητές «Παροχή Πληροφοριών» και «Συμμετοχή»

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Sum of Squares

df

Between
Groups
Within Groups

217,907

3

Mean
Square
72,636

391,582

43

9,107

Total

609,489

46

Between
Groups
Within Groups

173,481

3

57,827

1.752,179

43

40,748

Total

1.925,660

46

F

Sig.

7,976

,000

1,419

,250

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-33) εμφανίζονται τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ANOVA όπου για τη μεταβλητή «Παροχή Πληροφοριών» εντοπίζονται
στατιστικώς σημαντικές διαφορές (F=7,796, p=0,000), ενώ για την «Συμμετοχή» δεν
εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές (F=1,419, p=25%).
Όμως τα δεδομένα των δύο αυτών μεταβλητών διαμοιραζόμενα στα τέσσερα
επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής εμφανίζουν μία ιδιαιτερότητα: οι υποομάδες που
προκύπτουν είναι ανισοπληθείς. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι διαφορές
που εντοπίστηκαν να επιβεβαιωθούν από τα μη παραμετρικά τεστ Brown-Forsythe και
Welch (Πίνακας 6-34).
Πίνακας 6-34. Μη παραμετρικά τεστ Brown-Forsythe και Welch για τις μεταβλητές «Παροχή Πληροφοριών»
και «Συμμετοχή»

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Statistica

df1

df2

Sig.

Welch

9,897

3

13,911

,001

Brown-Forsythe

9,945

3

27,138

,000

Welch

1,004

3

11,466

,426

Brown-Forsythe

1,268

3

19,967

,312

a. Asymptotically F distributed.
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Τα μη παραμετρικά τεστ επιβεβαιώνουν το αρχικό αποτέλεσμα της ANOVA,
καθώς εντοπίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην «Παροχή Πληροφοριών»
αλλά όχι στη «Συμμετοχή».
Δεδομένου ότι σκοπός της διαδικασίας είναι να γίνουν όλες οι πιθανές
συγκρίσεις, χρησιμοποιούνται post-hoc tests. Ο Δαφέρμος (2011 - υπό έκδοση) αλλά
και ο Field (2009) αναφέρουν ότι τα κατάλληλα post-hoc test, όταν εμπλέκονται
ανισοπληθή δείγματα, είναι τα Hochberg’s GT2 και Gabriel. Η μέθοδος Hochberg’s
GT2 αναφέρεται ως αναξιόπιστη στις περιπτώσεις που οι πληθυσμιακές διασπορές δεν
είναι ίσες, ωστόσο για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμφανίζεται τέτοιο πρόβλημα
(Πίνακας 6-32 σελ.299).
6.3.2.1.2

Κριτήριο Kruskal-Wallis

Το κριτήριο Kruskal-Wallis αποτελεί το μη παραμετρικό ανάλογο της
Ανάλυσης Διασποράς με ένα Παράγοντα (ANOVA). Αν και η ANOVA ως μέθοδος
είναι ανεκτική σε ήπιες παραβιάσεις 236 των παραδοχών της κανονικότητας και της
ισότητας διασπορών, είναι φανερό από τα δεδομένα ότι για τις μεταβλητές
«Προεκλογικές Εκστρατείες», «Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση» απέχουν κατά
πολύ από την κανονική κατανομή (Πίνακας 6-31). Συνεπώς για αυτές τις τρεις
μεταβλητές θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο Kruskal-Wallis.
Πίνακας 6-35. Κοινοβουλευτική Συμμετοχή – Μέσος Όρος Τάξεων Kruskal-Wallis για τις μεταβλητές
«Προεκλογικές Εκστρατείες», «Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση»

Ranks
ΠΡΟΕΚΛΟΓ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

N

Mean Rank

ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

6

36,08

ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

11

24,41

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

25

22,70

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

5

15,10

Total

47

ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

6

29,25

ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

11

21,41

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

25

25,18

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

5

17,50

Total

47

236

Ο Δαφέρμος (2005) αναφέρει ως όριο αποδεκτής «ήπιας» παραβίασης της κανονικότητας το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 3%. Από εκεί και κάτω προτείνει μαθηματικό μετασχηματισμό των
δεδομένων ή την προσφυγή σε μη παραμετρικές μεθόδους.
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ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

6

36,00

ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

11

24,86

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

25

20,50

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

5

25,20

Total

47

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-35) εμφανίζονται οι μέσοι όροι των τάξεων
για τις εξαρτημένες μεταβλητές. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι και στις τρεις
μεταβλητές, τα κοινοβουλευτικά κόμματα/συνασπισμοί εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές
από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες της ανεξάρτητης μεταβλητής.
Πίνακας 6-36. Κοινοβουλευτική Συμμετοχή - Αποτελέσματα Kruskal-Wallis για την «Παραγωγή Πόρων»,
«Προεκλογικές Εκστρατείες» και «Δικτύωση»

Test Statisticsb,c

Monte
Carlo Sig.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΡΩΝ
4,201

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Chi-Square

ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
7,907

df

3

3

3

Asymp. Sig.

,048

,241

,097

a

a

,092a

Sig.

,042

,229

99% Confidence
Interval

Lower
,041
,228
Bound
Upper
,042
,230
Bound
a. Based on 1000000 sampled tables with starting seed 1535910591.
b. Kruskal Wallis Test
c. Grouping Variable: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6,323

,091
,093

Από τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα (Πίνακας 6-36) φαίνεται ότι το
κριτήριο Kruskal-Wallis εντοπίζει διαφορές μεταξύ των επιπέδων της ανεξάρτητης
μεταβλητής «Κοινοβουλευτική Συμμετοχή» μόνο στην μεταβλητή «Προεκλογικές
Εκστρατείες» (Η=7,907, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 4,2%), ενώ για την
«Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση» δεν εντοπίζονται διαφορές (p=22,9% και p=9,2%
αντίστοιχα).
Όπως και στην ANOVA, το κριτήριο Kruskal-Wallis εντοπίζει την ύπαρξη
διαφορών μεταξύ των επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής, ωστόσο δεν είναι σε
θέση να εντοπίσει μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχουν πράγματι οι διαφορές.
Για να βρεθούν ακριβώς που βρίσκονται οι διαφορές, χρειάζεται να γίνουν posthoc διαδικασίες ανά ζεύγη επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής χρησιμοποιώντας το
κριτήριο Mann-Whitney. Ωστόσο για την αποφυγή της συσσώρευσης σφαλμάτων
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τύπου Ι, θα πρέπει να προσαρμοστεί το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας σε αυτούς
τους ελέγχους έτσι ώστε να μην υπερβαίνει συνολικά το 5%.
Αυτό επιτυγχάνεται με την διόρθωση Bonferroni διαιρώντας το 5% με το
πλήθος των επιθυμητών ανά ζεύγη συγκρίσεων (Field, 2009, σ. 565). Όπως είναι
φανερό, μεγάλο πλήθος συνολικών συγκρίσεων οδηγεί σε πολύ μικρά και άρα
περιοριστικά διαστήματα εμπιστοσύνης. Προκειμένου να παραχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα για την έρευνα χωρίς παράλληλα να περιοριστούν σε απαγορευτικά
επίπεδα τα διαστήματα εμπιστοσύνης, έγιναν τρεις προγραμματισμένες συγκρίσεις,
δηλαδή συγκρίνονται μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα με κάθε άλλη υποκατηγορία
της ανεξάρτητης μεταβλητής. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν τρεις ξεχωριστές
εφαρμογές του κριτηρίου Mann-Whitney ανά εξαρτημένη μεταβλητή στην οποία το
Kruskal-Wallis έχει εντοπίσει υπαρκτές διαφορές στις διαμέσους. Συνεπώς το
ζητούμενο διάστημα εμπιστοσύνης για τα Mann-Whitney τεστ που ακολουθούν
ορίζεται στο 5% / 3 = 1,67%237. Η εναλλακτική υπόθεση με μονή κατεύθυνση σύμφωνα
με την κανονικοποιητική θεωρία διατυπώνεται ως εξής:
Η1 Τα ανεξάρτητα κόμματα/συνασπισμοί έχουν καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με τις
εξαρτημένες μεταβλητές σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες κομμάτων
Πίνακας 6-37. Κοινοβουλευτισμός – Μέσος Όρος Τάξεων Mann-Whitney για την μεταβλητή «Προεκλογικές
Εκστρατείες»

ΠΡΟΕΚΛΟΓ.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

N
6

Mean
Rank
11,92

Sum of
Ranks
71,50

ΒΟΥΛΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

11

7,41

81,50

Total

17
6

23,33

140,00

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

25

14,24

356,00

Total

31

ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

237

Εάν κάθε Mann-Whitney τεστ ελέγχονταν στο συνηθισμένο διάστημα εμπιστοσύνης 5%, τότε κάθε
τεστ θα είχε πιθανότητα 95% να μην προκύψει σφάλμα τύπου Ι (κατά λάθος απόρριψη της μηδενικής
υπόθεσης). Δεδομένου ότι κάθε τεστ είναι ανεξάρτητο η συνολική πιθανότητα να μην συμβεί σφάλμα
τύπου Ι θα ήταν 0,953 = 0,857. Άρα η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον ένα σφάλμα τύπου Ι είναι 10,857=0,143 δηλαδή 14,3%
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ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

6

7,83

47,00

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

5

3,80

19,00

Total

11

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-37) εμφανίζονται οι μέσοι όροι των τάξεων
για

την

εξαρτημένη

μεταβλητή

«Προεκλογικές

Εκστρατείες»

στις

τρείς

προγραμματισμένες συγκρίσεις, όπου σε όλες τις περιπτώσεις τα αυτόνομα
κόμματα/συνασπισμοί που συμμετέχουν στη βουλή εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές από
τις άλλες συγκρινόμενες κατηγορίες.
Πίνακας 6-38. Κοινοβουλευτισμός - Αποτελέσματα Mann-Whitney για τις «Προεκλογικές Εκστρατείες»
Test Statisticsa

ΠΡΟΕΚΛΟΓ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Βουλευτικά
Κόμματα/Συνασπισμοί
σε σχέση με τα
Βουλευτικά μέλη
Συνασπισμών

Βουλευτικά
Κόμματα/Συνασπισμοί σε
σχέση με τα
Εξωκοινοβουλευτικά
Ανεξάρτητα
Κόμματα/Συνασπισμούς

Βουλευτικά
Κόμματα/Συνασπισμοί
σε σχέση με τα
Βουλευτικά μέλη
Συνασπισμών

Mann-Whitney U

15,500

31,000

4,000

Wilcoxon W

81,500

356,000

19,000

Z

-1,836

-2,345

-2,060

Asymp. Sig. (2-tailed)

,066

,019

,039

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]
Monte Carlo Sig. (2tailed) Sig.
99% Confidence
Interval

b

b

,052b

,069c

,017c

,041c

,068

,017

,041

,069

,017

,042

,040c

,010c

,022c

,039

,010

,021

,040

,010

,022

,078

Lower
Bound
Upper
Bound

Monte Carlo Sig. (1tailed) Sig.
99% Confidence
Interval

Lower
Bound
Upper
Bound
a. Grouping Variable: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
b. Not corrected for ties.

,027

c. Based on 1000000 sampled tables with starting seed
2000000.

Τα

αποτελέσματα

προγραμματισμένες

του

συγκρίσεις

κριτηρίου
ανιχνεύουν

Mann-Whitney
διαφορές

μόνο

για

τις
μεταξύ

τρεις
των

κοινοβουλευτικών κομμάτων/συνασπισμών και των εξωκοινοβουλευτικών με τιμή
U=31 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,95% (Asymptotic Sig. 1-tailed).
Συνεπώς η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται υπέρ της εναλλακτικής και τα
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κοινοβουλευτικά

κόμματα

εξωκοινοβουλευτικά

στις

εμφανίζουν

καλύτερες

«Προεκλογικές

επιδόσεις

Εκστρατείες».

Το

από

τα

συμπέρασμα

επιβεβαιώνεται και από τη μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo η οποία σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 1% επίσης δέχεται την εναλλακτική υπόθεση του
κριτηρίου, αλλά και από το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov Ζ (Πίνακας 6-39).
Πίνακας 6-39. Κοινοβουλευτισμός - Αποτελέσματα Kolmogorov-Smirnov για τις «Προεκλογικές Εκστρατείες»
Test Statisticsa
Βουλευτικά
Κόμματα/Συνασπ
ισμοί σε σχέση
με τα Βουλευτικά
μέλη
Συνασπισμών

Βουλευτικά
Κόμματα/Συνασπ
ισμοί σε σχέση
με τα Βουλευτικά
μέλη
Συνασπισμών

,576

Βουλευτικά
Κόμματα/Συνασπι
σμοί σε σχέση με
τα
Εξωκοινοβουλευτι
κά Ανεξάρτητα
Κόμματα/Συνασπι
σμούς
,667

Positive

,576

,667

0,000

Negative

0,000

0,000

-,667

1,134

1,466

1,101

,152

,027

,177

b

b

,061b

,004

,060

,004

,061

Most Extreme Differences
(Absolute)

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

,034

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.

Lower
,034
Bound
Upper
,035
Bound
a. Grouping Variable: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
b. Based on 1000000 sampled tables with starting seed 1314643744.
99% Confidence Interval

6.3.2.2

,004

,667

Αποτελέσματα

Για τις εξαρτημένες μεταβλητές «Παροχή Πληροφοριών» και «Συμμετοχή» η
διερεύνηση των διαφορών έγινε με την Ανάλυση Διασποράς Ενός Παράγοντα. Η
εξέταση των αποτελεσμάτων των Post-Hoc ελέγχων Hochberg’s GT2 και Gabriel
δείχνει ότι και οι δύο post-hoc διαδικασίες παράγουν παρόμοια αποτελέσματα σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%:


Παροχή Πληροφοριών
o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Κοινοβουλευτικά ως Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 0,14%, Hochberg sig.
0,16%)
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o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Εξωκοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμούς (Gabriel sig. 0,006%, Hochberg
sig. 0,0016%)
o Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα/Συνασπισμοί έχουν καλύτερη επίδοση από τα
Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 0,26%, Hochberg sig.
0,26%)
o Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλευτικών
ως

Μέλη

Συνασπισμών

και

των

Εξωκοινοβουλευτικών

Κομμάτων/Συνασπισμών (Gabriel sig. 99,9%, Hochberg sig. 99,9%)
o Δεν

εμφανίζονται

στατιστικώς

σημαντικές

διαφορές

μεταξύ

Εξωκοινοβουλευτικών Κομμάτων/Συνασπισμών και των Εξωκοινοβουλευτικών
ως Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 99,9%, Hochberg sig. 99,9%)
o Δεν

εμφανίζονται

στατιστικώς

σημαντικές

διαφορές

μεταξύ

Εξωκοινοβουλευτικών ως Μέλη Συνασπισμών και των Κοινοβουλευτικών ως
Μέλη Συνασπισμών (Gabriel sig. 99,3%, Hochberg sig. 99,4%)


Συμμετοχή
o Δεν εμφανίζεται καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων
Για τις υπόλοιπες τρεις εξαρτημένες μεταβλητές, «Προεκλογικές Εκστρατείες»,

«Παραγωγή Πόρων» και «Δικτύωση» δεδομένου ότι πληρούσαν τα κριτήρια
εφαρμογής της ANOVA έγινε χρήση των μή παραμετρικών κριτηρίων Kruskal-Wallis
και στη συνέχεια Mann-Whitney, ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαφορές μεταξύ των
ομάδων.


Προεκλογικές Εκστρατείες
o Στην εξαρτημένη μεταβλητή «Προεκλογικές Εκστρατείες» το κριτήριο KruskalWallis εντόπισε την ύπαρξη διαφορών. Στη συνέχεια έγιναν τρεις συγκρίσεις
μεταξύ των επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής με τη χρήση του κριτηρίου
Mann-Whitney για το οποίο ορίστηκε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
1,67% σύμφωνα με τη διόρθωση Bonferroni. Το κριτήριο εντόπισε διαφορές
μεταξύ

των

κοινοβουλευτικών

κομμάτων/συνασπισμών

και

των

εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων/συνασπισμών αλλά όχι στις άλλες δύο
συγκρίσεις.
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Παραγωγή Πόρων
o Δεν εμφανίζεται καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων



Δικτύωση
o Δεν εμφανίζεται καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων

6.3.3

Σχολιασμός

Για

την

Τεχνική

Λειτουργικότητα

στατιστικώς

σημαντικές

διαφορές

εμφανίστηκαν στην Ορατότητα, όπου συστηματικά τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και
Συνασπισμοί εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις από όλες τις άλλες κατηγορίες.
Δεδομένου ότι η Ορατότητα αποτελεί μέτρο δημοφιλίας και επισκεψιμότητας των
δικτυακών τόπων είναι φανερό ότι τα κόμματα που μετέχουν στο Εθνικό και
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απολαμβάνουν μεγαλύτερη έκθεση στο κοινό από τα
εξωκοινοβουλευτικά. Πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους:
Α) ασκώντας τους θεσμικούς ρόλους του κυβερνώντος κόμματος ή της
αντιπολίτευσης τα κοινοβουλευτικά κόμματα απολαμβάνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα
στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα) τα
οποία δρουν συμπληρωματικά ως έμμεση διαφήμιση προς τους δικτυακούς τόπους των
κομμάτων ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό και την ορατότητα των δικτυακών τους
τόπων
Β) από τεχνικής πλευράς, η ενίσχυση της ορατότητας μπορεί να επιτευχθεί με
την υλοποίηση κατάλληλων δομών και υπηρεσιών στο δικτυακό τόπο του κάθε
κόμματος αλλά και με την αξιοποίηση εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων και
επιχειρήσεων. Οι δύο αυτές εναλλακτικές εμπεριέχουν τον παράγοντα του κόστους
καθώς τα κοινοβουλευτικά κόμματα αφενός με εισπράττουν τακτική και έκτακτη
κρατική επιχορήγηση αφετέρου δε, έχουν καλύτερη πρόσβαση στον τραπεζικό
δανεισμό. Με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα
τόσο τα ακριβά εμπορικά εργαλεία ανάπτυξης δικτυακών τόπων όσο και τις υπηρεσίες
εξειδικευμένων συμβούλων.
Γ) η πολιτική επικοινωνία των κομμάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι αποκομμένη
από τις παραδοσιακές πρακτικές της τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και έντυπης
διαφήμισης (Norris & Curtice, 2004). Αντίθετα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτές
και συνεπώς τα κόμματα τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για
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διαφήμιση έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν παράλληλα και τους δικτυακούς τους
τόπους.
Στο «Σχεδιασμό» στατιστικώς σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και των εξωκοινοβουλευτικών ενώ για κανένα άλλο
ζεύγος συγκρίσεων δεν εντοπίστηκαν διαφορές.
Τέλος, στην Τεχνική Υποδομή η οποία μετράει παραμέτρους όπως την ταχύτητα
των δικτυακών τόπων και τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή πρότυπα δεν
εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Αυτό οφείλεται
στους παρακάτω λόγους:
Α) Πολλά σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης δικτυακών τόπων παρέχονται χωρίς
κόστος. Τα εργαλεία αυτά ονομάζονται Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content
Management Systems ή CMS). Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των Συστημάτων
Διαχείρισης Περιεχομένου είναι ότι αναλαμβάνουν αυτοματοποιημένα τον έλεγχο
συμμόρφωσης του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα σε ισχύ. Τα περισσότερα από
τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και οργανώσεις χρησιμοποιούν τέτοιου είδους δωρεάν
εργαλεία τα οποία σε αυτόν τον τομέα δεν υστερούν από τα αντίστοιχα εμπορικά
συστήματα.
Β) Σε ό, τι αφορά τις ταχύτητες των δικτυακών τόπων, επηρεάζονται από δύο
παράγοντες: αφενός μεν τους μισθωμένους εξυπηρετητές και το μισθωμένο εύρος
ζώνης που χρησιμοποιούν, αφετέρου δε από τον όγκο των πληροφοριών που παρέχει το
κάθε κόμμα στην αρχική του σελίδα. Αν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν τη
δυνατότητα να ενοικιάζουν ταχύτερους εξυπηρετητές και να απολαμβάνουν υψηλότερο
εύρος ζώνης, ο όγκος των πληροφοριών που παρέχουν στις αρχικές τους σελίδες καθώς
και η υψηλή επισκεψιμότητά τους εν τέλει καθορίζουν την απόδοση τους στα ίδια
επίπεδα σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα και οργανώσεις.
Στην κατηγορία των κριτηρίων της Πολιτικής Λειτουργικότητας διαφορές
εντοπίστηκαν μόνο στην Παροχή Πληροφοριών και στις Προεκλογικές Εκστρατείες. Σε
όλες τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπερτερούν
τα κόμματα που συμμετέχουν στο Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο όγκος αλλά
και το εύρος των παρεχόμενων πληροφοριών, όπως αναλύεται και στην §5.3.2 (σελ.
228), καθιστούν την πληροφόρηση ως την κύρια επιτελούμενη λειτουργία των
ελληνικών κομμάτων στον κυβερνοχώρο, ωστόσο τα κοινοβουλευτικά κόμματα
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υπερτερούν σαφώς των μικρότερων εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων καθώς διαθέτουν
και τις υποδομές αλλά και τους πόρους για συχνότερη ενημέρωση

6.4 Ιδεολογία - Διερεύνηση της επίδρασης
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί έρευνες οι οποίες εξετάζουν τη
συσχέτιση μεταξύ της ιδεολογίας ενός κόμματος και της διαδικτυακής τους παρουσίας.
Η Norris (2001, σσ. 157-158) αναφέρει ότι προγενέστερες έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν
ότι οι πολιτικές οργανώσεις που εντάσσονται στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος
είχαν μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς δικτυακούς τόπους σε σχέση με τις
αριστερές οργανώσεις. Αντιθέτως στη Σουηδία και στην Ολλανδία άλλη έρευνα έδειξε
ότι τα αριστερά και κεντροαριστερά κόμματα διέθεταν καλύτερους δικτυακούς τόπους
(Nixon & Johansson, 1999, σ. 145).
Η ίδια η Norris καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ιδεολογική τοποθέτηση ενός
κόμματος ή οργάνωσης δεν αποτελεί διαφοροποιητικό κριτήριο για την αξιολόγηση της
διαδικτυακής του παρουσίας, ενώ στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Trechsel και
συν. σε σχετική έρευνα (2003, σ. 55). Αντιθέτως στην Καταλονία, τα αριστερά
κόμματα εμφανίζουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις ιδιαίτερα στη δικτύωση και στις
προεκλογικές εκστρατείες (Padró-Solanet & Cardenal, 2008, σ. 59), ενώ νεώτερη
έρευνα, που αφορούσε τα σημαντικότερα κόμματα σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες
(Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία), καταλήγει σε παραπλήσια
συμπεράσματα (Vaccari, 2010, σ. 17). Για την αξιολόγηση της επίδρασης της
ιδεολογίας στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης όπου το ρόλο των εκτιμητών-ανεξάρτητων
μεταβλητών αναλαμβάνουν οι τρεις διαστάσεις της ιδεολογίας, όπως προσδιορίστηκαν
στην §5.1.5.3 (σελ. 187). Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η stepwise με όριο
πιθανότητας εισόδου F<=0,05 και όριο απομάκρυνσης F>=0,1 ώστε η επιλογή των
ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στο υπό εξέταση μοντέλο να γίνεται με
ταυτόχρονα κριτήρια εισόδου και εξόδου (Δαφέρμος, 2005, σ. 546) αλλά και επειδή
είναι η πλέον συνηθισμένη για την οικοδόμηση διερευνητικών υποδειγμάτων (Field,
2009, σ. 213). Η γενική μορφή των υπό έλεγχο υποδειγμάτων είναι η εξής:
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Τεχνική Λειτουργικότητα

Οι εξαρτημένες μεταβλητές της Τεχνικής Λειτουργικότητας είναι τρεις:
Ορατότητα, Σχεδιασμός και Τεχνική Υποδομή (βλ. §6.1.3 σελ. 281). Για καθεμία από
αυτές τις μεταβλητές εκτελέστηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση όπου στο αρχικό
μοντέλο εισήχθησαν και οι τρεις ιδεολογικές διαστάσεις.
Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε συσχέτιση ικανά ισχυρή, ώστε να
συμπεριληφθεί στο μοντέλο κάποια από τις τρεις ιδεολογικές διαστάσεις. Αυτό, όπως
φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, οφείλεται στην έλλειψη συσχέτισης μεταξύ
των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών (χαμηλός συντελεστής
διμεταβλητής συσχέτισης Pearson).
Πίνακας 6-40. Διμεταβλητή γραμμική συσχέτιση μεταβλητών Τεχνικής Λειτουργικότητα και Ιδεολογικών
Διαστάσεων

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ

Ευρωπαϊκή Διάσταση
Pearson
Sig. (1Corr.
tailed)
-0,1142
0,2275
0,0859
0,2874
0,0835
0,2929

Κοινωνική Διάσταση
Pearson
Sig. (1Corr.
tailed)
0,0825
0,2949
-0,0164
0,4574
0,2115
0,0816

Οικονομική Διάσταση
Pearson
Sig. (1Corr.
tailed)
0,0713
0,3209
0,0396
0,3981
,265*
0,0393

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
c. Listwise N=45

6.4.2
6.4.2.1

Πολιτική Λειτουργικότητα
Παροχή Πληροφοριών

Για την Παροχή Πληροφοριών, η μέθοδος stepwise δέχθηκε τη συμμετοχή μόνο
της ευρωπαϊκής διάστασης απορρίπτοντας τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική.
Πίνακας 6-41. Παροχή Πληροφοριών, η επίδραση της Ιδεολογίας
Model Summaryb
Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

Change
Statistics
R Square
Change
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F
Change

df1

df2

Sig. F
Change
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,481a

1

,231

,213

3,171

,231

12,932

1

43

,001

1,708

a. Predictors: (Constant), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
b. Dependent Variable: ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το προσαρμοσμένο R2 του υποδείγματος είναι 21,3% που υποδεικνύει ότι οι
επιδόσεις των κομμάτων στην Παροχή Πληροφοριών (ANOVA F-Ratio=12,932 sig.
0,01) καθορίζονται από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του κόμματος. Μάλιστα όπως
φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-42) ο συντελεστής της ανεξάρτητης
μεταβλητής του υποδείγματος είναι θετικός (1,982) μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα
ότι όσο πιο φιλοευρωπαϊκές είναι οι θέσεις ενός κόμματος, τόσο καλύτερες οι επιδόσεις
του αντίστοιχου δικτυακού τόπου στην Παροχή Πληροφοριών.
Πίνακας 6-42. Παροχή πληροφοριών, Συντελεστές Υποδείγματος
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

Standardized
Coefficients

Std.
Error

(Constant)

1,480

1,541

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1,982

,551

t

Sig.

Beta

,481

,960

,342

3,596

,001

Correlations

Collinearity
Statistics

Zeroorder

Partial

Part

Tolerance

,481

,481

,481

1,000

VIF

1,000

a. Dependent Variable: ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προεκλογικές Εκστρατείες

6.4.2.2

Για τις Προεκλογικές Εκστρατείες, η μέθοδος stepwise δέχθηκε τη συμμετοχή
μόνο της ευρωπαϊκής διάστασης απορρίπτοντας τόσο την κοινωνική όσο και την
οικονομική.
Πίνακας 6-43. Προεκλογικές Εκστρατείες, η επίδραση της Ιδεολογίας
Model Summaryb
Model

1

R

R Square

,311a

,097

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

,076

1,536

Change Statistics
R Square
Change

F Change

,097

4,615

df1

df2
1

Sig. F
Change
43

,037

a. Predictors: (Constant), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
b. Dependent Variable: ΠΡΟΕΚΛΟΓ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Το προσαρμοσμένο R2 του υποδείγματος είναι 7,6% που υποδεικνύει ότι οι
επιδόσεις των κομμάτων στην Παροχή Πληροφοριών (ANOVA F-Ratio=4,615 sig.
0,037) καθορίζονται σε πολύ μικρό βαθμό από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του
κόμματος. Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-44) ο συντελεστής της ανεξάρτητης
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μεταβλητής του υποδείγματος είναι θετικός (0,573), άρα μπορεί να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι, όσο πιο φιλοευρωπαϊκές είναι οι θέσεις ενός κόμματος, τόσο
καλύτερες οι επιδόσεις του αντίστοιχου δικτυακού τόπου στις προεκλογικές
Εκστρατείες, αν και όπως προαναφέρθηκε η επίδραση είναι περιορισμένη.
Πίνακας 6-44. Προεκλογικές Εκστρατείες, Συντελεστές Υποδείγματος
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

,229

,747

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

,573

,267

t

Sig.

Correlations

Beta

Zeroorder
,311

,307

,761

2,148

,037

Partial

,311

Collinearity Statistics

Part

,311

Tolerance

,311

VIF

1,000

1,000

a. Dependent Variable: ΠΡΟΕΚΛΟΓ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Παραγωγή Πόρων

6.4.2.3

Για την Παραγωγή Πόρων η μέθοδος stepwise παρήγαγε δύο διαφορετικά
υποδείγματα: Στο πρώτο συμμετέχει μόνο η οικονομική διάσταση, ενώ στο δεύτερο
συμπεριλαμβάνεται επιπλέον και η ευρωπαϊκή διάσταση, απορρίπτοντας ταυτόχρονα
και στις δύο περιπτώσεις την κοινωνική διάσταση.
Πίνακας 6-45. Παραγωγή Πόρων, η επίδραση της ιδεολογίας
Model Summaryc
Model

R

R Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

Change Statistics
R Square
Change

F Change

df1

df2

Sig. F
Change

1

,717a

,514

,503

,572

,514

45,512

1

43

,000

2

b

,576

,555

,541

,062

6,088

1

42

,018

,759

a. Predictors: (Constant), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
b. Predictors: (Constant), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
c. Dependent Variable: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6-45) φαίνεται ότι ο προσαρμοσμένος
δείκτης R2 είναι 50,3% επιτυγχάνοντας ικανοποιητική προσαρμογή μόνο με την
αξιοποίηση της οικονομικής διάστασης. Η προσθήκη της ευρωπαϊκής διάστασης
βελτιώνει κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες την προσαρμογή του υποδείγματος (συνολικό
R2=55,5%).
Πίνακας 6-46. Παραγωγή Πόρων, Συντελεστές Υποδείγματος
Coefficientsa
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Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

(Constant)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

2

(Constant)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

2,406
1,181

Std.
Error
,428

Standardized
Coefficients

t

Correlations

Beta

,175

Zeroorder

Collinearity
Statistics

Partial

Part

Tolerance

VIF

,717

,717

,717

1,000

1,000

,000

,717

5,624
6,746

,000
,000

,717

,534

,411

,619

1,616

,018

,638

,356

,248

,619

1,616

2,423
,860

,405
,210

,522

5,990
4,088

,295

,120

,315

2,467

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Sig.

,000

a. Dependent Variable: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ

Επιπλέον, από τον πίνακα των συντελεστών των υποδειγμάτων (Πίνακας 6-46)
προκύπτει ότι οι συντελεστές των δύο εναλλακτικών υποδειγμάτων είναι θετικοί τόσο
για την Οικονομική Διάσταση όσο και για την Ευρωπαϊκή, συνεπώς όσο πιο
φιλελεύθερες και φιλοευρωπαϊκές είναι οι θέσεις ενός κόμματος τόσο καλύτερες
επιδόσεις παρουσιάζει ο δικτυακός του τόπος στην Παραγωγή Πόρων.
6.4.2.4

Δικτύωση

Στην εξαρτημένη μεταβλητή της Δικτύωσης, σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε
συσχέτιση ικανά ισχυρή, ώστε να συμπεριληφθεί στο μοντέλο κάποια από τις τρεις
ιδεολογικές διαστάσεις. Αυτό, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, οφείλεται
στην έλλειψη συσχέτισης μεταξύ των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών
(χαμηλός συντελεστής διμεταβλητής συσχέτισης Pearson).
Πίνακας 6-47. Διμεταβλητή γραμμική συσχέτιση Δικτύωσης και Ιδεολογικών Διαστάσεων
Correlations
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Pearson
Correlation

Sig. (1-tailed)

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1,000

,140

,150

,187

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

,140

1,000

,664

,388

,150

,664

1,000

,617

,187

,388

,617

1,000

,180

,163

,109

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

,180

,000

,004

,163

,000

,109

,004
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Συμμετοχή

Για τη Συμμετοχή, η μέθοδος stepwise δέχθηκε τη συμμετοχή μόνο της
ευρωπαϊκής διάστασης απορρίπτοντας τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική.
Πίνακας 6-48. Συμμετοχή, η επίδραση της ιδεολογίας
Model Summaryb
Model

1

R

R
Square

,413a

Adjusted
R Square

,171

Std. Error of
the Estimate

,152

Change Statistics

5,919

R Square
Change
,171

F
Change
8,861

df1

df2

1

43

Sig. F
Change
,005

DurbinWatson
1,498

a. Predictors: (Constant), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
b. Dependent Variable: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το προσαρμοσμένο R2 του υποδείγματος είναι 15,2% που υποδεικνύει ότι οι
επιδόσεις των κομμάτων στην Παροχή Πληροφοριών (ANOVA F-Ratio=8,861 sig.
0,005) καθορίζονται σε μικρό βαθμό από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του
κόμματος. Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-49), ο συντελεστής της ανεξάρτητης
μεταβλητής του υποδείγματος είναι θετικός (3,062) και μπορεί να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι όσο πιο φιλοευρωπαϊκές είναι οι θέσεις ενός κόμματος, τόσο
καλύτερες οι επιδόσεις του αντίστοιχου δικτυακού τόπου στο δείκτη της Συμμετοχής,
αν και όπως προαναφέρθηκε η επίδραση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Πίνακας 6-49. Συμμετοχή, Συντελεστές Υποδείγματος
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error

Model

1

(Constant)

13,914

t

Sig.

Beta

Correlations
Zeroorder

2,877

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
3,062
1,029
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
a. Dependent Variable: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6.4.3

Standardized Coefficients

,413

4,836

,000

2,977

,005

,413

Partial

Part

,413

,413

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

1,000

Σχολιασμός

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, η τεχνολογική επάρκεια και η ορατότητα
των δικτυακών τόπων δεν προσδιορίζεται από την ιδεολογική τοποθέτηση των
κομμάτων, καθώς και στις τρεις μετρούμενες μεταβλητές τα στατιστικά εργαλεία
απέτυχαν να εντοπίσουν σχέσεις αιτιότητας.
Από την άλλη πλευρά, στους δείκτες Πολιτικής Λειτουργικότητας, μόνο στη
Δικτύωση δεν εντοπίστηκαν επιδράσεις των ιδεολογικών διαστάσεων, ενώ στους
υπόλοιπους τέσσερις δείκτες τα παραχθέντα υποδείγματα συμπεριέλαβαν την
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Ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ σε έναν από αυτούς, την Παραγωγή Πόρων στο
κατασκευασθέν υπόδειγμα συμπεριλήφθηκε και η οικονομική διάσταση.
Πίνακας 6-50. Η επίδραση της Ιδεολογίας- Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Ιδεολογικές Διαστάσεις
Κοινωνική
Δείκτες
Α1.
Ορατότητα
Α2.
Σχεδιασμός
Α3. Υποδομή
Β1. Παροχή
Πληροφοριών
Β2,
Προεκλογικές
εκστρατείες
B3.
Παραγωγή
Πόρων
Β4. Δικτύωση
Β5.
Συμμετοχή

Συσχέτιση

Κατεύθυνση

Οικονομική
Συσχέτιση

Κατεύθυνση

Ευρωπαϊκή
Συσχέτιση

Κατεύθυνση

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

ΝΑΙ

Ευρωπαϊσμός

Όχι

Όχι

ΝΑΙ

Ευρωπαϊσμός

Όχι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ευρωπαϊσμός

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

ΝΑΙ

Φιλελευθερισμός

Ευρωπαϊσμός

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, η κοινωνική διάσταση της
ιδεολογίας, όπως αναλύεται στον άξονα Ατομικού Φιλελευθερισμού-Συντηρητικού
Αυταρχισμού, δεν έχει απολύτως καμία επίδραση στις επιδόσεις των κομματικών
δικτυακών τόπων. Αντιθέτως η Ευρωπαϊκή τοποθέτηση των ιδεολογικών στάσεων και
αντιλήψεων στον άξονα Αντιευρωπαϊσμού/ΦιλοΕυρωπαϊσμού συμμετέχει σε όλους
τους δείκτες της Πολιτικής Λειτουργικότητας πλην της Δικτύωσης.
Στην Παροχή Πληροφοριών, στις Προεκλογικές Εκστρατείες και στη
Συμμετοχή η Ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί το μοναδικό προσδιοριστικό παράγοντα
της ιδεολογίας καθώς η stepwise επιλογή των τριών υποψήφιων ανεξάρτητων
μεταβλητών της πολλαπλής παλινδρόμησης είχε ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό του
υποδείγματος σε απλή παλινδρόμηση με τη συμμετοχή μόνο μίας ανεξάρτητης
μεταβλητής. Επιπλέον και στις τρεις περιπτώσεις, όσο πιο φιλοευρωπαϊκό είναι το
κόμμα, τόσο καλύτερες επιδόσεις επιτυγχάνει. Το γεγονός αυτό πιθανόν να συνδέεται
με την εξωστρέφεια που επιδεικνύουν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα αξιοποιώντας το
Διαδίκτυο ως μέσο διάδοσης της ιδεολογίας και προπαγάνδας τους αλλά και ως
εργαλείο εσωτερικής οργάνωσης.
Ο δείκτης της παραγωγής πόρων αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καθώς είναι ο
μοναδικός στον οποίο συμμετέχει η οικονομική διάσταση. Όπως αναλύθηκε και στην
314

6.Η

επίδραση των Ανεξάρτητων Μεταβλητών

§6.4.2.3 (σελ. 311) παρήχθησαν δύο υποδείγματα εκ των οποίων στο πρώτο συμμετέχει
αποκλειστικά η Οικονομική Διάσταση, ενώ στο δεύτερο προστίθεται και η Ευρωπαϊκή.
Όσο περισσότερο οι στάσεις και αντιλήψεις του κόμματος πλησιάζουν προς τον
οικονομικό φιλελευθερισμό, τόσο περισσότερο και τόσο καλύτερα αξιοποιούν το
Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή πόρων, ενώ αντίθετα όσο
περισσότερο ένα κόμμα κινείται προς την κατεύθυνση του κρατισμού, τόσο λιγότερο
πρόθυμο είναι να ενεργοποιηθεί, ώστε να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες για την
οικονομική του ενίσχυση. Η παρατήρηση αυτή αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι όπως έχει δείξει ο Βερναρδάκης (2011) τα ελληνικά πολιτικά κόμματα
και ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα που διαθέτουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι
σχεδόν απόλυτα εξαρτημένα από την κρατική επιχορήγηση και τον τραπεζικό
δανεισμό.
Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα, με το διαχωρισμό της ιδεολογικής
τοποθέτησης των κομμάτων σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις -κοινωνική, οικονομική
και ευρωπαϊκή- έγινε εφικτή η λεπτομερέστερη ανάλυση των επιδράσεων αυτών στην
διαδικτυακή παρουσία και αξιολόγηση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων και
οργανώσεων, σε αντίθεση με έρευνες που προηγήθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία (σελ.
308) οι οποίες στηρίζονται στην κλασσική μονοδιάστατη διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς.
Ο αδρομερής αυτός διαχωρισμός σε συνδυασμό με τη διαφορετική πολιτική και
θεσμική πραγματικότητα κάθε χώρας, πιθανόν να εξηγεί τα αντιφατικά αποτελέσματα
που δημοσιεύονται καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ορισμένοι ερευνητές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η ιδεολογία δεν έχει καμία επίδραση στην κομματική διαδικτυακή
παρουσία, ενώ άλλοι συμπεραίνουν ότι κόμματα που εντάσσονται στο ένα ή στο άλλο
άκρο της κλίμακας έχουν καλύτερες επιδόσεις.
Η παρούσα ανάλυση έδειξε ότι πράγματι εντοπίζονται επιδράσεις της
ιδεολογίας στην κομματική διαδικτυακή παρουσία, επιδράσεις οι οποίες γίνονται
σαφείς στο επίπεδο της ανάλυσης σε διαφορετικές διαστάσεις. Η κοινωνική διάσταση
δεν έχει απολύτως καμία μετρήσιμη επίδραση στις επιδόσεις των δικτυακών τόπων, η
οικονομική διάσταση επηρεάζει μόνο τη αξιοποίηση του Διαδικτύου ως μέσο
παραγωγής πόρων, ενώ η ευρωπαϊκή ιδεολογική τοποθέτηση των κομμάτων να επιδρά
σε τέσσερις από τους πέντε μετρούμενους δείκτες και πάντα προς την ίδια κατεύθυνση:
όσο πιο φιλοευρωπαϊκές θέσεις εκφράζει ένα κόμμα τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις
του στο Διαδίκτυο.
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Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση, πιθανολογείται ότι τα φιλελεύθερα
κόμματα αξιοποιούν καλύτερα το Διαδίκτυο δεδομένης της ιδεολογικής στάσης που
χαρακτηρίζει τα κόμματα αυτού του προσανατολισμού. Η περιήγηση στους δικτυακούς
τόπους δύο εκ των εκφραστών αυτής της τοποθέτησης της Δράσης και της
Φιλελεύθερης Συμμαχίας238 φανερώνει ότι, αν και δεν τάσσονται συνολικά κατά της
κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, τονίζουν την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών
στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων όσο και σε σχέση με τα ποσά που προβλέπονται.
Η Δράση του Στ. Μάνου υπόσχεται ότι στην περίπτωση που εξασφαλίσει εκλογικά
ποσοστά τέτοια, που να δικαιούται μέρος της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα,
θα κρατήσει για τα ταμεία του κόμματος μόνο €0,70 ανά ψήφο παρά το γεγονός ότι από
τη νομοθεσία προβλέπεται επιχορήγηση €10 ανά ψήφο· τα υπόλοιπα θα τα επιστρέψει
στο κράτος (Παπαδημητρίου, 10/04/2012). Η Φιλελεύθερη Συμμαχία, από το
καταστατικό της, ορίζει τις πηγές εσόδων του κόμματος ως τα ποσά που
συγκεντρώνονται «από την κρατική χρηματοδότηση (…) και ιδίως από τακτικές και
έκτακτες εισφορές μελών, βουλευτών και φίλων…» (Φιλελεύθερη Συμμαχία,
14/10/2010, σ. 10). Είναι φανερό ότι η φιλελεύθερη θεώρηση των κομμάτων αυτών σε
σχέση με την οικονομική δραστηριότητα εν γένει εδράζεται πρωτίστως στην ιδιωτική
πρωτοβουλία. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση ενσωματώνουν την απαιτούμενη
λειτουργικότητα, ώστε οι δικτυακοί τους τόποι να αποτελούν ένα τεχνολογικά
«προηγμένο» σημείο επαφής και πύλη για τις οικονομικές συναλλαγές του κόμματος με
τα μέλη και τους φίλους του.
Επιπλέον, η εξέταση της ευρωπαϊκής διάστασης της κομματικής ιδεολογίας σε
σχέση με τις διαδικτυακές επιδόσεις των κομμάτων δείχνει ότι, τουλάχιστον για τις
μεταβλητές της πολιτικής λειτουργικότητας, όσο πιο φιλοευρωπαϊκές θέσεις εκφράζει
ένα κόμμα, τόσο καλύτερες επιδόσεις αυτό επιτυγχάνει. Η παρατήρηση αυτή είναι
πιθανόν να οφείλεται στην εγγενή εξωστρέφεια που υποδηλώνουν οι φιλοευρωπαϊκές
στάσεις και αντιλήψεις ενός κόμματος. Οι πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι εκλέγουν
στελέχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως πχ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και οι Οικολόγοι
Πράσινοι, αλλά και άλλα φιλοευρωπαϊκά εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, δημιουργούν

238

σχηματισμοί οι οποίοι μάλιστα από το 2011 συνεργάζονται πολιτικά και εκλογικά (Φιλελεύθερη
Συμμαχία, 03/11/2011)
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δίκτυα και δεσμούς με όμορα κόμματα και οργανώσεις του εξωτερικού, γεγονός το
οποίο οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα σε μία ώσμωση, η οποία δεν περιορίζεται στο
ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο, αλλά συγχρόνως επεκτείνεται και σε άλλα θεματικά πεδία,
όπως την ανταλλαγή (ή ακόμα και αντιγραφή) πρακτικών και τεχνογνωσίας.
Στη Δυτική Ευρώπη, τα κόμματα ξεκίνησαν να αξιοποιούν το Διαδίκτυο αρκετά
νωρίτερα από ό,τι στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενα προφανώς την αυξημένη, σε σχέση
με την Ελλάδα, διείσδυση των νέων τεχνολογιών, αλλά και το γεγονός ότι οι χώρες
αυτές είναι σε σημαντικό βαθμό παραγωγοί και όχι μόνο καταναλωτές τεχνολογίας
(όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, πλην λίγων εξαιρέσεων). Το αποτέλεσμα ήταν αφενός
μεν, η αξιοποίηση του Διαδικτύου να μελετηθεί ακαδημαϊκά και να παραχθεί
θεωρητική γνώση σε σχέση με τα όρια και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στον
κομματικό βίο και στην πολιτική γενικότερα, αφετέρου δε, να καταγραφεί η εμπειρική
γνώση από την κατασκευή και μακρόχρονη πλέον αξιοποίηση των κομματικών
δικτυακών τόπων. Αναμφίβολα τέτοιου είδους μεταφορά τεχνογνωσίας, ακόμα και σε
άτυπο επίπεδο, δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ευεργετικά σε ό,τι αφορά τη χρήση του
Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διαφορές στα κοινωνικοπολιτικά αλλά και τεχνολογικά
δεδομένα της κάθε χώρας.
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Συζήτηση και Συμπεράσματα
Αναμφίβολα, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες

εξελίσσονται ταχύτατα και κάθε νέα εξέλιξη γίνεται δεκτή με υποθέσεις και προβλέψεις
για τις αλλαγές που θα επιφέρει στις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι νέες ψηφιακές
τεχνολογίες επικοινωνιών εντάσσονται σαφώς σε αυτό το πλαίσιο και έχουν καταστεί
από πολύ νωρίς αντικείμενο πιθανών και απίθανων προβλέψεων για το πως και πόσο θα
μεταβάλλουν την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.
Το ερευνητικό πεδίο της ανάλυσης του Διαδικτύου με την πολιτική και
ειδικότερα τα πολιτικά κόμματα μετρά ήδη μία δεκαπενταετία ακαδημαϊκών
αναλύσεων και οι πρώτες αισιόδοξες αναλύσεις και συμπεράσματα της δεκαετίας του
1990 για δραστικές επιδράσεις και αλλαγές στο τοπίο του πολιτικού ανταγωνισμού
έδωσαν αργότερα τη θέση τους σε πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις βασισμένες σε
εμπειρικά δεδομένα που ήταν πλέον διαθέσιμα. Στα πεδία της ενίσχυσης της
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, τον εκλογικό ανταγωνισμό των πολιτικών
κομμάτων, τη διακυβέρνηση αλλά και τη χρήση του Διαδικτύου ως φορέα
εκδημοκρατισμού, στην πλειοψηφία τους οι έρευνες τείνουν στο συμπέρασμα ότι το
Διαδίκτυο, όπως και κάθε άλλης μορφής τεχνολογική καινοτομία, δεν μπορεί
αυτοτελώς να καθορίσει ή να μεταβάλλει τους όρους της πολιτικής, κοινωνικής και
οικονομικής πραγματικότητας, αλλά αποτελεί εργαλείο το οποίο αξιοποιούμενο
καταλλήλως μπορεί να οδηγήσει τις εξελίξεις.
Σύνοψη της έρευνας

Γενικότερος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση
της

διαδικτυακής

παρουσίας

του

συνόλου

των

πολιτικών

κομμάτων

που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω των επίσημων δικτυακών τους τόπων. Οι
τεχνολογίες και οι υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως πχ ο Παγκόσμιος Ιστός, έχουν
πλέον περάσει στο στάδιο της τεχνολογικής ωριμότητας και είναι δεδομένο ότι κάθε
κόμμα το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διαθέτει και το δικό του δικτυακό
τόπο. Ταυτόχρονα, από την πλευρά της «ζήτησης», των πολιτών και της εκλογικής
αγοράς, η διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, αν και απέχει από άλλες Δυτικές
Δημοκρατίες, είναι τέτοιας έκτασης πλέον, ώστε η διαδικτυακή παρουσία των
κομμάτων να είναι εν δυνάμει προσβάσιμη από το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων
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πολιτών. Ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ξεπερνά τον
Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και λοιπών
επικοινωνιακών υποδομών, όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσεται ταχύτατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται έχουν ως
εξής:


Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ποιες οι λειτουργίες των
δικτυακών τόπων που αξιοποιούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αλλά
και ποια παραμένουν αναξιοποίητα, και για ποιους λόγους.



Ποιες είναι οι εξωτερικές παράμετροι που επιδρούν και αιτιολογούν τις
παραπάνω επιδόσεις σύμφωνα με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που
προσδιορίστηκαν στην §4.3 σελ. 169



Εάν τα ευρήματα που προκύπτουν από τα δύο προηγούμενα ερωτήματα
υποστηρίζουν την κανονικοποιητική ή την εξισωτική θεωρία.

Εξετάζοντας τα παραπάνω ερωτήματα, προκύπτει η ανάγκη καθορισμού
ποσοτικών κριτήριων ή δεικτών, τα οποία θα μπορέσουν να γίνουν υποκείμενα
επεξεργασίας, ανάλυσης και κατάταξης. Για τον καθορισμό τους, αξιοποιείται η διεθνής
εμπειρία, όπως καταγράφεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και για το λόγο
αυτό χρησιμοποιούνται μία σειρά από ποσοτικές μεταβλητές.
Οι μεταβλητές αυτές χωρίστηκαν σε δύο διακριτά υποσύνολα, αναλόγως της
φύσης του μετρούμενου χαρακτηριστικού. Η πρώτη ομάδα κριτηρίων αφορά την
«Τεχνική Λειτουργικότητα» των δικτυακών τόπων και αναλύεται σε πέντε
υποκατηγορίες:
α) Ορατότητα: αποτελεί μέτρο δημοφιλίας του δικτυακού τόπου, ένδειξη της
επισκεψιμότητάς του αλλά και της πιθανότητας να επισκεφθεί ένας χρήστης τον
συγκεκριμένο δικτυακό τόπο μέσω των αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης.
β) Ενημερότητα: αφορά το ρυθμό ενημέρωσης του δικτυακού τόπου σε
περιεχόμενο και νέες αναρτήσεις άρθρων.
γ) Εντυπωσιασμός: αφορά την αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων του
Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού μέσω της χρήσης ήχου, κίνησης και γραφικών,
ώστε να συντηρείται το ενδιαφέρον του επισκέπτη.
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δ) Προσβασιμότητα: τεχνική συμμόρφωση του δικτυακού τόπου με τα διεθνή
πρότυπα, μνεία για πρόσβαση από συσκευές πλην Η/Υ όπως κινητά τηλέφωνα,
ταμπλέτες κλπ, αλλά και βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με το μέγεθος και το χρόνο
φόρτωσης της αρχικής σελίδας.
ε) Εργονομία: δείκτης που αξιολογεί την ευκολία πλοήγησης και εύρεσης
πληροφοριών στο δικτυακό τόπο του κάθε κόμματος.
Στο υποσύνολο της τεχνικής λειτουργικότητας, η προέλευση των δεικτών που
εξετάζονται δεν περιορίζονται στους κομματικούς δικτυακούς τόπους, αλλά
περιλαμβάνουν μια σειρά από μετρούμενες ποσοτικές ιδιότητες, οι οποίες αποτελούν
μέτρο αξιολόγησης οποιουδήποτε δικτυακού τόπου ανεξάρτητα της φύσης ή του
σκοπού του. Ωστόσο, όπως αναλύεται και στην §5.3 (σελ. 225), τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από την επεξεργασία τους δεν στερούνται πολιτικού περιεχομένου και
προεκτάσεων.
Στο δεύτερο υποσύνολο, το οποίο

αποκαλείται

συνολικά

«Πολιτική

Λειτουργικότητα» περιλαμβάνονται έξι δείκτες:
α) Παροχή Πληροφοριών: αφορά την αξιοποίηση του κομματικού δικτυακού
τόπου, ώστε να γίνουν γνωστές οι θέσεις, οι προτάσεις και η ιδεολογία του κόμματος
αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, τα στελέχη και την ιστορία του.
β) Προεκλογικές Εκστρατείες: ο δείκτης αξιολογεί την προσπάθεια των
κομμάτων να προσελκύσουν ψηφοφόρους και να υποβοηθήσουν την προεκλογική
προσπάθεια του κόμματος με στρατολόγηση εθελοντών, πληροφορίες για την εκλογική
διαδικασία τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και για συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων,
όπως μετανάστες, έλληνες του εξωτερικού αλλά και τη δυνατότητα μεταφόρτωσης
προεκλογικού υλικού.
γ) Παραγωγή Πόρων: αφορά την παρεχόμενη λειτουργικότητα μέσω των
δικτυακών τόπων, ώστε τα κόμματα να εισπράττουν χρήματα από δωρεές και εισφορές
μελών.
δ) Δικτύωση: μέτρηση των εσωτερικών και εξωτερικών οργανωτικών και
πληροφοριακών υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει ο κομματικός δικτυακός τόπος.
Αποτελεί ένδειξη της εσωκομματικής οργάνωσης αλλά και του «ανοικτού» ή
«κλειστού» επικοινωνιακού χαρακτήρα του κόμματος. Οι εσωτερικοί υπερσύνδεσμοι
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μπορεί να αφορούν τοπικές/περιφερειακές οργανώσεις, όργανα του κόμματος και
επίσημες ή ανεπίσημες εσωκομματικές συλλογικότητες. Οι εξωτερικοί υπερσύνδεσμοι
αφορούν τη διασύνδεση με ΜΚΟ, ΜΜΕ, άλλα κόμματα ή συγγενείς οργανώσεις στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας.
ε) Συμμετοχή: δείκτης ο οποίος μετρά την παρεχόμενη λειτουργικότητα η οποία
σκοπό έχει να προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών, όχι μόνο στις εκλογές με τη
μορφή της προσέλευσης στις κάλπες, αλλά επιπλέον, τη διευκόλυνση της συμμετοχής
και εμπλοκής τους στα εσωκομματικά δρώμενα και συνολικά στην πολιτική
διαδικασία.
στ) Ηγεσία: αφορά τον τρόπο, το ύφος, αλλά και τον όγκο της παρουσίασης των
κομματικών ηγεσιών μέσα από τους επίσημους κομματικούς τόπους. Η ανάλυση
προσπαθεί να ανιχνεύσει ενδείξεις προσωποκεντρισμού των κομματικών ηγεσιών και
κινείται σε τρία επίπεδα: πρώτον την ποιοτική και ποσοτική εξέταση της προβολής των
ηγετών στην αρχική σελίδα των δικτυακών τόπων, δεύτερον, την ποσοτική σχέση
μεταξύ των συνολικών ονομαστικών αναφορών στην ηγεσία σε σχέση με τις αναφορές
στα συλλογικά κομματικά όργανα ως ένδειξη της σχετικής εσωκομματικής
«κυριαρχίας» του αρχηγού επί του φορέα του οποίου ηγείται, και τρίτον, τη σημασία
που αποδίδει κάθε κόμμα στην εικόνα των ηγετών των αντιπάλων κομμάτων και της
χρήσης αρνητικής προπαγάνδας για την αποδόμηση της εικόνας αυτής, εξετάζοντας τη
στόχευση της αρνητικής προπαγάνδας στον κομματικό δικτυακό τόπο. Επιπλέον,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 1ο κεφάλαιο, το φαινόμενο της αφηρημένης έννοιας
της ηγεσίας, διαφοροποιείται και αναλύεται σύμφωνα με τρεις επιμέρους συνιστώσες.
Αυτές είναι α) η κληρονομική διάσταση του χαρίσματος, β) στοιχεία από το χάρισμα
της θέσης και γ) προσωπικά χαρισματικά στοιχεία. Ο έντονος προσωποκεντρισμός των
κομματικών ηγεσιών που αποτυπώνεται στους κομματικούς δικτυακούς τόπους,
αναμφίβολα εξαρτάται από το συνδυασμό και των τριών αυτών συνιστωσών239.
Για τη διερεύνηση του πρώτου ερωτήματος χρησιμοποιούνται δείκτες της
περιγραφικής στατιστικής και ανάλυση περιεχομένου των αναρτήσεων στους
επίσημους δικτυακούς τόπου των κομμάτων αλλά και δημοσιογραφικών δημοσιεύσεων
στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, στην αξιολόγηση της παρουσίας των

239

πχ βλ. σχετικό σχολιασμό για τον Γ. Α. Παπανδρέου, σελ. 221
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της

ανάλυσης

αντιστοιχιών.
Ταυτόχρονα, για τη διερεύνηση του δεύτερου ερωτήματος, αρχικά γίνεται
σύμπτυξη του συνόλου των μεταβλητών τεχνικής λειτουργικότητας με τη μέθοδο της
ανάλυσης κύριων συνιστωσών και στη συνέχεια εξετάζονται οι επιδράσεις των
ανεξάρτητων μεταβλητών αξιοποιώντας τις στατιστικές τεχνικές T-Test, ANOVA,
γραμμικής παλινδρόμησης αλλά και των μη παραμετρικών

Mann-Whitney,

Kolmogorov-Smirnov Z και Kruskal-Wallis.
Η Κοινωνική και Πολιτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα

Όπως είθισται να αναφέρεται, οι ποσοτικές έρευνες αποτελούν τρόπον τινά μία
φωτογραφική και άρα στιγμιαία απεικόνιση της πραγματικότητας. Συνεπώς, η συλλογή
και επεξεργασία των δεδομένων για την παρούσα έρευνα, δεν μπορεί παρά να
αντικατοπτρίζει τις δεδομένες συνθήκες στην ελληνική κοινωνία κατά το χρονικό
διάστημα των μετρήσεων. Η τριετία 2010-2012 έφερε ουσιαστικές και σημαντικές
αλλαγές στην ελληνική οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Η χρόνια
έλλειψη παραγωγής σε συνδυασμό με τον αναποτελεσματικό και διεφθαρμένο κρατικό
μηχανισμό οδήγησαν τη χώρα στην κρίση χρέους και ελλείμματος της οικονομίας, ενώ
συγχρόνως οι στρατηγικές αντιμετώπισής της από το πολιτικό προσωπικό της χώρας
μέσω της προσφυγής στο ΔΝΤ και της βοήθειας από τους εταίρους στην Ευρωζώνη με
την ταυτόχρονη ανάληψη απαιτήσεων και υποχρεώσεων είχαν ως αποτέλεσμα τη
διάλυση αρκετών κοινωνικοπολιτικών σταθερών της Μεταπολίτευσης.
Η μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών ως συνέπεια των μειώσεων των
κρατικών δαπανών σε μισθούς, συντάξεις και δημόσιες επενδύσεις, αλλά και η έμμεση
πλην όμως ουσιαστική εκχώρηση των δικαιωμάτων άσκησης πολιτικής στο εσωτερικό
της χώρας, στην Τρόικα αποκρυστάλλωσαν τη δυσαρέσκεια και έλλειψη εμπιστοσύνης
των πολιτών στα κόμματα και το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό 240, στις εκλογές του
2012:

240

η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα κόμματα καταγράφεται ήδη από τη δεκαετία του '90, ενώ
πιο πρόσφατες αναφορές στο θέμα καταγράφονται από την Γεωργιάδου (28/12/2008) σχολιάζοντας τη
σχετική δημοσκοπική έρευνα της Public Issue (2008).
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Τα δύο κόμματα «εξουσίας», που κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια της
Μεταπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, απώλεσαν σημαντικότατο μέρος της
εκλογικής τους δύναμης241,



το ΛΑΟΣ δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί κοινοβουλευτικά παρά τη
σταθερή του παρουσία στα πολιτικά δρώμενα της χώρας από το 2000
και μετά καθώς ο αριθμός των ψήφων που έλαβε το 2012 είναι μόλις το
εν τέταρτο αυτών που έλαβε το 2009,



ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπλασίασε τα εκλογικά ποσοστά του (από το 4,6% το 2009
σε 26,89% το 2012) και αναδείχθηκε Αξιωματική Αντιπολίτευση,



το ΚΚΕ καταγράφει σημαντική πτώση στην εκλογική του δύναμη καθώς
όχι μόνο δεν κατάφερε να καταγράψει την προβλεπόμενη από τα τέλη
του 2011 δημοσκοπική του άνοδο, αλλά αντιθέτως απώλεσε σχεδόν το
ήμισυ των ψηφοφόρων του από το Μάιο έως τον Ιούνιο του 2012



η σύνθεση του Κοινοβουλίου έγινε επτακομματική με την είσοδο του
προερχόμενου από τη ΝΔ πολιτικού φορέα του Π Καμμένου
«Ανεξάρτητοι Έλληνες» και την πρωτοεμφανιζόμενη κοινοβουλευτικά,
ακροδεξιά «Χρυσή Αυγή» αλλά και της προερχόμενης από το ΣΥΡΙΖΑ
«Δημοκρατικής Αριστεράς» του Φ. Κουβέλη.

Οι επιπτώσεις των ριζικών αυτών μεταβολών στο κομματικό σύστημα
πιθανότατα δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές, καθώς η τρέχουσα κατάσταση είναι
μάλλον ρευστή και απέχει από το να χαρακτηριστεί παγιωμένη, ωστόσο είναι
σημαντικό να αναφερθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των ευρημάτων της
έρευνας, ότι κατά το χρονικό διάστημα των μετρήσεων:


το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ αποτελούν αναμφισβήτητα τα κόμματα
«εξουσίας» που κυριαρχούν στην πολιτική πραγματικότητα και στο
Διαδίκτυο,

241

αθροιστικά τα δύο κόμματα συγκέντρωσαν 32% το Μάιο του 2012 και 42% τον Ιούνιο, όταν σε όλες
τις μέχρι τότε αναμετρήσεις, από το 1981 και μετά, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συγκέντρωναν κατά μέσο όρο 83%.
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ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος κινείται με βάση
την εκλογική αποτύπωση του 2009 στο 4,6% ενώ οι δημοσκοπικές
έρευνες της περιόδου καταγράφουν πρόθεση ψήφου κοντά στο 7,5%,



το ΚΚΕ εμφανίζεται ενισχυμένο με πρόθεση ψήφου άνω του 10%,



το ΛΑΟΣ καταγράφει δημοσκοπικά, παραπλήσιο ποσοστό με αυτό που
έλαβε το 2009.



Η Χρυσή Αυγή κινείται δημοσκοπικά στο 1% ενώ δεν φαίνεται να
υπάρχει κάποια ένδειξη του σημαντικού ποσοστού που θα καταγράψει
λίγο αργότερα στις εκλογές του 2012 και τέλος,



Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Π Καμμένου δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν και σχολιάζονται στα
προηγούμενα κεφάλαια έχουν ως εξής:
Σε τεχνικό επίπεδο, είναι φανερό ότι οι κομματικοί δικτυακοί τόποι είναι σχεδόν
«αόρατοι» τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η δημοφιλία και
επισκεψιμότητά τους είναι εξαιρετικά χαμηλή· ουσιαστικά πρόκειται για έναν
κομματικό ηλεκτρονικό μικρόκοσμο ο οποίος αφορά μικρό μόνο μέρος των ελλήνων
χρηστών του Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν αποτελεί έκπληξη,
δεδομένης της χαμηλής εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν τα κόμματα από τους
πολίτες. Οι κομματικοί δικτυακοί τόποι αποτελούν έναν απόλυτα ελεγχόμενο δίαυλο
επικοινωνίας και φαίνεται να απευθύνονται κυρίως σε ήδη «πεπεισμένους»
ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν διάφορους προϋπάρχοντες «δεσμούς» με το κόμμα. Με
όρους ορατότητας στο Διαδίκτυο, τα κόμματα του κοινοβουλίου και ιδιαίτερα το
ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κατατάσσονται πρώτα και με σημαντική διαφορά από όλα τα
υπόλοιπα, ενώ ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στην τρίτη θέση δημοφιλίας και
επισκεψιμότητας κατατάσσεται η Χρυσή Αυγή και αυτό, παρά το γεγονός ότι κατά το
χρονικό διάστημα των μετρήσεων και στις δημοσκοπήσεις της περιόδου αυτής, η
ακροδεξιά οργάνωση, δεν καταγράφει ακόμα κάποια αξιόλογη εκλογική δυναμική.
Επιπλέον, σε συνολικό επίπεδο τα κόμματα διατηρούν μία μάλλον τυπική
παρουσία στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν τους δικτυακούς τους τόπους κυρίως ως
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αποθήκες πληροφοριών, χωρίς να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν τις πολυμεσικές
και διαδραστικές ιδιότητες του μέσου. Αν και τα περισσότερα κόμματα ενημερώνουν
από 3 έως 4 φορές το μήνα το δικτυακό τους τόπο, όσα συμμετέχουν στο κοινοβούλιο
αναρτούν νέα άρθρα με ρυθμό από 4 έως 12 φορές ημερησίως. Αξιοσημείωτη εξαίρεση
στον κανόνα αποτελεί και πάλι η Χρυσή Αυγή η οποία στο σχετικό δείκτη
κατατάσσεται δεύτερη, με μεγαλύτερο ρυθμό ενημέρωσης από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και
το ΚΚΕ.
Σε ό,τι αφορά τους δείκτες πολιτικής λειτουργικότητας, κυρίαρχη πρακτική
φαίνεται να αποτελεί η παροχή πληροφοριών, με έμφαση σε ανακοινώσεις και δελτία
τύπου των κομμάτων, ενώ στο άλλο άκρο, ελάχιστες είναι οι βιογραφικές πληροφορίες
που δημοσιεύονται σε σχέση με τα στελέχη των φορέων. Συγχρόνως, οι χαμηλότερες
επιδόσεις εντοπίζονται στους δείκτες «Προεκλογικές Εκστρατείες» και «Παραγωγή
Πόρων». Για την παραγωγή πόρων, από τη μία πλευρά, δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη
το γεγονός ότι τα κόμματα δεν αξιοποιούν το Διαδίκτυο για τη συγκέντρωση
οικονομικής βοήθειας από τους πολίτες, δεδομένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία έχει
διαπιστωθεί ότι σε πολιτικά συστήματα όπου προβλέπεται κρατική χρηματοδότηση των
κομμάτων, ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει χαμηλή βαθμολογία. Από την άλλη
πλευρά ωστόσο, δεν παύει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και τα
μικρότερα κόμματα, τα οποία είτε είναι πλήρως αποκλεισμένα από την κρατική
επιχορήγηση είτε λαμβάνουν πολύ μικρά ποσά, λόγω των αντίστοιχων εκλογικών
ποσοστών που συγκεντρώνουν, επίσης δεν φαίνεται να δραστηριοποιούνται ενεργά σε
ό,τι αφορά την εθελοντική οικονομική στήριξη από τους πολίτες μέσω του Διαδικτύου.
Στις προεκλογικές εκστρατείες κυρίαρχο χαρακτηριστικό αναδεικνύεται η
αρνητική διαφήμιση, όπου οι επικοινωνιακές επιθέσεις σε αντίπαλα κόμματα, ακόμα
και παρεμφερούς ιδεολογικής τοποθέτησης είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες. Το
χαρακτηριστικό αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση περιεχομένου σε θέματα
ηγεσίας, όπου η αρνητική προπαγάνδα λαμβάνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα προσωπικών
επιθέσεων, έως και ύβρεων, εναντίον των ηγετών των αντίπαλων κομμάτων, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, οι ονομαστικές αναφορές
προς τις αντίπαλες ηγεσίες ξεπερνούν ποσοτικά τις αναφορές προς τις ίδιες ηγεσίες.
Μία ενδιαφέρουσα διάσταση του φαινομένου, όπως προκύπτει από τη σχετική
ανάλυση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αρνητική στόχευση της προπαγάνδας δεν
περιορίζεται ούτε στο κυβερνών κόμμα και την ηγεσία του (ΠΑΣΟΚ και Γ.
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ψηφοφόρων. Έτσι αν και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναμενόμενη 242 η κριτική
στόχευση του ΠΑΣΟΚ προς τον Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά, και αντίστοιχα της ΝΔ
προς τον Γ. Παπανδρέου, η ανάλυση αντιστοιχιών έδειξε επιπλέον δύο ενδιαφέροντα
δίπολα: το ΛΑΟΣ επικεντρώνει την αρνητική κριτική του προς την Γ.Γ. του ΚΚΕ, Α.
Παπαρήγα και τα αριστερά κοινοβουλευτικά κόμματα, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ προς τον Γ.
Καρατζαφέρη.
Παράλληλα, η αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη δικτύωση των κομμάτων, σε
εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο, αποτελεί ένδειξη της δομής αλλά και της
εξωστρέφειας που παρουσιάζουν τα κόμματα. Οι υπερσύνδεσμοι243, που δημοσιεύονται
στους κομματικούς δικτυακούς τόπους, αφορούν κυρίως «ουδέτερους» δικτυακούς
τόπους «αναφοράς», που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες, ΜΜΕ, ΜΚΟ κλπ.
Συνολικά, τα κοινοβουλευτικά κόμματα δημοσιεύουν την πλειοψηφία του συνόλου των
υπερσυνδέσμων, αν και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε σχέση με τους
εσωκομματικούς υπερσυνδέσμους, το ΚΚΕ δεν δημοσιεύει κανέναν, ενώ το ΛΑΟΣ
μόλις έναν. Η Χρυσή Αυγή και πάλι εμφανίζεται υψηλά στο σχετικό δείκτη καθώς
δημοσιεύει το τέταρτο μεγαλύτερο πλήθος υπερσυνδέσμων στο δικτυακό της τόπο.
Επιπλέον, προκύπτουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις εσωκομματικής οργάνωσης στο
Διαδίκτυο: το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ παρέχουν ηλεκτρονική λειτουργικότητα για τις
εσωκομματικές δομές μέσα από τον κεντρικό δικτυακό τόπο του κόμματος με τη μορφή
υποτόπων (subdomains). Αυτή η πρακτική συγκεντρωτικής τεχνικής οργάνωσης
επιτρέπει τον κεντρικό ιεραρχικό έλεγχο των αναρτήσεων, εξασφαλίζει την ομοιογένεια
της δομής τους αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο Συνασπισμός, αλλά και άλλα μικρότερα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής
αριστεράς, υιοθετούν μία διαφορετική προσέγγιση, αφήνοντας τις κατά τόπους
οργανώσεις να αυτό-οργανώνουν τη δικτυακή τους παρουσία με περιφερειακά
ιστολόγια ή ανεξάρτητους κόμβους, οι οποίοι στη συνέχεια αναφέρονται στον κεντρικό
δικτυακό τόπο του κόμματος. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τουλάχιστον

242

με βάση τις μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ των διαφορετικών κομμάτων όπως καταγράφονται από
τις δημοσκοπήσεις εκείνης της χρονικής περιόδου
243
βλ. σχετικά §3.2.2.2 σελ.112
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για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό εσωτερικής οργάνωσης
και υποδομών στο Διαδίκτυο, οι νομαρχιακές, περιφερειακές και τομεακές οργανώσεις
εμφανίζονται (οριακά) ενεργές κατά τα έτη των εκλογικών αναμετρήσεων, ενώ στη
συνέχεια παύουν να ενημερώνονται: μοιάζει να σταματά ο εσωκομματικός βίος μετά τις
νικηφόρες εκλογές του 2009.
Ταυτόχρονα, σε σχέση με τους μετρούμενους δείκτες «συμμετοχής», σχεδόν
όλοι οι υπό εξέταση φορείς δημοσιεύουν τουλάχιστον έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ενώ τα κοινοβουλευτικά κόμματα και πάλι υπερέχουν σαφώς, καθώς
κατά μέσο όρο πλήθος των δημοσιευόμενων λογαριασμών είναι μεγαλύτερο του 100.
Από την άλλη πλευρά, οι δυνατότητες ανάδρασης που παρέχονται, όπως ο σχολιασμός
των δημοσιευμένων άρθρων ή οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, είναι σαφώς μικρότερες
σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Η δυνατότητα (ελεύθερου) σχολιασμού των άρθρων
από τους διαδικτυακούς επισκέπτες ενέχει τον κίνδυνο δημοσίευσης μή επιθυμητών
κειμένων ή άλλως, εάν πχ τα σχόλια υπόκεινται σε έλεγχο πριν τη δημοσίευσή τους,
τότε το κόμμα μπορεί να κατηγορηθεί για λογοκρισία. Το ίδιο ισχύει και για τις
ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι πολύ εύκολο να χειραγωγηθούν και να
οδηγήσουν σε εντελώς διαφορετικό από το επιθυμητό αποτέλεσμα244.
Σε συνολικό επίπεδο, τρεις δείκτες τεχνικής λειτουργικότητας και τέσσερις από
την ομάδα πολιτικής λειτουργικότητας μπορούν να αξιολογηθούν ως προς τη μέγιστη
τιμή που μπορούν να λάβουν, δεδομένης της εξ ορισμού ύπαρξης άνω άκρου της
αντίστοιχης κλίμακας μέτρησης, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφία και τον
εμπλουτισμό των επιμέρους μεταβλητών. Εξ αυτών, μόνο στην εργονομία των
δικτυακών τόπων οι επιδόσεις των κομμάτων ξεπερνούν το 50%, σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις οι επιδόσεις είναι κάτω του μέσου. Η χαμηλότερη επίδοση σημειώνεται
στην παραγωγή πόρων, όπου τα ελληνικά κόμματα καταγράφουν την υλοποίηση του
3,3% των αξιολογούμενων υπηρεσιών.
Συγχρόνως, η αξιολόγηση της ηγεσίας των κομμάτων σε ό,τι αφορά τη
διαδικτυακή τους προβολή κινείται σε τρεις άξονες, αναζητώντας ενδείξεις
προσωποκεντρισμού στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Πρώτον, εξετάζεται η ποσοτική
και ποιοτική οπτική αναπαράσταση των αρχηγών των κομμάτων στις αρχικές σελίδες

244

βλ. σχετικά υποσημ. 211 και. 212 σελ. 245
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των κομματικών δικτυακών τόπων, δεύτερον, συγκρίνονται οι ονομαστικές αναφορές
της ηγεσίας στο σύνολο του περιεχομένου των δικτυακών τόπων σε σχέση με τις
αντίστοιχες αναφορές στα κύρια συλλογικά όργανα του κόμματος και τρίτον,
συγκρίνονται οι ονομαστικές αναφορές της ίδιας ηγεσίας προς τις ηγεσίες των
αντιπάλων κομμάτων εξετάζοντας συγχρόνως και τη στόχευση του κάθε κόμματος ως
προς την αντίπαλη ηγεσία.
Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση,
διαπιστώνεται ότι, ιδιαίτερα στα κόμματα «εξουσίας» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, οι τάσεις
προσωποκεντρισμού είναι σαφείς στους δικτυακούς τους τόπους. Οι αρχηγοί των
κομμάτων αλλά ταυτόχρονα και στελέχη τα οποία πρόσκεινται στον αρχηγό
απολαμβάνουν ιδιαίτερης έκθεσης, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και σε σχέση με
την εικόνα που προβάλλεται στη αρχική σελίδα των επίσημων κομματικών τόπων. Στην
ίδια λογική κινείται και η παρουσία του Γ. Καρατζαφέρη στο δικτυακό τόπο του
ΛΑΟΣ, όπου οι φωτογραφίες του αρχηγού κυριαρχούν απόλυτα και επιπλέον, χωρίς
την εμφάνιση άλλων γνωστών και προβεβλημένων στελεχών του κόμματος. Αντίθετα,
στους σχηματισμούς της κοινοβουλευτικής αριστεράς, οι φωτογραφίες των ηγεσιών
τους δεν εμφανίζονται συχνά αλλά ούτε και καταλαμβάνουν αντίστοιχα μεγέθη όπως
στα τρία άλλα κόμματα. Αναρτήσεις οι οποίες αναφέρονται στις δραστηριότητες του Α.
Τσίπρα ή της Α. Παπαρήγα ακόμα και όταν συνοδεύονται από κάποια φωτογραφία,
τότε αυτή ή δεν απεικονίζει προσωπικά τον πολιτικό ηγέτη, ή είναι τέτοιας σύνθεσης,
ώστε το πρόσωπο του ηγέτη να μην κυριαρχεί οπτικά.
Η καταγραφή των ονομαστικών αναφορών στην ηγεσία του κάθε κόμματος σε
σχέση με τις αναφορές στα συλλογικά όργανα επιβεβαιώνει την επικοινωνιακή
επικυριαρχία των προσώπων επί του κόμματος όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και το
ΛΑΟΣ, αλλά και στο ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση όπου οι
ονομαστικές αναφορές στο Α. Τσίπρα είναι λιγότερες από τις αναφορές στα συλλογικά
όργανα του σχηματισμού και μάλιστα παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα
και όταν ένα άρθρο αφορά δραστηριότητες του Α. Τσίπρα, τότε η σχετική δημοσίευση,
πολύ συχνά δεν είναι ονομαστική, αλλά περιλαμβάνει την ιδιότητα του προσώπου: «ο
Πρόεδρος της Κ.Ο».
Στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης των ονομαστικών αναφορών στις κομματικές
ηγεσίες, διαπιστώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΛΑΟΣ αναφέρονται κυρίως στις
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ίδιες ηγεσίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ αναφέρονται ονομαστικά κυρίως στις ηγεσίες
των αντιπάλων κομμάτων, ενώ συγχρόνως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η
ανάλυση αντιστοιχιών για τον εντοπισμό της στόχευσης του κάθε κόμματος προς τις
αντίπαλες ηγεσίες αναδεικνύει ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα. Από τη μία πλευρά
διαπιστώνονται δύο αναμενόμενα δίπολα· το ΠΑΣΟΚ εστιάζει τις αναφορές του στον
Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά και ταυτόχρονα η ΝΔ επικεντρώνει τις ονομαστικές
αναφορές στον Γ. Παπανδρέου. Στα τρία μικρότερα κόμματα του κοινοβουλίου
καταγράφονται δύο αντιθετικά δίπολα, όπου στο ένα, το ΛΑΟΣ στοχεύει την κριτική
του προς την Γ.Γ. του ΚΚΕ, Α. Παπαρήγα και στο άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ τοποθετούν
στο επίκεντρο της κριτικής τους τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρη.
Οι ενδείξεις που προκύπτουν από το σύνολο των αξιολογούμενων παραμέτρων
σε σχέση με την ηγεσία των κομμάτων, μέσω του Διαδικτύου και ειδικότερα των
κομματικών δικτυακών τόπων, συνηγορούν αναμφίβολα προς τον προσωποκεντρισμό
τους.
Τα

κόμματα

προβάλλουν

υπέρμετρα

τον

ηγέτη

τους,

καταφέρονται

συστηματικά σε ονομαστικό και προσωπικό επίπεδο εναντίον των κυριότερων
αντιπάλων αυτού και η κομματική αναμέτρηση λαμβάνει τον χαρακτήρα προσωπικής
αντιπαράθεσης. Για τα κόμματα «εξουσίας» η μεταξύ τους αντιπαράθεση εξελίσσεται
σε μονομαχία ανάδειξης του επόμενου πρωθυπουργού της χώρας. Λειτουργούν
υποστηρικτικά για την υποψηφιότητά του για τη θέση, πλάθοντας την εικόνα του και
δημιουργώντας το μύθο του, ενώ ο ίδιος ελέγχει το κόμμα διατηρώντας το
επικοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι των συλλογικοτήτων που εκφράζουν τα όργανα του
κόμματος.

Οι

μικρότερες

δυνάμεις

του

ελληνικού

κοινοβουλίου

φαίνεται

χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα και παραπλήσια μεθοδολογία: η εσωκομματική κυριαρχία
του αρχηγού επί των συλλογικών οργάνων και η αποδόμηση της εικόνας του αντίπαλου
ηγέτη υποβοηθά στη διαδικασία συγκρότησης ενός πλαισίου που περιγράφει όχι το τι
είναι, αλλά το τι δεν είναι το κόμμα. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την προσπάθεια του
κόμματος για τη συσπείρωση των ψηφοφόρων του, τη διατήρηση των προνομίων που
απολαμβάνει ως μέλος του μεταπολιτευτικού καρτέλ κομμάτων και την αυξημένη
ταύτιση των οπαδών του στη βάση του ετεροπροσδιοριστικού δίπολου εμείς σε σχέση με
τους άλλους.
Σε ό,τι αφορά την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις διαδικτυακές
επιδόσεις των κομμάτων, από την μία πλευρά, η θεσμική μορφή συμμετοχής των
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πολιτικών σχηματισμών στην εκλογική διαδικασία δεν φαίνεται να έχει κάποια
επίδραση στις συνολικές επιδόσεις, καθώς στο σύνολο των οκτώ κριτηρίων τεχνικής
και πολιτικής λειτουργικότητας, που εξετάζονται, μόνο στην παραγωγή πόρων
εντοπίζονται διαφορές, όπου τα ανεξάρτητα κόμματα διαθέτουν καλύτερες επιδόσεις.
Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο εθνικό ή ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο, σε τεχνικό επίπεδο καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις στην ορατότητα και
το σχεδιασμό των δικτυακών τους τόπων, ενώ στην πολιτική λειτουργικότητα,
καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν στην παροχή πληροφοριών και τις προεκλογικές
εκστρατείες.
Από μία οπτική, το γεγονός ότι τα μικρότερα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα
καταφέρνουν να επιτύχουν παραπλήσιες επιδόσεις με τα μεγαλύτερα σε τέσσερις
αξιολογούμενους δείκτες, θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη υποστήριξης της
εξισωτικής θεώρησης. Ως πεδίο αναμέτρησης των κομμάτων, οι δικτυακοί τους τόποι
φαίνεται να εξισώνουν τους όρους του μεταξύ τους ανταγωνισμού, ωστόσο η εικόνα
αυτή είναι μάλλον πλαστή: ακόμα και στους δείκτες όπου οι επιδόσεις των μικρότερων
εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων δεν διαφέρουν από αυτές των μεγαλύτερωνκατεστημένων, αυτό δεν υπονοεί την αποτελεσματικότερη χρήση του μέσου από τα
μικρότερα κόμματα αλλά αντιθέτως φανερώνει τη μειωμένη αξιοποίηση του
Διαδικτύου από τα μεγαλύτερα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία μάλλον άνευ
ουσίας ένδειξη ισότητας όλων στη μετριότητα, καθώς αυτό που προκύπτει από την
έρευνα υποδηλώνει μία συνολικά συντηρητική προσέγγιση στην αξιοποίηση του μέσου
από το σύνολο των πολιτικών σχηματισμών που εξετάζονται στην έρευνα.
Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι ενδιαφέρουσα εξαίρεση στα παραπάνω
αποτελεί η περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Στα τέλη του 2010/αρχές 2011, όταν και
πραγματοποιούνται οι ποσοτικές μετρήσεις της παρούσας έρευνας, η ακροδεξιά
οργάνωση, όχι μόνο αξιοποιεί εντατικά το δικτυακό της τόπο, ενημερώνοντάς τον με
μέσο ρυθμό δέκα νέων αναρτήσεων ανά ημέρα, αλλά ταυτόχρονα σε εθνικό επίπεδο,
εμφανίζεται υψηλότερα στο δείκτη επισκεψιμότητας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα
ελληνικά κόμματα. Συγχρόνως, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κατά τη χρονική
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αυτή περίοδο η οργάνωση δεν καταγράφει καν δημοσκοπικά ποσοστά σε τέτοιο βαθμό,
ώστε να αναφέρεται αυτόνομα στις σχετικές έρευνες245.
Επιπλέον,
τοποθέτησης

των

η

διερεύνηση
κομμάτων

τυχόν

στις

επιδράσεων

επιδόσεις

των

της

ιδεολογικοπολιτικής

δικτυακών

τους

τόπων,

πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: πρώτον έγινε η καταγραφή και ποσοτικοποίηση της
ιδεολογίας

σε

τρεις

διαστάσεις:

φιλελευθερισμό/συντηρητικό

κοινωνική

αυταρχισμό,

με

οικονομική

άκρα
με

άκρα

τον

ατομικό

τον

απόλυτο

κρατισμό/ακραίο φιλελευθερισμό και τέλος, ευρωπαϊκή με αντίθετα άκρα τον
αντιευρωπαϊσμό/φιλοευρωπαϊσμό. Η κοινωνική διάσταση της ιδεολογίας δεν φαίνεται
να έχει καμία επίδραση στις διαδικτυακές επιδόσεις των κομμάτων, ενώ η οικονομική
διάσταση αποκαλύπτει καλύτερες επιδόσεις στο δείκτη παραγωγής πόρων για τα
κόμματα τα οποία εντάσσονται προς την κατεύθυνση του φιλελευθερισμού. Τέλος, η
ιδεολογική προσέγγιση των κομμάτων σε σχέση με την Ευρώπη φαίνεται να έχει
σημαντικότερη επίδραση στις επιδόσεις των δεικτών πολιτικής λειτουργικότητας: όσο
πιο φιλοευρωπαϊκό εμφανίζεται ένα κόμμα, τόσο καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται
στο δικτυακό του τόπο σε τέσσερα από τα πέντε κριτήρια πολιτικής λειτουργικότητας.
Τα επόμενα βήματα

Αναμφίβολα, τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν την κανονικοποιητική
θεώρηση: ο ανταγωνισμός, η συνολική παρουσία και εικόνα των ελληνικών πολιτικών
κομμάτων στην πραγματική ζωή αναπαράγονται κατά τρόπο πιστό και στο ελληνικό
κομματικό Διαδίκτυο, καθώς η διαδικτυακή παρουσία των κομμάτων προσεγγίζεται
σαφώς συντηρητικά σε σχέση με τις δυνατότητές του μέσου. Ωστόσο στην προσπάθεια
να αναζητηθούν οι αιτίες για τις οποίες η κανονικοποιητική θεώρηση φαίνεται να
αποτελεί τον κανόνα στις περισσότερες συγγενείς έρευνες αλλά και κυρίως να
αποτελέσει πεδίο περαιτέρω έρευνας και προβληματισμού, προτείνονται δύο πιθανές
συμπληρωματικές προσεγγίσεις:
α) οι περισσότερες έρευνες, οι οποίες υιοθετούν την πιο αισιόδοξη προσέγγιση
σχετικά με την επίδραση του Διαδικτύου στα πολιτικά κόμματα και προβλέπουν τον επί

245

η MRB αναφέρει ξεχωριστά τη Χρυσή Αυγή για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2011 αμέσως μετά τον
ορισμό του Λουκά Παπαδήμου ως Πρωθυπουργού της τρικομματικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ.
Μέχρι τότε, για την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά της ομαδοποιούνται στην κατηγορία «Άλλο Κόμμα»
(MRB Hellas SA, Νοέμβριος 2011)
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ίσοις όροις ανταγωνισμό μικρότερων/μεγαλύτερων κομμάτων και ριζικές μεταβολές
στον «πραγματικό» κομματικό βίο, αγνοούν ή παραβλέπουν την αξιακή ουδετερότητα
της τεχνολογίας.
β) το Διαδίκτυο θα μπορούσε πράγματι να λάβει εν δυνάμει το χαρακτήρα
φορέα αλλαγής και εξέλιξης για τα πολιτικά κόμματα, ωστόσο αυτό μπορεί να συμβεί
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν πληρούνται στο ελληνικό πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό «οικοσύστημα».
Είναι ωστόσο σημαντικό να αναφερθεί, ότι η ανάλυση που ακολουθεί δεν
φιλοδοξεί σε καμία περίπτωση να εξαντλήσει τις δύο αυτές κατευθύνσεις αλλά κυρίως
να αποτελέσει τη βάση για σκέψη και περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα.
Με βάση τη σύνοψη των ευρημάτων της έρευνας, που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, είσαι σαφές ότι οι δικτυακοί τόποι για τα πολιτικά κόμματα δεν
αποτελούν πεδίο καινοτόμου δραστηριότητας, ούτε λειτουργούν ως φορείς αλλαγής και
εξέλιξης. Αντιθέτως, η εικόνα που παρουσιάζουν αποτελεί μία πιστή αναπαραγωγή της
κομματικής

και

πολιτικής

πραγματικότητας,

αποτυπωμένης

στον

ελληνικό

κυβερνοχώρο. Αυτό βέβαια αναδεικνύει το ρόλο του Διαδικτύου ως εργαλείο και
ταυτόχρονα πηγή έρευνας, όπου η ανάλυση περιεχομένου των αναρτήσεων ενός
κομματικού δικτυακού τόπου, η εξέταση της δομής και των υπερσυνδέσμων του αλλά
και της λειτουργικότητάς του, μπορεί να παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με
την «πραγματική» πολιτική ζωή, καθώς σχεδόν κάθε έκφραση της ελληνικής
κομματικής online δραστηριότητας φαίνεται να αντιγράφει και να διατηρεί ένα ακριβές
ανάλογο με τον «πραγματικό» κόσμο.
Συνεπώς, το Διαδίκτυο αν και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως φορέας αλλαγής
και ανανέωσης τόσο στο εσωτερικό των κομμάτων όσο και σε ό,τι αφορά τη σχέση που
δομούν με τους πολίτες και γενικότερα την κοινωνία, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα
ευρήματα της έρευνας. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει διότι μία τέτοια μεταβολή υπονοεί
ουσιαστικά την ενσωμάτωση εξελικτικών αξιών στην τεχνολογία και προϋποθέτει ένα
πρόσφορο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο, όπως αναλύεται
παρακάτω, δε φαίνεται να συναντάται στη χώρα μας.
Το κομματικό σύστημα της Μεταπολίτευσης είναι ένα κατά κύριο λόγο κλειστό
αυτοαναφερόμενο και ανατροφοδοτούμενο σύστημα. Εκφράσεις αυτού του κλειστού
χαρακτήρα αποτελούν και η κατά κοινή ομολογία, επικράτηση της οικογενειοκρατίας
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στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα (Χιωτάκης, 2011a; 2011b; Χρυσόγονος, 2009)
αλλά και η συνεχής ανακύκλωση του στελεχιακού δυναμικού, παρά τις περί του
αντιθέτου διακηρύξεις περί ανανέωσης των προσώπων, που κατά καιρούς
ανακοινώνονται από τα κόμματα 246 . Ακόμα και η οικονομική κρίση της τελευταίας
τετραετίας στην Ελλάδα και οι όποιες μεταβολές έγιναν αντιληπτές ως επακόλουθα
αυτής στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο, δεν είχαν ως αποτέλεσμα την
ουσιαστική είσοδο νέων δρώντων στο παγιωμένο κομματικό σύστημα.
Αντιθέτως, οι επιπτώσεις και οι κλυδωνισμοί του κομματικού συστήματος
οδήγησαν μεν στη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων αλλά κυρίως εντός του ίδιου
πλαισίου, με ανεξαρτητοποιήσεις και μετακινήσεις κατεστημένων και γνωστών
πολιτικών στελεχών με καριέρα στα υφιστάμενα κόμματα. Οι τελικές επιπτώσεις στο
ρευστό πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώθηκε μετά την προσφυγή της Ελλάδας στο
ΔΝΤ και την ουσιαστική κατάρρευση της κυβέρνησης Παπανδρέου στα τέλη του 2011,
δεν έχουν γίνει ακόμα απολύτως αντιληπτές, σίγουρα όχι στην πλήρη έκτασή τους.
Ωστόσο από τα μέχρι τώρα δεδομένα αυτό που μοιάζει κυρίως να συμβαίνει, είναι μία
εσωτερική αναδιάταξη στο εσωτερικό του προϋπάρχοντος κομματικού συστήματος με
μεταβολές στον κατεστημένο συσχετισμό δυνάμεων και όχι μία ριζική μεταβολή, με
μόνες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις για την ώρα, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της
Χρυσής Αυγής και την απώλεια της κοινοβουλευτικής παρουσίας του ΛΑΟΣ247.

246

νεοεμφανιζόμενα στελέχη ειδικά σε δημοσίως ορατές θέσεις, όταν δεν προέρχονται από την
κομματική επετηρίδα, συνήθως αποτελούν άμεσες επιλογές της ηγεσίας και σπανίως γίνονται αποδεκτά
τόσο από τον κομματικό μηχανισμό όσο και από τη βάση των κομμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν στη Νέα Δημοκρατία, η επιλογή του Θ. Ρουσόπουλου στη θέση του εκπροσώπου τύπου του
κόμματος το 2000, και αργότερα ως Υπουργού Επικρατείας και εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης από
τον Κ. Καραμανλή, αλλά και στελέχη των Κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου 2009-2011, όπως ο Π.
Γερουλάνος (Υφυπουργός Πολιτισμού), η Τ. Μπιρμπίλη (Υπουργός Περιβάλλοντος), Δ. Δρούτσας
(Υπουργός Εξωτερικών), Γ. Παπακωνσταντίνου (Υπουργός Οικονομικών και αργότερα Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Τέτοιου είδους «ανανεώσεις» του πολιτικού προσωπικού είναι
συνήθως απόλυτα συνδεδεμένες με την πορεία του κομματικού ηγέτη και ολοκληρώνονται μετά την
αποχώρησή του, καθώς τα νέα αυτά πολιτικά πρόσωπα δεν διαθέτουν ερείσματα ούτε στο κόμμα ούτε
στην κοινωνία ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν αυθύπαρκτα την πολιτική τους πορεία μέσα από την
εκλογική διαδικασία. Έχει δε, ενδιαφέρον το ό,τι παραδείγματα τέτοιων «εσωτερικών» αντιστάσεων
στην εξωτερική ανανέωση των κομμάτων δεν περιορίζονται στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ. Η συμμετοχή της
Λιάνας Κανέλλη και Κώστα Ζουράρι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ το 1999 συνάντησε σημαντικές
αντιδράσεις από στελέχη του κόμματος και μεταξύ άλλων αποτέλεσε και μία από τις αφορμές για τη
διαγράφη του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, Μήτσου Κωστόπουλου.
247
Πιθανόν, το κομματικό σύστημα να μπορούσε να απορροφήσει ακόμα πιο «ανώδυνα» τους
κραδασμούς που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, εάν αυτή δεν προσλάμβανε το χαρακτήρα
του εξωγενούς παράγοντα. Πρώτον, διότι η εγχώρια οικονομική κρίση χρέους και ελλείμματος έλαβε
χώρα στα πλαίσια ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος το οποίο ευρίσκονταν επίσης σε κρίση από
το 2008. Αυτό δημιούργησε περαιτέρω περιορισμούς στις δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών στο
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Σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης μέχρι και το 2009, οι νέοι κομματικοί
σχηματισμοί που ιδρύθηκαν με πρόθεση και προοπτικές να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στο πολιτικό σύστημα, προέρχονταν κυρίως από τα υφιστάμενα κόμματα με
σταθερή κοινοβουλευτική παρουσία, όπως τα κόμματα εξουσίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά
και τα διάφορα διάδοχα σχήματα της ελληνικής κοινοβουλευτικής αριστεράς248 (ΚΚΕ,
ΚΚΕ Εσωτ., ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ). Ωστόσο, οι τελικές επιδράσεις τους στο κομματικό
σύστημα ήταν, με την εξαίρεση του ΛΑΟΣ, βραχύβιες: στην καλύτερη των
περιπτώσεων εξασφάλισαν κοινοβουλευτική παρουσία μόνο κατά τις πρώτες εκλογές
μετά τη δημιουργία τους, εκμεταλλευόμενες προφανώς τις εκάστοτε συγκυρίες ή/και τη
μηντιακή αναγνωρισιμότητα του αρχηγού τους, ενώ στη συνέχεια είτε αυτοδιαλύθηκαν

εσωτερικό της χώρας από τα κόμματα εξουσίας καθώς κατέστη δυσχερέστερη έως ανέφικτη η πρόσβαση
στο διεθνή δανεισμό από τις αγορές. Έτσι η οικονομική κρίση έλαβε εξωγενή χαρακτήρα. Δεύτερον, τα
κόμματα εξουσίας έχουν απωλέσει την ευχέρεια των πολιτικών επιλογών τους σε ό,τι αφορά τις
δυνατότητές τους να αποφασίζουν ελεύθερα τις πολιτικές που αφορούν στη διακυβέρνηση της χώρας. Η
δεύτερη αυτή περίπτωση είναι αποτέλεσμα μίας δισδιάστατης διαδικασίας: α) η οικονομική βοήθεια που
εξασφάλισε η Ελλάδα από την Τρόικα (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, συνοδεύεται από την εκχώρηση εξουσιών ως προς την άσκηση της
οικονομικής πολιτικής, απόρροια των υποχρεώσεων της χώρας στα πλαίσια της υπογραφής των
επονομαζόμενων «μνημονίων συνεργασίας και β) η συστηματική και χρονικά διαρκής μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιών από το εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, με
αποκορύφωμα τη συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και την εκχώρηση της
άσκησης νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το 2001. Λόγω των δύο
προαναφερθέντων παραγόντων εξωγενούς προέλευσης, το κομματικό σύστημα πρώτον έχει απωλέσει τη
σχεδόν κατά βούληση πρόσβαση στην κρατική χρηματοδότηση και τον τραπεζικό δανεισμό και
δεύτερον, φαίνεται να έχει στερηθεί «παραδοσιακά» εργαλεία πρόσβασης και χειραγώγησης της
ελληνικής εκλογικής αγοράς όπως τις πελατειακές σχέσεις (πχ. διορισμοί στο δημόσιο τομέα) και την
πατρωνία (πχ. ευνοϊκή μεταχείριση επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω των δημοσίων δαπανών).
Αναμφίβολα ακόμα και στην εποχή των μνημονίων, υπάρχουν πολλά παραδείγματα της προσπάθειας του
κομματικού συστήματος να συνεχίσει να λειτουργεί στα ίδια πλαίσια «δοκιμασμένων συνταγών»
χειραγώγησης και κυριαρχίας του κομματικού κατεστημένου ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο Δημόσιο Τομέα. Η απελευθέρωση της αγοράς των ταξί και τα
διαδοχικά αλληλοαναιρούμενα νομοσχέδια είχαν αναμφίβολα το χαρακτήρα της εξυπηρέτησης
συντεχνιακών συμφερόντων (Μανδραβέλης, 09/08/2011). Επίσης η πολυετής, όπως αποδεικνύεται,
προσπάθεια εξορθολογισμού των κρατικών υπηρεσιών όπως πχ με το κλείσιμο μικρών περιφερειακών
ΔΟΥ συνάντησε ισχυρές τοπικές αντιδράσεις οι οποίες μάλιστα υποστηρίχθηκαν από τους τοπικούς
βουλευτές: ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Α. Ροντούλης είχε συμπληρώσει μόλις ένα μήνα ως υφυπουργός
στην κυβέρνηση Παπαδήμου στα τέλη του 2011, όταν σύμφωνα με καταγγελίες των εφοριακών (ΠΟΕΔΟΥ) αλλά και δημοσιεύματα τη εποχής, με δική του παρέμβαση στον τότε Υπουργό Οικονομικών Ε.
Βενιζέλο, απεφεύχθη το κλείσιμο δύο μικρών ΔΟΥ της εκλογικής του περιφέρειας (Δημητρέλης,
28/11/2011).
248
Από τη Νέα Δημοκρατία: Κ. Στεφανόπουλος-«Δημοκρατική Ανανέωση», Στ. Μάνος-«Ταύροι», Α.
Σαμαράς-«Πολιτική Άνοιξη», Δ. Αβραμόπουλος-«Κίνημα Ελλήνων Πολιτών», Γ. Καρατζαφέρης«ΛΑΟΣ», και από το ΠΑΣΟΚ: Α. Τρίτσης-«Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα», Δ. Τσοβόλας-«ΔΗΚΚΙ».
Συγχρόνως, η μη αναφορά σε πολιτικούς σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τις πολυάριθμες
διασπάσεις και συνενώσεις οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς δεν συνιστά ουσιαστική
παράλειψη στήριξης της θέσης αυτής καθώς η πολιτική βαρύτητα κυρίως από την άποψη της εκλογικής
ισχύος αλλά και κοινωνικής επιρροής αυτών των σχηματισμών δεν είναι τέτοια ώστε να συνιστά
ουσιαστική μεταβολή στο κατεστημένο κομματικό σύστημα.
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είτε προσχώρησαν εκ νέου στα κατεστημένα μεγαλύτερα κόμματα από τα οποία
άλλωστε προήλθαν.
Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται και στη διαδικτυακή κομματική σφαίρα. Από
τα τέλη του 2010 έως και το 2012 δημιουργήθηκε μία σειρά νέων πολιτικών φορέων249
κυρίως μέσω αποχωρήσεων γνωστών στελεχών από τα υφιστάμενα κόμματα, όπως
άλλωστε και παλιότερα. Όλα τα κόμματα αυτά, ταυτόχρονα με τη ανακοίνωση της
δημιουργίας τους συνοδεύτηκαν από το «ανέβασμα» του επίσημου κομματικού
δικτυακού τόπου, που όμως δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα καθώς εκείνη
τη χρονική περίοδο είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή των ποσοτικών δεδομένων.
Ωστόσο, μία γρήγορη περιήγηση στους νέους αυτούς ιστότοπους έδειξε ότι πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να αξιολογηθούν θετικά με βάση τα τεχνικά και πολιτικά
κριτήρια που εξετάζονται. Με την προσθήκη των νεώτερων κομμάτων, που διαθέτουν
σύγχρονους δικτυακούς τόπους, στα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας, δεν είναι απίθανο
να καταγραφόταν μία ψευδής, πλασματική εικόνα εξίσωσης του κομματικού
ανταγωνισμού. Όμως η καταγραφή της εκλογικής τους δυναμικής (τουλάχιστον για όσα
κατάφεραν να δοκιμαστούν στις Εθνικές Εκλογές του 2012) δεν είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Από τα πλέον γνωστά νέα κόμματα, μόνο οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες»
(ΑΝ.ΕΛ.) του Π. Καμμένου θα καταφέρουν να εκπροσωπηθούν στη Βουλή. Αντιθέτως,
το «Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών» του Δημαρά θα συνεργαστεί προεκλογικά με τους
ΑΝ.ΕΛ., η «Δημοκρατική Συμμαχία» της Ντ. Μπακογιάννη θα αποτύχει να ξεπεράσει
το εκλογικό μέτρο του 3% το Μάιο του 2012 και θα συνεργαστεί με τη Νέα
Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2012, ενώ η «Κοινωνική Συμφωνία» των ΚατσέληΚαστανίδη θα αποτύχει στις εκλογές του Μαΐου και θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε
αυτές του Ιουνίου250.
Σε κάθε περίπτωση και τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα, οι νέοι αυτοί
πολιτικοί σχηματισμοί δεν φαίνεται να κομίζουν κάτι νέο στην ελληνική πολιτική
σκηνή· στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από διασπάσεις και διαφωνίες

249

Το 2012: «Ανεξάρτητοι Έλληνες» του Π. Καμμένου, «Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο» (ΕΠΑΜ),
«Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας» (αποστράτων αξιωματικών), Κοινωνική Συμφωνία» των ΚατσέληΚαστανίδη. Το 2011: «Δημιουργία Ξανά» του Θ. Τζήμερου, «Ελεύθεροι Πολίτες» (Πασοκογενές),
«Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών» των Οικονόμου-Δημαρά, «Εθνική Ελπίδα» (φιλοβασιλικό), και η
«Δημοκρατική Συμμαχία» της Ντ. Μπακογιάννη το 2010.
250
Επιπλέον, για τα ανενεργά ή αποτυχημένα αυτά κόμματα, οι δικτυακοί τους τόποι μπορεί να
παραμένουν online αλλά ανενεργοί για πολύ καιρό μετά την διάλυση ή απενεργοποίηση του φορέα·
μνημεία εσφαλμένων εκτιμήσεων ή ατυχησάντων προσωπικών φιλοδοξιών.
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εντός των κατεστημένων κομμάτων και στελεχώνονται μέσω μεταγραφών από αυτά.
Μία ενδιαφέρουσα εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελεί το κόμμα «Δημιουργία
Ξανά» του διαφημιστή Θ. Τζήμερου. Το κόμμα χωρίς να έχει στις τάξεις του
προβεβλημένα πολιτικά στελέχη, χωρίς σαφή ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση251, έγινε
γνωστό κυρίως μέσω του Διαδικτύου

252

και αποτελεί το μοναδικό νεοεισερχόμενο

εξωτερικό δρώντα που κατέγραψε αξιοπρεπή ποσοστά στις διπλές εκλογές του 2012
(2,15% και 1,59% Μάιο και Ιούνιο αντίστοιχα).
Αν και το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό στην Ελλάδα και η νέα πολιτική και
κομματική πραγματικότητα από τις επιπτώσεις της κρίσης δεν έχει παγιωθεί, θα ήταν
μάλλον αισιόδοξο με τα έως τώρα δεδομένα να υποστηριχθεί η άποψη ότι ανάλογες
προσπάθειες, όπως του κόμματος του Θ. Τζήμερου, θα έχουν κάποια σημαντική
μακροχρόνια επίπτωση στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα ωθούμενες από τις
επικοινωνιακές τους επιδόσεις στο Διαδίκτυο.
Οι αισιόδοξες προβλέψεις που διατυπώνουν έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία253
σχετικά με τις «ριζικές» ή έστω σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσε να επιφέρει η
έλευση και η αξιοποίηση του Διαδικτύου στην κομματική πραγματικότητα, υπονοούν,
χωρίς πάντα να αναφέρουν ρητώς, την προσυπογραφή τους στην ερμηνευτική
προσέγγιση του τεχνολογικού ντετερμινισμού 254 , καθώς είναι προφανές ότι η σχέση
μεταξύ Διαδικτύου και πολιτικής αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτής
αποτελούν υποσύνολο της γενικότερης σχέσης μεταξύ τεχνολογίας και κοινωνίας. Ο
τεχνολογικός ντετερμινισμός στη βάση του υποθέτει ότι πρώτον, υπάρχουν και μπορεί

251

στο δικτυακό τόπο του κόμματος που αποτελεί και το μοναδικό επίσημο δίαυλο επικοινωνίας του,
είναι εμφανής η προσπάθεια να μην υπάρξει συσχέτιση με το υπάρχων κομματικό και πολιτικό σύστημα
αλλά και ευρέως χρησιμοποιούμενες ιδεολογικές «επιγραφές» όπως σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός κλπ.
Στο δικτυακό του τόπο, η λέξη «ιδεολογία» αναφέρεται πολύ λίγες φορές συνολικά, στην ταυτότητα του
κόμματος («Ποιοι είμαστε») το κείμενο ξεκινά με τη φράση «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», ενώ
στο «Όραμα & Αξίες» χρησιμοποιούνται ουδέτερες λέξεις που δεν παραπέμπουν σε σαφείς πολιτικές
θέσεις: αξιοκρατία, ακεραιότητα, ομαδικότητα, καινοτομία, ευθύνη κλπ.
252
αποτελεί μάλλον ειρωνεία και απόδειξη των αναδραστικών ιδιοτήτων του Διαδικτύου, το γεγονός όσο
το χρησιμοποίησε ο Θ. Τζήμερος για να κάνει τις θέσεις του και το κόμμα του γνωστό, άλλο τόσο έγινε
εργαλείο αρνητικής προπαγάνδας εναντίον του ιδιαίτερα μετά το σημαντικό ποσοστό που κατέγραψε στις
εκλογές του Μαΐου 2012. Ενδεικτικά: «Μήπως ο Mr. Τζήμερος είναι πιο δεξιός και από τον
Μιχαλολιάκο;» (ΠαραλληλοΓράφος, 09/05/2012), «Θάνος Τζήμερος: ένας γνήσιος εκφραστής του
νεοφιλελευθερισμού» (tvxs.gr, 21/05/2012), «Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά ο Θάνος Τζήμερος της
"Δημιουργίας Ξανά";» (inews.gr, 21/05/2012), «Ομολόγησε ότι δεν έχει πτυχίο» (radar.gr, 30/05/2012)
253
βλ. §4.2.2 σελ. 150
254
για τις δυσκολίες εννοιοποίησης του τεχνολογικού ντετερμινισμού βλ. Bimber (The Three Faces of
Technological Determinism, 1994, σσ. 80-85)
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να εντοπιστούν αιτιοκρατικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τεχνολογίας και κοινωνίας και
δεύτερον, ότι αυτές οι αιτιώδεις συνάφειες εμπεριέχουν την έννοια της κατεύθυνσης·
δηλαδή ότι η τεχνολογία και η πρόοδός της, αυθύπαρκτα και αυτοτελώς, ωθεί και
διαμορφώνει τις κοινωνικές εξελίξεις, τις δομές και τις πολιτισμικές αξίες,
αναδεικνύοντας ουσιαστικά, την αξιακή φόρτιση της τεχνολογίας. Ωστόσο πληθώρα
παραδειγμάτων στην ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας υποδεικνύουν ότι η
τεχνολογία per se είναι αξιακά ουδέτερη· αποκτά πρόσημο και φορτίζεται κατά τη
χρήση της. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ταυτόχρονα όργανο καταστροφής και πηγή
ηλεκτρισμού. Η πρόοδος στη χημεία δημιούργησε λιπάσματα που βελτιώνουν την
αγροτική παραγωγή, όμως η χημική τους βάση είναι η ίδια με αυτή της δυναμίτιδας. Τα
ραντάρ αρχικά κατασκευάστηκαν για να εντοπίζουν και να καταστρέφουν σκάφη στη
θάλασσα και στον αέρα όμως εξελίχθηκαν ώστε να προβλέπουν τον καιρό
βελτιώνοντας πολλές πτυχές της καθημερινότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Τέλος δεν
πρέπει να διαφεύγει το γεγονός, ότι σημαντικό μέρος της σύγχρονης τεχνολογικής
προόδου οφείλεται σε προγράμματα χρηματοδότησης αμυντικών δαπανών· άλλωστε
ανάπτυξη του ίδιου του Διαδικτύου στην πρωτόλεια μορφή του, στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατιωτικών σχεδιασμών της
ψυχροπολεμικής εποχής.
Η αντίστροφη θέση, αυτή του κοινωνικού ντετερμινισμού, προσεγγίζει από
διαφορετική οπτική τη σχέση τεχνολογίας και κοινωνίας: οι κοινωνικές διεργασίες,
ζυμώσεις και εξελίξεις, στρέφουν και οδηγούν την τεχνολογία προς συγκεκριμένες
κατευθύνσεις προκειμένου να ικανοποιούνται και να καλύπτονται προϋπάρχουσες
κοινωνικές απαιτήσεις. Πράγματι, οι τάσεις, οι προτιμήσεις και οι ανάγκες των
σύγχρονων κοινωνιών δεν είναι αποκομμένες από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εθνικοί
και υπερεθνικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα έμμεσα ή άμεσα να ωθήσουν, να
αναστείλουν ή να μεταβάλλουν τον προσανατολισμό της τεχνολογικής εξέλιξης
χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως πχ τις χρηματοδοτικές ροές της έρευνας προς
συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση, οι ενστάσεις που διατυπώνονται δεν είναι
αμελητέες, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη του τις εξελίξεις στον τομέα της
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο βαθμό που γίνονται
αντιληπτές, οι οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση του Διαδικτύου σε εθνικό αλλά
και παγκόσμιο επίπεδο (πχ ο προσανατολισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο) τουλάχιστον
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στην πλήρη έκτασή τους, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι είχαν προαποφασιστεί ή
προκαθοριστεί, έστω και σε εμβρυακό βαθμό, ενσωματωμένες εκ των προτέρων σε
κάποια κοινωνικά υποκείμενα. Οι νέες θέσεις και μορφές εργασίας, το παγκόσμιο
ηλεκτρονικό εμπόριο, η μείωση του κόστους λειτουργίας και επικοινωνίας των
επιχειρήσεων, η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την προεκλογική
εκστρατεία του Barack Obama κλπ, προήλθαν μεν από την αξιοποίηση και
εκμετάλλευση του Διαδικτύου και του συνόλου των νέων τεχνολογιών εν γένει,
μετέβαλλαν το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι, αλλά υπό μία ουσιαστική
προϋπόθεση στην οποία θα επανέλθουμε λίγο παρακάτω: την καινοτόμο χρήση της
τεχνολογίας σε ένα πρόσφορο περιβάλλον από πλευράς υποδομών.
Αναμφίβολα, και οι δύο αυτές προσεγγίσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως
μονοσήμαντες στην προσπάθειά τους να παρέχουν έναν αξιόπιστο τρόπο ερμηνείας της
πολυσχιδούς και πολύπλευρης πραγματικότητας255. Στο βαθμό που μπορεί να αναλυθεί
η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες με τη χρήση
απλουστευμένων αφαιρετικών υποδειγμάτων, μία ενδιάμεση θεώρηση ίσως εξυπηρετεί
καλύτερα αυτό το σκοπό: τεχνολογία και κοινωνία βρίσκονται εναγκαλισμένες σε έναν
αέναο ανατροφοδοτούμενο κύκλο εξέλιξης, προόδου και μεταβολών.
Εικόνα 7-1. Τεχνολογικός και Κοινωνικός Ντετερμινισμός

Από τη μία πλευρά, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, τα νέα δεδομένα που
προκύπτουν από τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς των σύγχρονων κοινωνιών της
ύστερης νεωτερικότητας, αναμφίβολα έχουν τη δυνατότητα να στρέφουν και να κινούν
τις τεχνολογικές εξελίξεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η
ίδια η ανάπτυξη του Διαδικτύου προέκυψε ως αποτέλεσμα των αμυντικών αναγκών των

255

είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι ουσιαστικά, στο βαθμό που είναι εφικτό να διαχωριστούν οι
αλληλεπιδράσεις, αμφότερες οι θεωρήσεις του τεχνολογικού και κοινωνικού ντετερμινισμού βασίζονται
σε μεγαλύτερο βαθμό στην αρχή της αιτιότητας και πολύ λιγότερο στον αντικειμενικό χαρακτήρα της
τυχαιότητας.
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ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Από την άλλη πλευρά, συνολικά η
τεχνολογία, του Διαδικτύου μη εξαιρουμένου, νοηματοδοτείται κατά τη χρήση και
εφαρμογή της στο κοινωνικό πεδίο· άλλωστε η ιστορία της επιστήμης και της
τεχνολογίας έχει να παρουσιάσει πλήθος αναξιόπιστων προβλέψεων και απρόβλεπτων
συνεπειών, σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις της και την εξέλιξή της256.
Ωστόσο αυτός ο κύκλος αλληλεπίδρασης και συνεξέλιξης τεχνολογίας και
κοινωνίας είναι μάλλον ετεροβαρής. Είναι μάλλον λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, όπου η
τεχνολογία από μόνη της καθίσταται ο καθοριστικός ή ακόμα λιγότερο ο κρίσιμος
γενεσιουργός παράγοντας κοινωνικών διεργασιών και μεταβολών. Το Διαδίκτυο και οι
νέες τεχνολογίες επικοινωνιών μπορούν να δράσουν καταλυτικά 257 στις κοινωνικές
διαδικασίες, αναδιατάσσοντας τις κατεστημένες ισορροπίες, χωρίς όμως να τις
προδικάζουν ή πολύ περισσότερο, να τις προκαλούν αυτοτελώς. Το Διαδίκτυο και οι
νέες τεχνολογίες επικοινωνιών ακριβώς, λόγω του ότι δεν επηρεάζονται από τη φυσική
γεωγραφική απόσταση ως παράγοντα καθυστέρησης, έχουν τη δυνατότητα να
επιταχύνουν, να συμπιέζουν και να συρρικνώνουν το χρόνο που απαιτείται μέχρις ότου
να γίνουν αντιληπτές οι κοινωνικές διαδικασίες που συντελούνται, δρώντας
υποβοηθητικά έτσι ώστε αυτές να εκφραστούν ταχύτερα.
Σε αυτό το πλαίσιο, σχετικά πρόσφατα, ο ρόλος του Διαδικτύου και των νέων
τεχνολογιών επικοινωνίας κατά την αποκαλούμενη «Αραβική Άνοιξη» προσέλκυσε την
προσοχή ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων. Το Διαδίκτυο αντιμετωπίστηκε ως ο
κρίσιμος εκείνος παράγοντας ο οποίος επέβαλε την αλλαγή που σάρωσε την Τυνησία,
τη Λιβύη και την Αίγυπτο, ενώ με δεδομένη τη ροπή των ΜΜΕ στους εντυπωσιακούς
τίτλους και πρωτοσέλιδα, οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν ήταν σαφώς υπερβολικοί,
όπως πχ «Η Επανάσταση του Twitter/Facebook». Ωστόσο, έχοντας το πλεονέκτημα της
χρονικής απόστασης από τα γεγονότα, νεώτερες ακαδημαϊκές έρευνες αναγνωρίζουν
μεν τη σημασία και το ρόλο που διαδραμάτισαν οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο
(Hussain & Howard, 2012, σ. 16; Breuer, 2012, σσ. 26-26), όμως είναι σαφές ότι ούτε

256

ιδιαίτερα δε όταν η βάση των εκάστοτε προβλέψεων δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά αλλά (κυρίως)
διαισθητικά, ή όταν οι προβλέψεις υποκρύπτουν συμφέροντα.
257
ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως με την έννοια που διατηρεί στην επιστήμη της Χημείας: καταλύτης
ονομάζεται η «ενδιάμεση» χημική ουσία εκείνη η οποία μεταβάλλει την ταχύτητα μίας αντίδρασης,
συνήθως επιταχύνοντάς την, η οποία όμως θα λάμβανε χώρα ούτως ή άλλως. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, εντοπίζεται και μία ουσιαστική παρέκκλιση από το χημικό ορισμό του όρου: στη χημεία ο
καταλύτης παραμένει αμετάβλητος κατά τη αντίδραση, ωστόσο σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση
τεχνολογίας και κοινωνίας είναι φανερό ότι οι επιδράσεις είναι αμφίδρομες.
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προκάλεσαν το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, ούτε καθόρισαν αυτοτελώς κατά τρόπο
κρίσιμο τις εξελίξεις (Khan, 2012, σ. 56).
Επιστρέφοντας στην παρατήρηση, που αναφέρθηκε νωρίτερα, σχετικά με την
καινοτομία και το Διαδίκτυο στην πολιτική, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η καινοτόμος
χρήση του Διαδικτύου σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας αποτελεί τον παράγοντα
εκείνο που προσφέρει το τακτικό ή στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
ανεξάρτητα από το θεματικό πεδίο εφαρμογής και δράσης. Στην οικονομία,
πολυεθνικές εταιρείες το μέγεθος των οποίων επιτρέπει τον χαρακτηρισμό τους ως
«κολοσσών», όπως πχ η Google και το Facebook ευημερούν προσφέροντας καινοτόμες
υπηρεσίες στους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές
χρήσεις του Διαδικτύου από φορείς, όπως πχ. τα κόμματα για τις προεκλογικές
εκστρατείες, μέχρι το 2007 οι σχετικές εμπειρικές έρευνες258 έτειναν σαφώς υπέρ της
αποδοχής του γεγονότος ότι το Διαδίκτυο δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι
διαφορετικό στην «πραγματική» πολιτική ζωή. Ωστόσο, η πρώτη προεκλογική
εκστρατεία του Barack Obama, αρχικά στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών
με αντίπαλο τη Hillary Clinton για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος, και στη
συνέχεια σε Εθνικό Επίπεδο εναντίον του John McCain, κατέληξε στην εκλογή του το
2008 ως του πρώτου έγχρωμου Προέδρου των ΗΠΑ και αναζωπύρωσε το
δημοσιογραφικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τις πολιτικές δυνατότητες του
Διαδικτύου. Αξιοποιώντας την ανάπτυξη και διάδοση των ιστότοπων κοινωνικής
δικτύωσης αλλά και την διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων, ο Obama συγκέντρωσε
περισσότερα από $600 εκατομμύρια δολάρια, τα προεκλογικά του video προβλήθηκαν
εκατομμύρια φορές στο Διαδίκτυο259 (Carr, 09/11/2008), ενώ ακόμα και ο προσωπικός
δικτυακός τους τόπος barackobama.com λειτούργησε «περίπου ως ένα κοινωνικό
δίκτυο» (Lewis, 06/06/2008) αυξάνοντας το πλήθος των εθελοντών και επιτρέποντας τη
βέλτιστη εκμετάλλευσή τους στα πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν το
εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ.

258

βλ. §4.2.2 σελ. 150
το video clip «Yes We Can» του hip-hop καλλιτέχνη Will.i.am- βασισμένο στο αντίστοιχο
προεκλογικό σύνθημα και λόγο του Barack Obama, ανέβηκε στο youtube στις 2/2/2008 και μέχρι την
ημερομηνία των εκλογών εννέα μήνες αργότερα, είχε περισσότερες από 10 εκατομμύρια θεάσεις. Στα
τέλη του 2012 είχε ξεπεράσει τα 24 εκατομμύρια επισκέψεις.
259
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Αντιθέτως, σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του
Obama το 2012, τα σχετικά άρθρα και οι αναφορές, τόσο οι δημοσιογραφικές όσο και
οι ακαδημαϊκές, ήταν κατά πολύ λιγότερες. Οι πρακτικές και οι χρήσεις του Διαδικτύου
και των ιστότοπων κοινωνική δικτύωσης ήταν πλέον παγιωμένες και αξιοποιήθηκαν και
από τους δύο υποψηφίους. Επιπλέον, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν αποκτήσει εμπειρία στην
εκμετάλλευση του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων στο χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε μεταξύ των δύο εκλογών και το 2012 ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν
τα κοινωνικά δίκτυα και το Διαδίκτυο με τους ίδιους όρους.
Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η οικονομική κρίση του 2008
στις ΗΠΑ, το τέλμα του πολέμου στο Ιράκ και το αντίστοιχο σοκ των Αμερικανών,
αποτέλεσαν θεμελιώδη στοιχεία στη δόμηση της χαρισματικής σχέσης του B. Obama
με τους αμερικανούς πολίτες. Τυχόν απουσία των έκρυθμων αυτών συνθηκών της
καθημερινότητας των πολιτών κατά τη χρονική συγκυρία των εκλογών του 2008,
μάλλον δεν θα επέτρεπε στην Ιστορία να εξελιχθεί με τους ίδιους όρους παρά τις
τεχνολογικές καινοτομίες τις οποίες αξιοποίησε το επιτελείο του Αμερικανού
Προέδρου. Συγχρόνως, μέχρι τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ το 2012, ο B.
Obama είχε ήδη δοκιμαστεί έχοντας καταγράψει, εν μέρει με αρνητικά, αμφιλεγόμενα ή
τουλάχιστον μη ικανοποιητικά αποτελέσματα των πολιτικών του. Η αποτυχία των σε
κάποιο βαθμό, προσδοκώμενων «θαυματοποιών» πολιτικών του B. Obama αναμφίβολα
αποτυπώθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2012, όσο και
στο τελικό αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό.
Όμως, μετά το τέλος του «νέου», της καινοτομίας, το Διαδίκτυο λειτουργεί
εμφανώς επικουρικά και χωρίς να αποτελεί τον κρίσιμο εκείνο παράγοντα, ο οποίος θα
μπορούσε να κάνει τη διαφορά στους όρους του πολιτικού ανταγωνισμού. Η
τετριμμένη χρήση του το καθιστά εργαλειακό χωρίς να προσλαμβάνει ή να προσδίδει
τη δυναμική της εξέλιξης και της μεταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι η απουσία
της αξιοποίησης μέσου που κοστίζει: για τα κόμματα και τους πολιτικούς, η
διαδικτυακή παρουσία είναι πλέον εκ των ου άνευ, όχι διότι προσδοκούν συγκεκριμένα
μετρήσιμα οφέλη από κάποια πρωτότυπη και αποτελεσματική χρήση, αλλά διότι το να
μη διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία αποτελεί μειονέκτημα per se. Σε μία προεκλογική
εκστρατεία η ενσωμάτωση του Διαδικτύου στα πλαίσια μίας συνολικής επικοινωνιακής
στρατηγικής, έστω και στον ελάχιστο βαθμό, μπορεί να προσφέρει οφέλη ακόμα και
στο επίπεδο των συμβολισμών· οι «σύγχρονοι» πολιτικοί και τα «σύγχρονα» κόμματα
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δεν μπορούν παρά να διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία έστω και χωρίς ουσιαστική
λειτουργικότητα απλώς και μόνο για να μην χαρακτηριστούν ως οπισθοδρομικά ή
παλιομοδίτικα.
Συνεπώς, εφόσον οι όροι του κομματικού διαδικτυακού ανταγωνισμού δεν
περιλαμβάνουν καινοτομίες και εφόσον οι καινοτομίες αυτές δεν αξιοποιούν έκρυθμες
και ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, τότε, ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων,
το Διαδίκτυο είναι δύσκολο να δημιουργήσει από μόνο του προστιθέμενη αξία στην
όποια προσπάθεια. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα κόμματα και οι πολιτικοί δεν μπορούν να
ελπίζουν ότι θα κερδίσουν, αλλά κυρίως ότι δεν θα έχουν κάτι να χάσουν. Εάν ένα
κόμμα χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για γνωστές και κοινότοπες χρήσεις, όπως πχ την
προσέλκυση εθελοντών ή οικονομικών πόρων, θα πρέπει και τα ανταγωνιστικά
κόμματα όχι μόνο να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα να το κάνουν το
ίδιο αποδοτικά, έστω και αν η συνολική συνεισφορά της συγκεκριμένης δράσης στη
συνολική λειτουργία του κόμματος ή σε μία προεκλογική εκστρατεία είναι μηδαμινή.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, τόσο αυτά εντός του
κοινοβουλίου όσο και τα εξωκοινοβουλευτικά, επιλέγουν την «ασφαλή» οδό. Οι πλέον
εξελιγμένοι κομματικοί τόποι, φαίνεται να ακολουθούν με «τυφλή» προσήλωση μία
σειρά βέλτιστων πρακτικών, με την έννοια της πιστής εφαρμογής-συμμόρφωσης σε
προκαθορισμένους κανόνες οι οποίοι προέρχονται από τη διεθνή εμπειρία. Ωστόσο δεν
υλοποιείται και δεν αναπτύσσεται κάποιας μορφής πρωτότυπη λειτουργικότητα, αφού
ούτως ή άλλως τα κόμματα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα συγκείμενο
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο το οποίο αφενός μεν, δεν φαίνεται να είναι δεκτικό σε
τεχνολογικές καινοτομίες αφετέρου δε, ακόμα και οι ώριμες τεχνολογίες δεν μοιάζουν
να είναι απόλυτα κατανοητές από το πολιτικό προσωπικό260. Με τον τρόπο αυτό, το

260

εκτός από την περίπτωση του logo31 της ΟΝΝΕΔ όπως περιγράφεται στη σελ. 245 υποσημ. 212,
παρουσιάζει ενδιαφέρον το περιστατικό που αφορά το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Παντελή Οικονόμου. Ο
βουλευτής της Α' Αθηνών είχε αναρτήσει στις 30/03/2011 στον προσωπικό δικτυακό του τόπο
(www.poikonomou.gr) ένα πολιτικό κείμενο έντονα αντιμνημονιακού και μάλλον αντιευρωπαϊκού
χαρακτήρα, με τίτλο «Να βγούμε από το μνημόνιο μια ώρα αρχύτερα : γίνεται!», το οποίο μάλιστα στην
τελευταία του πρόταση ανέφερε: «"ανήκομεν εις την Δύσιν" περισσότερο από ότι μας συμφέρει ως χώρα
(…)». Ωστόσο δύο μήνες αργότερα όταν ο Π. Οικονόμου υπουργοποιήθηκε από τον Γ. Παπανδρέου στο
Υπουργείο Οικονομικών, το εν λόγω κείμενο αφαιρέθηκε από το δικτυακό του τόπο (μαζί με
αντιμνημονιακές δηλώσεις του βουλευτή), καθώς η αντίφαση ήταν προφανής: Ένας βουλευτής που
τάσσεται κατά του Μνημονίου καλείται πλέον να υλοποιήσει ως μέλος της Κυβέρνησης τα μέτρα που
αυτό προβλέπει και μάλιστα ως Υφυπουργός Οικονομικών. Το Διαδίκτυο και ειδικότερα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν την ίδια ημέρα, από αρνητικές έως και απαξιωτικές αναφορές
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Διαδίκτυο στην Ελλάδα, δεν είναι και μάλλον δεν θα μπορούσε, από μόνο του, να είναι
παράγοντας αλλαγής και δημιουργίας μιας νέας κομματικής πραγματικότητας. Το
ελληνικά πολιτικά κόμματα τουλάχιστον έως τώρα, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο όχι με
την προσδοκία ωφελημάτων, αλλά για λόγους «μη απώλειας».
Το τεχνολογικό-κοινωνικό «οικοσύστημα» εντός του οποίου θα παραχθεί, θα
λειτουργήσει και θα αναζητήσει κοινό η διαδικτυακή καινοτομία είναι επίσης καίριας
σημασίας για τον τρόπο αξιοποίησης του Διαδικτύου από τα κόμματα. Οι πρώτες
«πολιτικές» χρήσεις του Διαδικτύου από θεσμικούς δρώντες εντοπίζονται στις ΗΠΑ:
Από τον Bob Dole το 1996, τον Howard Dean το 2004 και τον Barack Obama το 2008,
το Διαδίκτυο εμπλέκεται ενεργά στις προεκλογικές εκστρατείες των ΗΠΑ, μιας χώρας
όπου διόλου τυχαία, έλκουν την καταγωγή τους η πλειονότητα των γιγάντων της
πληροφορικής και του Διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς να παραβλέπονται οι
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών συστημάτων ΗΠΑ και Ευρώπης/Ελλάδας,
οι πρώτες εμφανίζουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρέχουν τα κατάλληλα
εφόδια, ώστε να καθίστανται πρωτοπόρες στις πολιτικές χρήσεις του Διαδικτύου: Από
τη μία πλευρά η σχετική ευχέρεια ιδιωτικής χρηματοδότησης από επενδυτικά κεφάλαια
τα οποία αναζητούν νέες πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες προκειμένου να επενδύσουν
χρήματα και από την άλλη, η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας και της οικονομικής
εκμετάλλευσης αυτής μέσα από τη σύνδεση Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων
και αγοράς. Ο συνδυασμός και η ανατροφοδότηση των στοιχείων ή φορέων αυτών,
φαίνεται να απουσιάζει από την ελληνική πραγματικότητα και αναμφίβολα, εντός
αυτού του πλαισίου θα ήταν υπέρμετρα αισιόδοξο, αν όχι ουτοπικό, το να αναμένει
κανείς να παράξουν διαδικτυακή καινοτομία τα ίδια τα κόμματα ως να ήταν
αποκομμένα από το κοινωνικοπολιτικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι της χώρας.
Έχοντας χαράξει, έστω και αδρομερώς, τα όρια, τους περιορισμούς και τις
δυνατότητες του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην Ελλάδα, τα
ελληνικά πολιτικά κόμματα φαίνεται να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην πιο
συντηρητική του μορφή, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις ζωντανές τηλεοπτικές
μονομαχίες (debate) των πολιτικών αρχηγών στην τηλεόραση. Σε ένα περιβάλλον, όπου

κατακρίνοντας την προφανή ασυνέπεια του Π. Οικονόμου (Χαραλάμπους, 17/06/2011), ο οποίος
προφανώς δεν είχε βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτύου: ό,τι αναρτηθεί και
προλάβει να αναδημοσιευθεί ή να καταλογογραφηθεί από τις μηχανές αναζήτησης δεν είναι δυνατόν να
διαγραφεί από το «δημόσιο χώρο» του Διαδικτύου.
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οι σύγχρονες συνθήκες δεν ευνοούν τη δημιουργία καινοτομίας, ο όρος «αξιολόγηση»,
που χρησιμοποιείται στον τίτλο της παρούσας έρευνας, φαντάζει άδικος. Ο όρος
αξιολόγηση υπονοεί κατάταξη, ποιοτική και ποσοτική σε κλίμακα με μέγιστες και
ελάχιστες τιμές, ωστόσο η ψυχρή ποσοτική βαθμολόγηση χαρακτηριστικών είτε στο
τεχνικό, είτε στο πολιτικό μέρος της διαδικτυακής παρουσίας τους, ίσως αδικεί τα
πολιτικά κόμματα του μεταπολιτευτικού συστήματος, τα οποία απλώς προσαρμόζονται,
συμβιβάζονται και εν τέλει ακολουθούν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 261 ,
γενόμενα συχνά τροχοπέδη σε κάθε δημιουργική καινοτομία.
Όπως έδειξε η ανάλυση που προηγήθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το Διαδίκτυο
χρησιμοποιείται κατά τρόπο ενισχυτικό στις προϋπάρχουσες τάσεις και συνθήκες, όπως
αυτές καθορίζονται από την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Λειτουργώντας εντός
ενός πρωθυπουργοκεντρικού πολιτικού συστήματος, η διαδικτυακή προπαγάνδα και
ενημέρωση κινείται στο ίδιο ακριβώς -ενίοτε λαϊκιστικό- πλαίσιο, υποστηρίζοντας και
επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την ουσιαστική και επικοινωνιακή ανωτερότητα της
θέσης του πρωθυπουργού ανεξαρτήτως του προσώπου που κατέχει το συγκεκριμένο
δημόσιο αξίωμα. Συγχρόνως, οι γραφειοκρατικές δομές της δημόσιας διοίκησης και η
πολιτική βούληση θέτουν τα όρια και καθορίζουν τις νόρμες εφαρμογής των τεχνικών
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρά τις δεδηλωμένες προθέσεις και προβλέψεις που
μπορεί να διατυπώνονται σε ό,τι αφορά τις εκ των προτέρων διακηρύξεις και τα
προσδοκώμενα οφέλη.
Αντιστοίχως, από την έρευνα για τις λειτουργίες και επιδόσεις των κομματικών
δικτυακών τόπων, δεν πρόκυψε κάποια πρωτότυπη χρήση του μέσου. Η προβολή των
κομματικών

ηγεσιών,

μέσω

του

Διαδικτύου,

αναπαράγει

το

πρότυπο

του

προσωποκεντρισμού στα (κοινοβουλευτικά) κόμματα, υπερπροβάλλοντας τον εκάστοτε
ηγέτη σε βάρος των κομματικών συλλογικοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται
τεχνικές προσωποποιημένης αρνητικής προπαγάνδας κατά των ηγετών των άλλων
κομμάτων. Ο προσωποκεντρισμός των κομματικών ηγεσιών αλλά και η αρνητική
προπαγάνδα από τη μία πλευρά αποτελούν δομικά στοιχεία της θεωρίας
Αμερικανοποίησης, ενώ από την άλλη, η αυτονόμηση των ηγετικών ελίτ προβλέπεται

261

χωρίς βέβαια να διαφεύγει το γεγονός ότι ορισμένα εξ αυτών των κομμάτων συνδιαμόρφωσαν αν όχι
απόλυτα, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό τη σύγχρονη αυτή πραγματικότητα εντός της οποίας
λειτουργούν.
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από τις θεωρητικές προσεγγίσεις των πολυσυλλεκτικών κομμάτων και των κομμάτων
καρτέλ. Η δε στόχευση της κριτικής του κάθε κόμματος προς τους αντιπάλους ηγέτες
όπως προκύπτει, από την ανάλυση αντιστοιχιών και την ανάλυση περιεχομένου,
ερμηνεύεται όχι μόνο με βάση όσα μπορεί διαισθητικά ή την κοινή εμπειρία να
προβλέψει κανείς, αλλά επιπλέον στήριξη παρέχεται από τη θεωρία των κομμάτων
καρτέλ: οι διπολικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων της
αριστεράς και του ΛΑΟΣ φαίνεται να ακολουθούν σε κάποιο βαθμό την προσπάθεια
του αποκλεισμού ενός νεοεισερχόμενου παίκτη στο κομματικό σύστημα.
Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των κομματικών ιστότοπων για τις προεκλογικές
εκστρατείες ακολουθεί και δρα συμπληρωματικά προς τις παγιωμένες-παραδοσιακές
πρακτικές προβολής στα καθιερωμένα ΜΜΕ, όπως ο έντυπος τύπος και η τηλεόραση.
Άλλωστε η δυνατότητα μεταφόρτωσης λογότυπων και λοιπού προεκλογικού υλικού του
κόμματος σε ηλεκτρονική μορφή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καινοτόμα χρήση του
Διαδικτύου, ενώ συγχρόνως κυριαρχεί η αρνητική κριτική έναντι των αντιπάλων
κομμάτων όπως είναι μάλλον αναμενόμενο σε πολωμένα κομματικά συστήματα.
Επιπροσθέτως, η ευχέρεια προσέλκυσης οικονομικής βοήθειας από τα μέλη του
κόμματος και τους πολίτες μέσω του Διαδικτύου επίσης δεν φαίνεται να αξιοποιείται σε
πλήρη έκταση. Εκ πρώτης όψεως μία τέτοια διαπίστωση θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως αναμενόμενη και σύμφωνη με όσα έχουν διαπιστωθεί και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες προβλέπεται η χρηματοδότηση των κομμάτων από το
κράτος σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό· όμως αυτό που φαίνεται ενδιαφέρον είναι
ότι τέτοιου είδους λειτουργικότητα δεν αξιοποιούν ούτε οι μικρότεροι πολιτικοί
σχηματισμοί, οι οποίοι δεν λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, είτε λόγω των μικρών
εκλογικών ποσοστών που καταγράφουν είτε διότι δεν πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις
που θέτει το νομικό πλαίσιο.
Στην κατηγορία της δικτύωσης των κομμάτων σε εσωτερικό και εξωτερικό
επίπεδο, αλλά και αυτό της ενδυνάμωσης της συμμετοχής της βάσης, οι σχετικοί
δείκτες καταγράφουν επίσης χαμηλές επιδόσεις. Ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, όπου
εμφανίζεται μία ισχυρά καθετοποιημένη δομή οργάνωσης των περιφερειακών,
νομαρχιακών και τομεακών οργανώσεων μέσα από τον κεντρικό δικτυακό τόπο του
κόμματος, οι σχετικοί υποτόποι (subdomains) εμφανίζουν από ανύπαρκτη έως ελάχιστη
δραστηριότητα και αυτό μόνο κατά τα έτη όπου διεξάγονται εκλογικές αναμετρήσεις.
Πέραν αυτού, οι διαδραστικές δυνατότητες του Διαδικτύου επίσης παραμένουν
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ανεκμετάλλευτες καθώς είναι προφανές ότι αυτού του είδους η λειτουργικότητα
αφαιρεί τον πλήρη έλεγχο του μέσου από τα κόμματα.
Εν τέλει, η κύρια επιτελούμενη λειτουργία των κομματικών δικτυακών τόπων
στην Ελλάδα είναι η παροχή πληροφοριών με την ανάρτηση κυρίως ιδεολογικών
κειμένων και δελτίων τύπου. Ωστόσο, η πρακτική χρησιμότητα και τα οφέλη αυτής της
πρακτικής οριοθετούνται αναμφισβήτητα από την ορατότητα που απολαμβάνουν τα
κόμματα στο Διαδίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, μόνο οι τρεις πιο δημοφιλείς
κομματικοί δικτυακοί τόποι (Χρυσή Αυγή, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) κατατάσσονται στις 1000
πρώτες θέσεις επισκεψιμότητας του ελληνικού Διαδικτύου. Ακόμα και για την
περίπτωση της Χρυσής Αυγής, όπου αναμφίβολα το Διαδίκτυο διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διασπορά της προπαγάνδας της ακροδεξιάς οργάνωσης, είναι
μάλλον παρακινδυνευμένο να ισχυριστεί κανείς ότι ο δικτυακός τόπος του κόμματος
αποτέλεσε έναν από τους κρίσιμους παράγοντες, ώστε δύο χρόνια αργότερα στις
Εθνικές Εκλογές του 2012, να καταφέρει να εισέλθει στο Εθνικό Κοινοβούλιο
καταγράφοντας σχεδόν 7% και εκλέγοντας 18 βουλευτές.
Εν κατακλείδι, αν και κάθε πρόβλεψη που διατυπώνεται για το μέλλον χωρίς
αμφιβολία εμπεριέχει τον παράγοντα της αβεβαιότητας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, το ελληνικό κομματικό Διαδίκτυο πιθανότατα θα παραμείνει «φωνή βοῶντος ἐν
τῇ ἐρήμῳ», λειτουργικά συνηθισμένο, εργαλειακό και επικουρικό προς τα άλλα μέσα,
απευθυνόμενο σε ένα περιορισμένο κομματικό ακροατήριο το οποίο επιδεικνύει ούτως
ή άλλως ενδιαφέρον για την πολιτική ή για ορισμένα κόμματα και τις αντίστοιχες
πολιτικές.
Αναμφίβολα η οπτική, που αναπτύσσεται παραπάνω, φαίνεται να αναδεικνύει
αποκλειστικά μία αρνητική, απαισιόδοξη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ
των ελληνικών πολιτικών κομμάτων και του Διαδικτύου, όμως σε καμία περίπτωση δεν
υπονοείται ότι το Διαδίκτυο είναι άνευ σημασίας για την ελληνική πολιτική
πραγματικότητα. Η κριτική στοχεύει στους κομματικούς δικτυακούς τόπους οι οποίοι
όμως δεν αποτελούν παρά ένα μόνο μέρος του «πολιτικού» Διαδικτύου στην Ελλάδα. Η
πολύπλευρη και πολυσχιδής φύση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας παρέχει
πληθώρα μέσων προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση, όπως πχ. τα ιστολόγια, ή τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δικαίως αποτελούν έναν
από τους κύριους τομείς ακαδημαϊκής έρευνας στη διεπαφή πολιτικής και Διαδικτύου.
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Ωστόσο είναι φανερό ότι η αποκεντρωμένη φύση και αρχιτεκτονική του
Διαδικτύου δεν ευνοεί υλοποιήσεις και παρουσίες, οι οποίες αντιγράφουν πιστά τις
αυστηρές, ανελαστικές, κάθετες ιεραρχικές δομές των γραφειοκρατικοποιημένων
κομμάτων. Αντιθέτως, η ευελιξία, η δυνατότητα συμπίεσης και συρρίκνωσης του
χώρου και του χρόνου μέσω των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει τις υποδομές,
ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία και η λειτουργία πιο αποκεντρωμένων, ευέλικτων
και

κατά

περίπτωση,

θεματικά

εξειδικευμένων

πολιτικών

δικτύων,

χωρίς

παραδοσιακούς περιορισμούς ή λειτουργικούς διαχωρισμούς με βάση τους οποίους
είναι συνηθισμένα να λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα262. Το ουσιαστικό διακύβευμα
για τα πολιτικά κόμματα είναι να ανακαλύψουν και να ενσωματώσουν στην
καθημερινότητά τους, στις πρακτικές τους και στην στρατηγική τους, αυτές τις νέες
δυνατότητες, ώστε να καταστούν τα ίδια πιο αποτελεσματικά στο ρόλο τον οποίο
καλούνται να επιτελέσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στα πολύπλευρα αιτήματα
των πολιτών και των σύγχρονων κοινωνιών. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον τα
κόμματα συνειδητοποιήσουν, ότι δεν είναι εφικτό να φέρουν το Διαδίκτυο στα μέτρα
τους και να το προσαρμόσουν κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται και να ομοιάζει
απόλυτα σε παλαιές, δοκιμασμένες αλλά πάντως παρωχημένες πολιτικές πρακτικές.
Αντιθέτως θα πρέπει συγχρόνως και τα ίδια να αλλάξουν· να μεταβληθούν και να
εξελιχθούν σε μία αμφίδρομη διαδικασία προσαρμογής η οποία θα αποδειχθεί
επωφελής όχι μόνο για τα κόμματα αλλά κυρίως για τους πολίτες και την κοινωνία.

262

πχ η ανάγκη οργάνωσης των μελών ενός κόμματος με βάση τον τόπο διαμονής ή εργασίας τους
οδήγησε στη δημιουργία τοπικών/περιφερειακών δομών. Το γεωγραφικό στοιχείο όμως και η φυσική
απόσταση δεν έχουν πλέον την ίδια σημασία όπως παλαιότερα, ακριβώς λόγω του ότι η τεχνολογία
παρέχει τα μέσα ώστε η φυσική θέση κάποιου να μην αποτελεί περιορισμό για την εργασία του, τα χόμπι
του ή τις πολιτικές του δραστηριότητες.
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Παραρτήματα

9.1 Κόμματα και Πολιτικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στην έρευνα
Η επιλογή των πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στην έρευνα, αποτελεί
ένα από τα πρώτα πεδία προβληματισμού της παρούσας έρευνας. Μία πρώτη
προσέγγιση θα ήταν να μελετηθούν και να αξιολογηθούν τα κόμματα εκείνα που
μπορούν να χαρακτηριστούν κατά τον Sartori (2005, σσ. 107-109), «σημαντικά»263 .
Καθώς η αποτύπωση της εκλογικής δύναμης του κάθε κόμματος από μόνη της δεν
επαρκεί για να αξιολογηθεί η επίδραση του κάθε κομματικού σχηματισμού στο
κομματικό σύστημα, ο συγγραφέας θεωρεί ότι σημαντικά πολιτικά κόμματα μπορούν
να χαρακτηριστούν αυτά που: α) έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης
κυβέρνησης (governing potential), β) δυνατότητα συμμετοχής σε κυβέρνηση
συνεργασίας (coalition potential), και γ) δυνατότητα εκλογικού εκβιασμού (blackmail
potential). Ωστόσο η επιλογή της απαρίθμησης όλων των κομμάτων για την παρούσα
έρευνα προσφέρει δύο πλεονεκτήματα: Πρώτον, η αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός
των ελληνικών κομμάτων ως κατά Sartori σημαντικών ή μή, είναι αντικείμενο
ακαδημαϊκής συζήτησης 264 η οποία δεν σχετίζεται άμεσα τουλάχιστον με το κύριο
αντικείμενο της παρούσας έρευνας που είναι η σχέση πολιτικών κομμάτων και
Διαδικτύου. Δεύτερον, ένα από τα ζητούμενα της έρευνας αυτής, είναι να διαπιστωθεί
εάν τα μικρότερα ή αλλιώς, μή σημαντικά κόμματα αξιοποιούν το Διαδίκτυο και τις
νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους ανταγωνισμού με τα
μεγαλύτερα κατεστημένα κόμματα. Συνεπώς, στην έρευνα συμμετέχουν όλα και
κόμματα και πολιτικοί σχηματισμοί τα οποία έχουν λάβει μέρος στις Εθνικές ή
Ευρωπαϊκές εκλογές κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και παράλληλα διαθέτουν
δικό τους δικτυακό τόπο ή ιστολόγιο κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής
δεδομένων της έρευνας (Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2010).
Η έναρξη της Μεταπολιτευτικής περιόδου με την πτώση της στρατιωτικής
χούντας των συνταγματαρχών το 1974 σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα,
τόσο σε πολιτειακό όσο και πολιτικό επίπεδο. Καθώς τα κόμματα αναγνωρίζονται

263

πρόκειται για τη μετάφραση του όρου relevant και χρησιμοποιείται η απόδοση του Παππά (2001a, σ.
80. Υποσημ. 7)
264
βλ. Παππάς (2001a; 2001b) και Ζαφειρόπουλος & Μαραντζίδης (2001)
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θεσμικά και πολιτικά στο πλαίσιο της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας, νομιμοποιούνται ως
φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών συμφερόντων και άσκησης κρατικής εξουσίας
(Βερναρδάκης, 2007a).
Η Μεταπολίτευση, χαρακτηρίζεται από δημιουργία του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα
Παπανδρέου, κόμμα το οποίο έμελε να καταστεί ο δεύτερος πυλώνας του
δικομματισμού στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία
του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν το 1974 με ένα
μήνα διαφορά, θα μονοπωλήσουν τη διακυβέρνηση της χώρας έως και σήμερα 265 .
Παράλληλα και μαζί με το πλέον νομιμοποιημένο ΚΚΕ θα γνωρίσουν πλήθος
διασπάσεων και αποχωρήσεων μεμονωμένων στελεχών και ομάδων και θα γίνουν
γεννήτορες νέων πολιτικών σχηματισμών, βραχύβιων και μη (Βερναρδάκης, 2007b).
Ιδιαίτερα στο χώρο της αριστεράς, ο κατακερματισμός είναι ιδιαίτερα έντονος
με διασπάσεις, επανασυνδέσεις και μετασχηματισμούς κομμάτων, κινήσεων και
σχημάτων που συνθέτουν τη σημερινή θεσμική εικόνα του συγκεκριμένου ιδεολογικού
χώρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είτε αυτόνομα είτε στα πλαίσια συνεχώς
μεταβαλλόμενων συμμαχιών και συνασπισμών, δραστηριοποιούνται περισσότεροι από
είκοσι πέντε αριστεροί πολιτικοί σχηματισμοί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
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Με εξαίρεση το 1989 όπου η έλλειψη αυτοδυναμίας οποιουδήποτε κόμματος οδήγησε σε βραχύβιες
κυβερνήσεις συνεργασίας ή υπηρεσιακές, τα δύο μεγάλα κόμματα μέχρι και το τέλος του 2010, από τα 36
χρόνια της Μεταπολίτευσης, είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια εναλλαγής στην εξουσία.

384

9.Παραρτήματα

Εικόνα 9-1. Πολιτικοί σχηματισμοί και διεργασίες στο χώρο της Αριστεράς. (Πηγή: Το Βήμα, 20/6/2010)

Παρακάτω γίνεται μία σύντομη αναφορά σε κάθε κόμμα και πολιτικό
σχηματισμό ο οποίος συμμετέχει στην παρούσα έρευνα.
Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής (ΑΚΕΠ – akep.blogspot.com)
Το Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής (ΑΚΕΠ) είναι
ένα ριζοσπαστικό εξωκοινοβουλευτικό πολιτικό κόμμα. Έχει συλλογική
ηγεσία με πρόεδρο τον Αντώνη Π. Χάλαρη και γενικό γραμματέα τον Εμμανουήλ Γ.
Γρηγοριάδη. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του νυν προέδρου του, από πρώην μέλη και
στελέχη κομμάτων της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και από
ανένταχτους του προοδευτικού και δημοκρατικού πολιτικού χώρου.
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ – www.aske.gr)
Το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας ιδρύθηκε το
Φλεβάρη του 1984. Ο κεντρικός πυρήνας των ιδρυτικών στελεχών του
αποτελούνταν από μέλη της Επιτροπής Οργανωτικού του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τα οποία αμέσως
μετά τις εκλογές του 1981, που έφεραν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, διαμαρτυρήθηκαν
για την πλήρη αθέτηση των διακηρύξεων του και παραιτήθηκαν από τις κομματικές
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τους θέσεις. Η αντίθεση αυτή, που εκφράστηκε με την αντιεισήγηση του Ν.
Καργόπουλου στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 1983, οδήγησε
στη διαγραφή - αποχώρηση αυτών από το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια και με άλλους που
προέρχονταν από τον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, ίδρυσαν τη
Σοσιαλιστική Κίνηση, που το Φλεβάρη του '84 μετεξελίχθηκε στο ΑΣΚΕ.
Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ - www.akoa.gr)
Η Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ,
παλαιότερα ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά) είναι ένα
κομμουνιστικό

κόμμα,

θεωρούμενο

ως

ο

συνεχιστής

της

ευρωκομμουνιστικής παράδοσης στην Ελλάδα. Επικεφαλής της είναι ο πρώην
βουλευτής Γιάννης Μπανιάς. Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ Εσωτερικού το 1986, οι
δυνάμεις της κομμουνιστικής ανανέωσης (η λεγόμενη πλατφόρμα της αναβάθμισης)
συνέχισαν να εκφράζονται μέσα από το ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά και
την οργάνωση νεολαίας ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Ενώ το άλλο κόμμα που προέκυψε από
τη διάσπαση (ΕΑΡ) συνεργάσθηκε με το ΚΚΕ και συγκρότησαν τον ενιαίο
Συνασπισμό, το ΚΚΕ εσωτερικού.-ΑΑ ακολούθησε αυτόνομη πορεία. Συμμετείχε
μάλιστα στις εκλογές του 1990, καταγγέλλοντας τη συνεργασία του Συνασπισμού με τη
Νέα Δημοκρατία. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 το ΚΚΕ εσωτερικού.-ΑΑ άλλαξε
την

ονομασία

του

σε

Ανανεωτική

Κομμουνιστική

Οικολογική

Αριστερά,

σηματοδοτώντας τη μετατροπή του σε κινηματική αριστερή πολιτική οργάνωση που
διεκδικεί την ανανέωση - ριζοσπαστικοποίηση του αριστερού και κομμουνιστικού
κινήματος της χώρας, καθώς και τη συνάντησή του με την πολιτική οικολογία.
Το 1998 συνεργάστηκε με το ΚΚΕ στις δημοτικές εκλογές, την εποχή που το
τελευταίο έκανε άνοιγμα σε συμμαχίες, στα πλαίσια της απόφασης του 15ου συνεδρίου
του για τη δημιουργία Αντιιμπεριαλιστικού Αντιμονοπωλιακού Δημοκρατικού
Μετώπου. Αυτή η συνεργασία δεν συνεχίστηκε στις ευρωεκλογές του 1999, με
πρωτοβουλία της ΑΚΟΑ, με αποτέλεσμα να υποστεί διάσπαση τον Ιανουάριο του
2000. Τα μέλη που αποχώρησαν, διαφωνούσαν με την επιδίωξη για εκλογική
συνεργασία με το ΣΥΝ, ενώ επιθυμούσαν τη συνέχιση της συνεργασίας με το ΚΚΕ, την
οποία και πραγματοποίησαν στις εκλογές του Απριλίου 2000, ιδρύοντας την
Κομμουνιστική Ανανέωση. Το 2004 συμμετείχε στις εκλογές με το Συνασπισμό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο οποίος διαλύθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Με την
αναβίωσή του το 2007 η ΑΚΟΑ συμμετείχε εκ νέου. Στις εκλογές του 2007 ο
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γραμματέας της ΑΚΟΑ Γιάννης Μπανιάς βρέθηκε στην πρώτη θέση του Ψηφοδελτίου
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκλέχθηκε βουλευτής. Αντίστοιχα εκλέχθηκε στην Α'
Αθήνας ο Περικλής Κοροβέσης. Ήταν η πρώτη φορά που η ΑΚΟΑ εισερχόταν, μέσω
στελεχών της, στο κοινοβούλιο. Στις εκλογές του 2009 κανένα μέλος της δεν κατάφερε
να εκλεγεί. Σήμερα παραμένει επίσημη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κομμουνιστική Οργάνωση «Ανασύνταξη» (www.anasyntaxi.gr)
Δημιουργήθηκε το Μάιο του 2007 από τη συνένωση της
«Αριστερής

Ανασύνταξης»

με

την

οργάνωση

«Εργατική

Πολιτική» και πρώην στελέχη του Νέου Αριστερού Ρεύματος (ΝΑΡ). Πρόκειται για
αριστερή οργάνωση η οποία έχει συνεργαστεί προεκλογικά με το Εργατικό
Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ) καθώς και με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Διοικείται από πολιτική
επιτροπή και ασκεί έντονη κριτική τόσο στο ΚΚΕ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ www.antarsya.org)
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
για την Ανατροπή, είναι ελληνικός πολιτικός σχηματισμός που τοποθετείται στο χώρο
της

αντικαπιταλιστικής

Αντικαπιταλιστικής,

αριστεράς.

Επαναστατικής,

Αυτοπροσδιορίζεται
Κομμουνιστικής

ως

Μέτωπο

Αριστεράς

και

της
της

Ριζοσπαστικής Οικολογίας. Συγκροτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2009. Στην ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
συμμετέχουν 10 πολιτικές οργανώσεις και ανένταχτοι/ες από όλη την Ελλάδα. Οι 10
οργανώσεις είναι: η Αυτόνομη Κομμουνιστική Οργάνωση Σερρών (ΑΚΟΣ), η ΑΡΑΝ,
η ΑΡΑΣ, το ΕΚΚΕ, η Κομμουνιστική Ανανέωση, το ΝΑΡ, η νεολαία Κομμουνιστική
Απελευθέρωση, οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί, η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και το ΣΕΚ. Η
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. συσπειρώνει το σύνολο των οργανώσεων που συμμετείχαν στο
ΜΕ.Ρ.Α. και την ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α εκτός από το ΕΕΚ. Η μόνη οργάνωση που δεν ανήκε στο
ΜΕ.Ρ.Α. ή την ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. είναι η Κομμουνιστική Ανανέωση, που στο παρελθόν
συνεργαζόταν με το ΚΚΕ. Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. συμμετείχε στις ευρωεκλογές της 7ης
Ιουνίου του 2009, όπου και πήρε 21.951 ψήφους και 0,43%, το υψηλότερο ποσοστό για
την αντικαπιταλιστική αριστερά στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση. Στις
ευρωεκλογές η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. υποστήριξε την αντικαπιταλιστική αποδέσμευση της
Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διάλυση της ΕΕ με διεθνιστική προοπτική.
Συμμετείχε στις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη
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τη χώρα. Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2010 πήρε πανελλαδικά
περίπου 2% και εξέλεξε πάνω από 10 συμβούλους σε όλη την Ελλάδα.
Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα (ΑΠΟ - apo-syriza.blogspot.com)
Είναι τροτσκικής προέλευση οργάνωση η
οποία συγκροτήθηκε το 2009 με την αποχώρηση στελεχών που άνηκαν στην οργάνωση
«Κόκκινο». Αποτελεί συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκροτείται από μέλη που
δραστηριοποιούνται στον συνδικαλιστικό χώρο και στα κινήματα πόλης και
περιβάλλοντος στην Αττική.
Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ - www.anasynthesi.gr)
Η Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡ.ΑΝ.) είναι οργάνωση της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, έντονα επηρεασμένη από το Μάο Τσετούνγκ και το ρεύμα του Αλτουσέρ
στη Γαλλία. Δημιουργήθηκε το 2003, ενώ στις εκλογές του 2007 συμμετείχε στο
ψηφοδέλτιο Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝΑΝΤΙΑ) μαζί με άλλες
οργανώσεις. Στις ευρωεκλογές του 2009 η ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. μαζί με το ΜΕ.Ρ.Α. αλλά και
άλλες οργανώσεις του χώρου δημιούργησαν την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική
Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή). Στα πανεπιστήμια στηρίζει τα σχήματα της
Ε.Α.Α.Κ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση), ενώ παρεμβαίνει και σε εργασιακούς
χώρους μέσω των σχημάτων των συσπειρώσεων-παρεμβάσεων-κινήσεων.
Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ - www.dea.org.gr)
Η Διεθνιστική Εργατική Αριστερά είναι μια επαναστατική
σοσιαλιστική οργάνωση. Συμμετείχε ιδιαίτερα ενεργά στην ίδρυση του
Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ το 2002 και του ΣΥΡΙΖΑ το 2004, ενώ αποδέχεται τις
πολιτικές των Διεθνών Σοσιαλιστών (International Socialists) και της Μαρξιστικής
πολιτικής παράδοσης. Η ΔΕΑ ιδρύθηκε στις 3 Μαρτίου του 2001, αφού πρώτα
διασπάστηκε από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ), το τμήμα της Διεθνούς
Σοσιαλιστικής Τάσης στην Ελλάδα. Η οργάνωση αναφέρεται στην τακτική του "ενιαίου
μετώπου", όπως περιγράφεται από τα τέσσερα πρώτα συνέδρια της Κομμουνιστικής
Διεθνούς και στα πλαίσια αυτά, η οργάνωση συμμετείχε στο Χώρο Διαλόγου και
Κοινής Δράσης της Αριστεράς, ίδρυσε με άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες το
Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ το 2002 και δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην ίδρυση του
ΣΥΡΙΖΑ το 2004. Στις αρχές του 2010 η οργάνωση προχώρησε μαζί με τον Αλέκο
Αλαβάνο, την ΚΟΕ την ΚΕΔΑ και την ΑΠΟ στην ανάληψη πρωτοβουλίας για ένα
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Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής (ΜΑΑ). Στις περιφερειακές εκλογές του 2010
συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Ελεύθερης Αττικής στην αντίστοιχη περιφέρεια, με
επικεφαλής τον Α. Αλαβάνο. Από τις αρχές του 2011 η ΔΕΑ συμμετέχει στις
διαδικασίες του Αριστερού Βήματος Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς
καθώς και στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του χρέους. Η οργάνωση μπήκε σε
κρίση λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2004 όταν 2 διαφορετικές ομάδες, το Κόκκινο
και η Διεθνιστική Σοσιαλιστική Παρέμβαση (ΔΣΠ) διασπάστηκαν από αυτή. Η μια από
αυτές συνέχισε να λειτουργεί σαν πολιτική ομάδα με το όνομα "Κόκκινο" στα πλαίσια
του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη ονομάστηκε προσωρινά Διεθνιστική Σοσιαλιστική
Παρέμβαση (ΔΣΠ), για να ενταχθεί στη συνέχεια στην ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, που
εκπροσωπεί την Δ' Διεθνή στην Ελλάδα.
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ - www.dikki.org)
Ιδρύθηκε το 1995 από μία ομάδα παλαιών στελεχών του
ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής το Δημήτρη Τσοβόλα, υπουργό των
κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου στη δεκαετία του '80. Συμμετείχε αυτόνομα με
αρκετή επιτυχία σε τρεις εθνικές εκλογές (1996, 2000, 2004) και μία φορά στις
ευρωεκλογές (1999). Το Μάρτιο του 2004, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη αποτυχία να
περάσει το όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή, ο Δ. Τσοβόλας ανακοίνωσε ότι διαλύει
το ΔΗΚΚΙ και επέστρεψε στο δημόσιο ταμείο τα αδιάθετα ποσά της κρατικής
επιχορήγησης. Στην κίνηση αυτή αντέδρασε η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, η
οποία σύμφωνα με το καταστατικό ήταν η μόνη αρμόδια για να λάβει απόφαση
διάλυσης. Το ζήτημα μεταφέρθηκε στις δικαστικές αίθουσες, όπου αποφασίσθηκε ότι η
διάλυση είναι άκυρη και κατακύρωσε τον τίτλο του κόμματος στην πλειοψηφία της
Κεντρικής Επιτροπής.
Στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση του 2006 το ΔΗΚΚΙ συνεργάσθηκε
με το ΚΚΕ, εκλέγοντας αρκετά μέλη του σε δημοτικά και νομαρχιακά συμβούλια.
Σήμερα συμμετέχει στο Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Δημοκρατική Αναγέννηση (www.danagennisi.eu)
Η Δημοκρατική Αναγέννηση είναι ένα λαϊκό πολιτικό κόμμα,
που αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα του κέντρου. Ιδρύθηκε αρχικά το
2003 από τον Στέλιο Παπαθεμελή, πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Απενεργοποιήθηκε καθώς ο ηγέτης του συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές του 2004
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με τη Νέα Δημοκρατία και εκλέχτηκε βουλευτής στην Α΄ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης. Το κόμμα επανενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2007266.
Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ. - www.dimokratikiaristera.eu)
Η Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό πολιτικό
κόμμα, που δημιουργήθηκε το 2010 από μέλη της «Ανανεωτικής
Πτέρυγας» του Συνασπισμού τα οποία αποχώρησαν από το κόμμα μετά το 6ο Συνέδριο,
καθώς και από την «Πρωτοβουλία για την Ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής
Αριστεράς» και ανένταχτους πολίτες. Η ΔΗΜΑΡ ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 2010 από
τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκαν στην Ανανεωτική Πτέρυγα του
Συνασπισμού, το Φώτη Κουβέλη, το Θανάση Λεβέντη και το Νίκο Τσούκαλη και άλλα
στελέχη της ΑΠ, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη Ψαριανό, αλλά και από
περισσότερες από 550 προσωπικότητες και διανοούμενους της Αριστεράς που
συμμετείχαν στις διεργασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος. Η Δημοκρατική
Αριστερά είναι το μόνο αριστερό κόμμα, όπως προσδιορίζεται, που σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα της αριστεράς, τάσσεται καθαρά υπέρ της
διατήρησης της Ελλάδας στην υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισχυροποίηση της
ενοποίησης και της οικονομικής διακυβέρνησης, ενώ υποστηρίζει πως μέσω αυτής θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, με μια αριστερή προσέγγιση.
Δημοκρατικοί (www.dimokratikoi.gr)
Οι Δημοκρατικοί είναι ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα που
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2009 με έδρα την Αθήνα και έμβλημα το
κλαδί της ελιάς. Η πολιτική φιλοσοφία των Δημοκρατικών, σύμφωνα με
το ίδιο το κόμμα, στηρίζεται στο μέτρο και απέχει εξ ίσου από τα δύο
άκρα του πολιτικού φάσματος, απορρίπτοντας δογματισμούς, ιδεοληψίες
και μονομέρειες.
Οι Δημοκρατικοί υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις ευρωεκλογές του 2009, η
οποία απερρίφθη από τον Άρειο Πάγο, ενώ το κόμμα συμμετείχε κανονικά στις εθνικές
εκλογές του 2009 λαμβάνοντας 7.611 ψήφους και 0,11%.
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Κατά τη διάρκεια της έρευνας και πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των δεδομένων ο δικτυακός
τόπος του κόμματος σταμάτησε να λειτουργεί (2010). Επανεμφανίστηκε το 2011 στη διεύθυνση
danagennisi.org ωστόσο είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων και το κόμμα δεν μετέχει στο
υπόλοιπο της έρευνας.
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Δράση (www.drassi.gr)
Η Δράση είναι πολιτικό κόμμα φιλελεύθερης ιδεολογίας το οποίο
ιδρύθηκε στις 17 Μαρτίου 2009 από γνωστές προσωπικότητες της
πολιτικής και της τέχνης. Στα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων μεταξύ άλλων, οι Στέφανος Μάνος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος,
Γιάννης Μπουτάρης, Θάνος Βερέμης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Αλέξανδρος
Τομπάζης, Νίκος Δήμου κ.ά. ενώ την ιδρυτική διακήρυξη υπογράφουν 600 πολίτες. Το
κόμμα με την ιδρυτική του διακήρυξη επικαλείται την ύπαρξη βαθιάς κρίσης και ζητάει
τη χρήση κοινής λογικής για να ξεπεραστεί αυτή. Κατά την παρουσίαση της ιδρυτικής
διακήρυξης, οι συνιδρυτές δήλωσαν πρόθυμοι, υπό προϋποθέσεις, να συνεργαστούν σε
κυβερνητικό συνασπισμό με κάποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δημοκρατία, ενώ η πρώτη του παρουσία σε εκλογές έγινε στις Ευρωεκλογές του 2009
όπου έλαβε 38.895 ψήφους και 0,76%.
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ - www.edik.gr)
Το κόμμα ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1976, ως διάδοχο της
Ενώσεως Κέντρου - Νέων Δυνάμεων (Ε.Κ.-Ν.Δ.) και του Ηνωμένου
Δημοκρατικού Κέντρου του Ιωάννη Ζίγδη. Αρχηγός του κόμματος
ανέλαβε ο μέχρι τότε αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, Γεώργιος Μαύρος. Στις εκλογές
του 1977 η ΕΔΗΚ αναδείχθηκε τρίτο κόμμα με ποσοστό 11,95%, χάνοντας σημαντικό
μέρος της δύναμής της σε σχέση με το ποσοστό της Ε.Κ.-Ν.Δ. στις εκλογές του 1974
(20,42% και αξιωματική αντιπολίτευση). Η εκλογική αποτυχία οδήγησε σε παραίτηση
τον πρόεδρο του κόμματος Γεώργιο Μαύρο, ο οποίος στη συνέχεια αποχωρεί και από
το κόμμα παραμένοντας ανεξάρτητος βουλευτής. Τον διαδέχθηκε ο Ιωάννης Ζίγδης,
υπερψηφιζόμενος αρχικά από την κοινοβουλευτική ομάδα (29 Νοεμβρίου 1977) και
από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος στη συνέχεια (20 Μαρτίου 1978). Στα μέσα του
1978 το κόμμα διασπάστηκε, με αποτέλεσμα από τους 16 βουλευτές του μόνο οι 5 να
παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, 7 να παραμείνουν στη βουλή ως
ανεξάρτητοι και 4 να προσχωρήσουν στη Νέα Δημοκρατία.
Ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου μαζί με τη Βιργινία Τσουδερού και άλλα στελέχη
δημιούργησαν το Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ), ενώ ο Νικήτας
Βενιζέλος επιχείρησε να αναβιώσει το Κόμμα Φιλελευθέρων. Αυτή η πολυδιάσπαση
και η σταδιακή απορρόφηση στελεχών από τους δύο μεγάλους κομματικούς
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σχηματισμούς, σήμανε και το τέλος του παραδοσιακού Κέντρου από το πολιτικό
προσκήνιο. Στις βουλευτικές εκλογές του 1981 αλλά και στις ευρωεκλογές του 1984 το
κόμμα κατέγραψε πενιχρά ποσοστά και έκτοτε απέχει από κάθε εκλογική διαδικασία.
Πρόεδρος του κόμματος παρέμεινε ο Ιωάννης Ζίγδης ως το θάνατό του (21 Οκτωβρίου
1997), ενώ τον διαδέχθηκε το 1998 ο πανεπιστημιακός Νεοκλής Σαρρής έχοντας λάβει
την ανάθεση από την Κεντρική Επιτροπή και την Εκτελεστική Γραμματεία του
κόμματος. Στις εκλογές του 2009 ο ίδιος ήταν υποψήφιος βουλευτής, συνεργαζόμενος
με τη Δημοκρατική Αναγέννηση, έχοντας τοποθετηθεί στην τιμητική τελευταία θέση
του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος.
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ - www.eek.gr)
Το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα-Τροτσκιστές είναι ένα
τροτσκιστικό - κομμουνιστικό κόμμα. Το ΕΕΚ ιδρύθηκε το 1985 και
αποτελεί συνέχεια της ΕΔΕ (Εργατική Διεθνιστική Ένωση 1963-1985). Από το 1990
μέχρι το 1999 συμμετείχε σε διάφορα μετωπικά σχήματα, όπως

«Λαϊκή

Αντιπολίτευση» (1990) και «Μαχόμενη Αριστερά» (1993-1996) ενώ το 1999
εντάχθηκε στο «Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΜΕ.Ρ.Α.) συμμετέχοντας στις
εκλογές ως μέλος των αντίστοιχων συλλογικών σχημάτων. Το 1989 και το 2009
κατήλθε αυτόνομο στις εθνικές εκλογές λαμβάνοντας αντίστοιχα 1.063 ψήφους
(0,02%) και 4.536 ψήφους (0,07%).
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΚΕ - www.ekke.net.gr)
Το

Επαναστατικό

Κομμουνιστικό

Κίνημα

Ελλάδας

(ΕΚΚΕ) είναι Μαρξιστική-Λενινιστική Οργάνωση της Ελλάδας.
Ιδρύθηκε το 1970 από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, διωκόμενους από τη Χούντα,
στο Δυτικό Βερολίνο. Οι ιδεολογικές της αναφορές βρίσκονται στο Μαοϊσμό. Σε
αντίθεση με άλλες οργανώσεις της Αριστεράς, το ΕΚΚΕ κατά τη Μεταπολίτευση δεν
υπέβαλε τη δήλωση περί αποκήρυξης της βίαιης επανάστασης. Σε μια περίοδο που το
ΚΚΕ μόλις ίδρυε τις πρώτες του Οργανώσεις Βάσης, μετά την διάλυσή τους το 1958,
το ΕΚΚΕ ισοψηφούσε με το ΚΚΕ σε μέλη. Ήταν μάλιστα η μεγαλύτερη
εξωκοινοβουλευτική οργάνωση της Αριστεράς, με 6.000 μέλη κατά τη Μεταπολίτευση.
Στις εκλογές του 1974, σε αντίθεση με τις άλλες οργανώσεις της Αριστεράς, το ΕΚΚΕ
έλαβε μέρος, αποσπώντας 11.000 ψήφους (0,2%). Μικρή αύξηση είχε στις εκλογές του
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1977, 0,23%. Στις εκλογές του 1981, κατέβηκε με το ενιαίο ψηφοδέλτιο ΕΚΚΕ-Μ-Λ
ΚΚΕ, το οποίο συγκέντρωσε 4.700 ψήφους (0,08%).
Έλληνες Οικολόγοι – Δημοσθένης Βεργής (www.ecologists.gr)
Οι Έλληνες Οικολόγοι (πρώην Ένωση Οικολόγων) είναι ένα
ελληνικό πολιτικό Κόμμα. Ιδρύθηκε το 1986 και θεωρείται
περιθωριακό κόμμα. Πρόεδρος του Κόμματος είναι ο Δημοσθένης
Βεργής, πρώην αυτοαπασχολούμενος, συνδικαλιστής, δημοσιογράφος
και ειρηνιστής. Έλαβε μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2000 (20.446 ψήφοι –
0,3%), του 2007 (1.706 ψήφοι – 0,02%) και του 2009 (20.019 ψήφοι, 0,29%). Επίσης
έλαβε μέρος στις ευρωεκλογές του 1994 (22.790 ψήφοι - 0,35%), του 1999 (30.684
ψήφοι - 0,48%), του 2004 (32.956 ψήφοι - 0,54%) και του 2009 (31.188 ψήφοι

-

0,61%).
Ένωση Κεντρώων (www.enosikentroon.gr)
Η Ένωση Κεντρώων ιδρύθηκε το 1992 κατόπιν απόφασης
συνεδρίου, με πρόεδρο τον Βασίλη Λεβέντη. Διεκδικεί ανάμεσα σε
άλλες πολιτικές οργανώσεις τη συνέχεια του ιστορικού πολιτικού χώρου
του Κέντρου, οι αρχές του οποίου εκφράστηκαν στις αρχές και στα μέσα του
περασμένου αιώνα από τους Γεώργιο Παπανδρέου και Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Η
Ένωση Κεντρώων έλαβε μέρος σε όλες τις εκλογές από το 1992 με πληρότητα
συνδυασμών σε όλη τη χώρα .Τα ποσοστά της κυμαίνονται από 0,2 έως 0,5%. Το
μεγαλύτερο ποσοστό σε βουλευτικές εκλογές ήταν 0,8% το 1996 και σε Ευρωεκλογές
1,2% το 1994 .
Ενεργοί Πολίτες (www.energoipolites.gr)
Αποτελεί συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ομάδα που συσπειρώνεται γύρω από τον κ.
Μανώλη Γλέζο. Συγκροτήθηκε το 2002 μετέχοντας στις νομαρχιακές εκλογές.
Συμμετέχουν ανένταχτοι αριστεροί και στελέχη γνωστά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Μ. Γλέζος ήταν υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ το 2007. Στις ευρωεκλογές του 2009
το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου αποφάσισε ότι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
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αναγράφονται οι «Ενεργοί Πολίτες» διότι δεν είχε κατατεθεί ιδρυτική πράξη στην
Εισαγγελία267.
Κίνηση

για

την

Ενότητα

Δράσης

της

Αριστεράς

(ΚΕΔΑ

-

www.kedaaristera.gr)
Η ΚΕΔΑ, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς,
ιδρύθηκε στις αρχές του 2001, από πρώην στελέχη του ΚΚΕ και
άλλους ανένταχτους αριστερούς, προοδευτικούς πολίτες. Είναι μία από τις έντεκα
συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ.
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (ΚΕΚ - www.kek.com.gr)
Το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών όπως δηλώνει ο τίτλος του είναι ένα
πολιτικό κόμμα το οποίο προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων
Κυνηγών. Έχει λάβει μέρος σε τρεις βουλευτικές εκλογές και δύο
ευρωεκλογές καταγράφοντας σημαντικά ποσοστά για μικρό κόμμα,
ιδιαίτερα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ – www.kke.gr)
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ελληνικό μαρξιστικόλενινιστικό κόμμα. Ιδρύθηκε το 1918 και είναι το μακροβιότερο απ' τα
πολιτικά κόμματα που δρουν στην Ελλάδα. Είναι από τα λίγα
σημαντικά σε απήχηση κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης
που δεν ακολούθησαν τη γραμμή του ευρωκομμουνισμού και κατάφεραν να υπερβούν
την κρίση που δημιούργησε στο κομμουνιστικό κίνημα η ανατροπή του υπαρκτού
σοσιαλισμού το 1989-1991.
Απόλυτα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, σήμερα
το ΚΚΕ είναι το τρίτο σε αριθμό εδρών κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με 21
βουλευτές και ασκεί επιρροή ιδιαίτερα στις συνδικαλιστικές και κινηματικές
οργανώσεις. Στη μακρά ιστορία του έχει υπάρξει γεννήτορας πολλών σχημάτων και
πολιτικών μορφωμάτων μέσα από διασπάσεις, αποχωρήσεις και διαγραφές στελεχών.
Κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης το ΚΚΕ είχε στην ηγεσία του τα ιστορικά
στελέχη Χαρίλαο Φλωράκη (1972-1989) και το Γρηγόρη Φαράκο (1989-1991). Από το
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Το ίδιο αποφασίστηκε και για άλλες έξι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ: οι συνιστώσες ΚΕΔΑ, Κόκκινο,
Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας και η Ομάδα Ρόζα
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1991 Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ είναι η Αλέκα Παπαρήγα. Σήμερα εκπροσωπείται
από 21 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δύο στο Ευρωπαϊκό.
Κομμουνιστικό

Κόμμα

Ελλάδας

–

Μαρξιστικό-

Λενινιστικό (ΚΚΕΜΛ – www.kkeml.gr)
Κομμουνιστική οργάνωση μαοϊκής αφετηρίας. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του
1976 από μέλη της Οργάνωσης Μαρξιστών Λενινιστών Ελλάδας (ΟΜΛΕ- την είχαν
δημιουργήσει στελέχη του ΚΚΕ εντός και εντός Ελλάδας, το 1964, αντιδρώντας στην
αποσταλινοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης). Το ΚΚΕ(μ-λ) διασπάστηκε το 1982 όταν η
πλειοψηφία των στελεχών του παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Εκείνη την
περίοδο, το ΚΚΕ(μ-λ) είχε στις τάξεις του 3.000 μέλη, και ήταν το μεγαλύτερο
εξωκοινοβουλευτικό αριστερό κόμμα.
Το 1982 διασπάστηκε και προέκυψαν δύο οργανώσεις που διατήρησαν τον ίδιο
τίτλο με διαφορετική εφημερίδα η κάθε μία. Στην πρώτη εκφραζόταν η πλειοψηφία της
ΚΕ που είχε εκλεγεί στο 2ο Συνέδριο (1981), και είχε πιο φιλοΠΑΣΟΚικό
προσανατολισμό, και στη δεύτερη η μειοψηφία της ΚΕ αλλά με την πλειοψηφία των
μελών που είχαν παραμείνει (τα περισσότερα μέλη βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς
οργάνωση). Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα μέλη της "Αριστερής Πολιτικής"
σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του ΚΚΕ(μ-λ).
Μια άλλη ομάδα περίπου είκοσι μελών του ΚΚΕ(μ-λ) δημιούργησαν μετά τη
διάλυση (1984) την εκδοτική ομάδα Α/συνέχεια που μετεξελίχθηκε σε πολιτική
οργάνωση και το 2003 στην Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ), η οποία
αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εξωκοινοβουλευτική αριστερή οργάνωση.
Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ – www.koel.gr)
Η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ) είναι πολιτική
οργάνωση της αριστεράς, βασισμένη ιδεολογικά στον επαναστατικό
μαρξισμό, με τις ιστορικές ιδεολογικές ρίζες της στο μαοϊσμό. Συμμετέχει
στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, στη Διάσκεψη Κομμουνιστικών και
Εργατικών Κομμάτων των Βαλκανίων και στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μαρξιστικών
Λενινιστικών Κομμάτων και Οργανώσεων. Το 1982 μετά την διάλυση του ΚΚΕ (μ-λ),
20 περίπου μέλη και στελέχη του ιδρύουν την πολιτική και εκδοτική ομάδα Α/συνέχεια.
Σημαντικός πολιτικός και ιδεολογικός καθοδηγητής της Α/συνεχεια είναι ο Γιάννης
Χοντζέας μέχρι και τον θάνατό του το 1994. Η Α/συνεχεια παρεμβαίνει από το 1982
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στους φοιτητικούς χώρους μέσα από τις ΑΣΦ-Σ (Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών Σπουδαστών) μέχρι το 1989 και μετά δημιουργεί τα Αριστερά Σχήματα το 1991. Μετά
από μια διαδικασία αλλαγών και εξελίξεις της πολιτικής ομάδας Α/συνεχεια τον
Ιανουάριο του 2003 ιδρύεται η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, η οποία
συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ. Στις εθνικές εκλογές του 2004
προέτρεψε τα μέλη και τους φίλους της να ψηφίσουν τον Συνασπισμό της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), αν και δεν συμμετείχε στους εκλογικούς
συνδυασμούς του παραπάνω σχήματος. Η ΚΟΕ ανακοίνωσε την συμμετοχή της στον
ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2007.
Πολιτική Παράταξη «Κοινωνία» (www.koinwnia.com)
Η «Κοινωνία- Πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια»
ιδρύθηκε το 2008. Είναι κόμμα με σαφείς εθνικιστικές και θρησκευτικές
αναφορές268. Μετά την παραίτηση του πρώτου Προέδρου του κόμματος
Εμμανουήλ Βολουδάκη τον Φεβρουάριο του 2011, τη διοίκηση ανέλαβε πενταμελής
επιτροπή. Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 έλαβε 10.682 ψήφους και 0,16%, ενώ
στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 7.964 ψήφους και 0,16%.
Κόκκινο (www.kokkino.org)
Μετά συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2004 από
πολιτικούς φορείς του Χώρου Διαλόγου (ΣΥΝ, ΑΚΟΑ, η ΚΕΔΑ,
ΔΕΑ, ΚΟΕ, Ενεργοί Πολίτες και ανένταχτες προσωπικότητες) το νέο μόρφωμα
συμμετείχε με ενιαίο ψηφοδέλτιο στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου 2004.
Κατέγραψε ποσοστό 3,3% και εξέλεξε έξι βουλευτές οι οποίοι προέρχονταν όλοι από
το ΣΥΝ. Τα μικρότερα κόμματα και οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζαν ότι υπήρχε
συμφωνία για εκλογή του Γ. Μπανιά (ΑΚΟΑ) στην Α' Αθήνας η οποία δεν τηρήθηκε.
Αποτέλεσμα των τριβών ήταν η αποχώρηση από τη ΔΕΑ δύο ομάδων, η μια εκ των
όποιων σχημάτισε την οργάνωση Κόκκινο, παραμένοντας εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Ανασυγκρότηση
(ΚΟΤΕΣ - www.kotes-kotes.blogspot.com)
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Στην ιστοσελίδα του κόμματος αναφέρεται χαρακτηριστικά: «υπό την καθοδήγηση Πνευματικών
Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, προχωρήσαμε στην σύσταση ενός πολιτικού κόμματος με την
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», το οποίο αποσκοπεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
μαρτυρικού κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος έθεσε ως προϋπόθεση και σκοπό υπάρξεως του
Έθνους την Εκκλησία.»
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Η απαγόρευση του καπνίσματος ήταν το έναυσμα για τη
δημιουργία των Καπνιστικών Ομάδων για την Τέχνη και την Εικαστική
Συγκρότηση από τον κ. Νίκο Λούβρο. Στην ιδρυτική τους διακήρυξη, οι
Κ. Ο. Τ. Ε. Σ. καταγγέλλουν τη νέα «ποτοαπαγόρευση», υποστηρίζοντας ότι «οι
συγκυριακές πλειοψηφίες ή οι κρατούσες κάθε φορά ελίτ δεν έχουν από το Σύνταγμα
το δικαίωμα να υπαγορεύουν πατερναλιστικά στα πρόσωπα ποιο είναι το καλό τους,
λες και πρόκειται για ανώριμα παιδιά χωρίς στοιχειώδη κρίση και ικανότητα
αυτοκαθορισμού». Στις 14/7/2008 το κόμμα κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας
αίτηση ακύρωσης του Νόμου Αβραμόπουλου περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Το
κόμμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2009, με
ψηφοδέλτιο μόνο στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθήνας, όπου και έλαβε 1.353
ψήφους.
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ - www.laos.gr)
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) είναι ελληνικό
πολιτικό κόμμα της άκρας δεξιάς.(Κουκουράκης, 2005). Το ΛΑΟΣ
αρνείται πως είναι ακροδεξιό, ωστόσο αποφεύγει και να αυτοπροσδιοριστεί
ιδεολογικά. Σύμφωνα με το πολιτικό πρόγραμμά του δηλώνει επίσημα ότι είναι
απόλυτο δημοκρατικό, «ορθόδοξα» λαϊκό, ανθρωποκεντρικό, εκσυγχρονιστικό και
ελληνοκεντρικό κόμμα. Εξάλλου δηλώνει επίσης επίσημα ότι δεν είναι δογματικά αντίαμερικανικό, δεν είναι ένα δογματικά αντί-ευρωπαϊκό, δεν είναι εθνικιστικό, δεν είναι
ακροδεξιό, δεν είναι ρατσιστικό και δεν είναι θρησκευτικά φονταμενταλιστικό (ΛΑΟΣ,
2007). Ιδρύθηκε από τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας,
Γεώργιο Καρατζαφέρη στις 14 Σεπτεμβρίου του 2000 ο οποίος είχε διαγραφεί από τη
Νέα Δημοκρατία το Μάιο του ίδιου έτους. Όπως αναφέρει ο Βερναρδάκης: «Το ΛΑΟΣ
συγκρότησε κατά κάποιον τρόπο ένα αυτόνομο και ανένταχτο σε μεγάλο βαθμό έως τότε
στελεχιακό δυναμικό της άκρας δεξιάς, απευθύνθηκε δε σε ένα διευρυμένο κοινωνικά
ακροατήριο, χωρίς πολιτικά προαπαιτούμενα» (2007a). Σε ό, τι αφορά την προβολή του
κόμματος, σημαντικό ρόλο έπαιξαν, ήδη πριν από την ίδρυσή του, τα ιδιόκτητα μέσα
ενημέρωσης του (δημοσιογράφου) Γιώργου Καρατζαφέρη.
H σχέση του προέδρου του ΛΑΟΣ με την τηλεόραση ξεκινάει από την δεκαετία
του 1980 και τη θητεία του στη ΝΔ, οπότε και προσπαθεί να «σπάσει» το κρατικό
μονοπώλιο της τηλεοπτικής ενημέρωσης που είχε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Βιντεοσκοπεί δικά του ρεπορτάζ και ειδήσεις, τα οποία και εγγράφει σε βιντεοκασέτες
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που διανέμει ανά την Ελλάδα με την επωνυμία «TELEPRESS». Όταν το θεσμικό
πλαίσιο αλλάζει μαζί με άλλους ιδρύει στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τον
τηλεοπτικό σταθμό «TELECITY», που σταδιακά μετονομάζεται σε «ΤΗΛΕΑΣΤΥ».
Μέσα από αυτόν τον δίαυλο ο – βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πλέον – κ.
Καρατζαφέρης διατηρεί καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή. Δίπλα, στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ,
θα κάνει την εμφάνισή της και η εβδομαδιαία εφημερίδα «Άλφα Ένα», επίσημο όργανο
του ΛΑΟΣ (Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος, 2009).
Αν και στην πρώτη συμμετοχή του κόμματος σε βουλευτικές εκλογές το 2004
απέτυχε να εκλέξει βουλευτή λαμβάνοντας 2,19%, οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις
τόσο για το εθνικό όσο και για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι σαφώς πιο
επιτυχημένες

εκλέγοντας

αντιπροσώπους

και

στους

δύο

θεσμούς.

Σήμερα

εκπροσωπείται από 15 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δύο στο Ευρωπαϊκό.
Λαϊκές

Ενώσεις

Υπερκομματικών

Κοινωνικών

Ομάδων

(ΛΕΥΚΟ

-

www.leyko.gr)
Το ΛΕΥΚΟ είναι ένα μικρό πολιτικό κόμμα, το οποίο σύμφωνα
με

την

ιδρυτική

του

διακήρυξη

δημιουργήθηκε

ώστε

«να

δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματισμένους και υπεύθυνους πολίτες
από κάθε σημείο της χώρας». Αποτελεί συμμαχία άλλων ενώσεων όπως η «Ένωση
Ελλήνων Φορολογουμένων», «Ένωση Τηλεθεατών» κλπ. Πρόεδρός του είναι ο
Κωνσταντίνος Ντάλιος. Στις βουλευτικές εκλογές του 2000 συνεργάστηκε με το
ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη, το 2004 με τη Νέα Δημοκρατία και το 2007 με το ΣΥΡΙΖΑ
όταν ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Ντάλιος ήταν υποψήφιος στη Β' Αθηνών.
Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΜΛ-ΚΚΕ - www.mlkke.gr)
Το Μ-Λ ΚΚΕ δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 1976 από τη
διάσπαση της Οργάνωσης Μαρξιστών Λενινιστών Ελλάδας (ΟΜΛΕ) μετά από
διαφωνίες που προέκυψαν στο εσωτερικό της. Στα τέλη του 1979, πριν το 2ο του
Συνέδριο, υπέστη μια μεγάλη διάσπαση, με τον ηγέτη του, Ισαάκ Ιορδανίδη, να
αποχωρεί, για τους ακριβώς ίδιους λόγους, βάσει των οποίων διασπάστηκε η ΟΜΛΕ,
δημιουργώντας το Μ-Λ ΚΚΕ (ανασυγκροτημένο). Την ίδια περίοδο συνεργάζεται με το
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΕΚ) δημιουργώντας το ΕΚΚΕΜΛΚΚΕ. Το 1985 μέρος του νέου σχήματος αποσπάστηκε δημιουργώντας την
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Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ). Στην οργανωτική, πολιτική
και ιδεολογική μορφή που είναι σήμερα βρίσκεται από το 1988, οπότε και προσχώρησε
ξανά ο Ισαάκ Ιορδανίδης, με την Κίνηση για την Ανασυγκρότηση του Μ-Λ Κινήματος
(όπως είχε μετονομάσει το Μ-ΛΚΚΕ (ανασυγκροτημένο)). Παρά το μικρό αριθμό
μελών, το Μ-ΛΚΚΕ είναι από τα λίγα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με
σχεδόν πανελλαδική εκπροσώπηση.
Νέο Αριστερό Ρεύμα (ΝΑΡ - www.narnet.gr)
Το Νέο Αριστερό Ρεύμα (ΝΑΡ), δημιουργήθηκε το 1989, μετά
την αποχώρηση πολλών μελών και στελεχών του ΚΚΕ και την
διάσπαση της ΚΝΕ η οποία ξεκίνησε από το 4ο Συνέδριό της το 1988.
Στο 15ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ο Γιώργος Γράψας αμφισβήτησε τις
επιλογές της ηγεσίας του ΚΚΕ καθώς εκείνη την περίοδο, ο Συνασπισμός της
Αριστεράς και της Προόδου, στον οποίο συμμετείχε το ΚΚΕ, είχε σχηματίσει
κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Σχεδόν όλη η ΚΝΕ αποχώρησε καθώς
και 15 μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ. Αυτά τα στελέχη συγκρότησαν το ΝΑΡ. Αποτελεί μέρος
των ιδρυτικών δυνάμεων της μετωπικής συμμαχίας της αντικαπιταλιστικής και
επαναστατικής αριστεράς ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
για την Ανατροπή), που ιδρύθηκε το Γενάρη του. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στην
ίδρυση σειράς άλλων μετωπικών συμμαχιών της ελληνικής αντικαπιταλιστικής και
επαναστατικής αριστεράς, όπως το ΜΕ.Ρ.Α. (Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς), τη
Μαχόμενη Αριστερά και την Αριστερή Αντιπολίτευση με τις οποίες συμμετείχε σε
ευρωεκλογές, βουλευτικές και νομαρχιακές εκλογές κατά την περίοδο 1993 - 2008.
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ - www.nd.gr)
Η Νέα Δημοκρατία είναι συντηρητικό φιλελεύθερο πολιτικό
κόμμα, ένα από τα δύο κυρίαρχα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας
μετά το 1974. Ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974 από τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, ενώ πρόεδρος του κόμματος είναι ο Αντώνιος Σαμαράς. Η Νέα
Δημοκρατία υπηρέτησε ως Κυβέρνηση της Ελλάδας από το 1974 έως το 1980 με
πρωθυπουργό τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμανλή και μέχρι τις εκλογές του 1981
με τον Γεώργιο Ράλλη, από το 1990 μέχρι το 1993 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη, από το 2004 μέχρι το 2009 με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή.
Έχοντας κυβερνήσει συνολικά 16 χρόνια από τα 35 της Μεταπολίτευσης. Μετά την
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ήττα της στις βουλευτικές εκλογές του 2009 κατέχει τη θέση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων όπου εκπροσωπείται από 86 βουλευτές. Η
Νέα Δημοκρατία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και εκπροσωπείται με
7 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Αλεξάκης, 2001). Η Νέα Δημοκρατία έχει
συμμετάσχει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1974 και μετά.
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ( www.xekinima.org)
Το Ξεκίνημα είναι μία σοσιαλιστική διεθνιστική οργάνωση
η οποία υπήρξε συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008 έως και τον
Απρίλιο του 2011 όταν αποφάσισε να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του αλλά όχι ως
συνιστώσα. Επίσης έχει διατυπώσει την άποψη ότι πρέπει να συνεργαστούν τα υγιή
κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ξεκίνημα, 2011). Επιπλέον, σύμφωνα με
το καταστατικό του «δεν είναι μια εθνική οργάνωση αλλά σκέφτεται, δρα και
λειτουργεί σαν τμήμα της CWI, η οποία αποτελεί μια ενιαία οργάνωση, στη βάση
κοινού καταστατικού, στα πλαίσια του διεθνισμού που αποτελεί οργανικό στοιχείο του
μαρξισμού από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του σαν ιδεολογικό ρεύμα».
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ – www.oakke.gr)
Η Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ)
είναι μια ελληνική πολιτική οργάνωση μαρξιστικής - λενινιστικής μαοϊκής ιδεολογίας. Ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 1985, από πρώην μέλη του ΕΚΚΕ ΜΛΚΚΕ που αποχώρησαν από το κόμμα αυτό τον Ιούνη της ίδιας χρονιάς, όλα τα
υπόλοιπα μέλη του ΕΚΚΕ - ΜΛΚΚΕ που πριν την ενοποίηση του 1982 ήταν μέλη του
ΕΚΚΕ, και ορισμένα ακόμη μέλη και στελέχη του ΕΚΚΕ - ΜΛΚΚΕ που προέρχονταν
από το προ 1982 ΜΛΚΚΕ από την υπόλοιπη χώρα. Στρατηγική της ΟΑΚΚΕ είναι η
ανασυγκρότηση του παλιού επαναστατικού ΚΚΕ της περιόδου 1918-1956 καθώς δεν
θεωρεί το σημερινό ΚΚΕ πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτηρίζοντάς το ως
σοσιαλφασιστικό.
Επίσης σε αντίθεση με υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς, συνηθίζει να
τάσσεται κατά διάφορων κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, ειδικά εκείνων που θεωρεί ότι
καθοδηγούνται από την «ψευτοαριστερά» των «ΚΚΕ» και ΣΥΝ, καθώς θεωρεί πως
μετά το 1990 αυτές δεν εκφράζουν τις διαθέσεις της πλατιάς μάζας των εργαζομένων.
Επιπλέον μία διαφορά με τα άλλα κόμματα της αριστεράς είναι ότι τάσσεται (από το
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Νοέμβρη του 1995 και τη 2η Συνδιάσκεψή της) στρατηγικά υπέρ της συμμετοχής της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το 1989 έχει συμμετάσχει σε όλες τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Στις εθνικές εκλογές του 1996 συνεργάστηκε με το πολιτικό μειονοτικό κόμμα
«Ουράνιο Τόξο». Στις ευρωεκλογές του 2004 έλαβε 5.090 ψήφους (0,08%), στις
βουλευτικές εκλογές του 2007 2.473 ψήφους (0,03%) και στις ευρωεκλογές του 2009,
2.808 ψήφους (0,05%).
Οικολόγοι Ελλάδας (ΟΙΚΟΛ.ΕΛΛΑΔΑΣ - www.oikologoi.gr)
Οι Οικολόγοι Ελλάδας είναι ένα μικρό κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το
1988 από τον Κωνσταντίνο Παπανικόλα, ο οποίος παραμένει πρόεδρός του
μέχρι και σήμερα. Οι ίδιοι δεν αποδέχονται τον χαρακτηρισμό «κόμμα»269.
Το κόμμα εκδίδει το περιοδικό «Υγεία - Οικολογία» και διαθέτει τον τηλεοπτικό
σταθμό «ΤΗΛΕΦΩΣ». Τόσο ο δικτυακός τους τόπος όσο και άλλα ΜΜΕ που
διαθέτουν λειτουργούν ως εμπορική βιτρίνα για το κατάστημα βιολογικών προϊόντων
που διαθέτουν στο κέντρο της Αθήνας, το ξενοδοχείο που διαθέτει ο πρόεδρος τους
στον Ωρωπό αλλά πωλήσεις ακινήτων. Το 2000 και το 2004 συνεργάστηκαν
προεκλογικά με το ΔΗΚΚΙ, ενώ το 2006 ανακοίνωσαν συνεργασία με τους
«Οικολόγους Πράσινους» του Τρεμόπουλου και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
(ΣΕΚ, που αργότερα υπήρξε μία από τις ιδρυτικές οργανώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ). Το
2009 ο Κ. Παπανικόλας συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ και στις Νομαρχιακές
εκλογές του 2010 στήριξαν τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη,
Παναγιώτη Ψωμιάδη.
Οικολόγοι Εναλλακτικοί (ΟΙΚΟΛ.ΕΝΑΛΛΑΚΤ. - www.ecoalter.gr)
Η Ομοσπονδία Οικολογικών και Εναλλακτικών
Οργανώσεων, γνωστότερη ως Οικολόγοι-Εναλλακτικοί (OE),
ήταν ένας ομοσπονδιακός φορέας οργανώσεων της πολιτικής οικολογίας, που ιδρύθηκε
το 1989 και εκπροσωπήθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο κατά την περίοδο 1989-1993.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 διάφορες ομάδες και εκλογικές λίστες με την

269

Όπως αναφέρουν στο δικτυακό τους τόπο «Δεν είμαστε κόμμα γιατί δεν εκπροσωπούμε ένα κομμάτι
Ελλήνων αλλά όλους τους Έλληνες. Απόδειξη, η πρότασή μας περί συν-κυβέρνησης όλων των πολιτικών
δυνάμεων που θα εκπροσωπούν το σύνολο του Ελληνικού λαού, και θα εργάζονται για την ευημερία όλων
των Ελλήνων».
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επωνυμία ΟΕ θα δημιουργηθούν, εκ των οποίων μια ομάδα (που στο παρελθόν
διεκδίκησε τον τίτλο και το υπόλοιπο της κρατικής επιχορήγησης προς την
Ομοσπονδία) συμμετέχει στο Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η Ομοσπονδία Οικολογικών και Εναλλακτικών Οργανώσεων υπήρξε η πρώτη
προσπάθεια δημιουργίας πράσινου κόμματος στην Ελλάδα. Μετά τη διάλυσή της θα
γίνουν διάφορες προσπάθειες ανασυγκρότησης του χώρου, το 1994 με την «Πολιτική
Οικολογία», το 1996 με την «Πράσινη Πολιτική», που θα καταλήξουν στη δημιουργία
του κόμματος «Οικολόγοι Πράσινοι» το 2002.
Οικολόγοι Πράσινοι (ΟΙΚΟΛ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ - www.ecogreens-gr.org)
Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι ένα κόμμα του οικολογικού χώρου το
οποίο ασπάζεται τις αρχές της πολιτικής οικολογίας, στα πλαίσια των
πολιτικών θεωριών που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970. Οι βασικές αρχές των
Οικολόγων Πράσινων είναι η αειφορία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η μη βία, η
συμμετοχική δημοκρατία, ο σεβασμός στην ποικιλότητα, η αποκέντρωση και η
επικουρικότητα, η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, η
ποιότητα ζωής, η ατομική και κοινωνική ευθύνη και η ισονομία. Στην τρέχουσα μορφή
τους ιδρύθηκαν το 2002 και είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Οι
Οικολόγοι Πράσινοι κατέλαβαν από μία έδρα στις βουλευτικές εκλογές του 1989 και
του 1990, ενώ στις ευρωεκλογές του 2009 κατέλαβαν μία έδρα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
(ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ - www.ecosocialists.gr)
Δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2007 μετά τη διάσπαση και
διάλυση της «Οικολογικής Παρέμβασης» στην οποία συμμετείχαν τα περισσότερα από
τα μέλη του «Συνδέσμου Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας». Πρόκειται για μια πολιτική
οργάνωση της οποίας το ανώτατο όργανο είναι η πανελλαδική συνδιάσκεψη, ενώ την
οργάνωση και τη λειτουργία της έχουν αναλάβει η επταμελής Κεντρική Γραμματεία και
η

τριμελής

Εκτελεστική

Επιτροπή.

Παράλληλα

δραστηριοποιούνται

τοπικές

οργανώσεις τόσο στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Λευκάδα
(ΟΚΔΕ - www.okde.gr)
Πρόκειται για μια πολιτική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1934
όταν η ομάδα Πουλιόπουλου – Γιατσόπουλου, που ανήκε στην Αριστερή
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Αντιπολίτευση του ΚΚΕ ενοποιήθηκε με άλλες ομάδες εργατών. Η ιδεολογία της
οργάνωσης στηρίζεται στις ιδέες του Μαρξισμού-Λενισμού και του Τροτσκισμού. Η
οργάνωση έχει φοιτητική και μαθητική παράταξη τη Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη
και τη Μαθητική Αντεπίθεση αντίστοιχα, ενώ έχει και ομώνυμες εκδόσεις με μεγάλο
αριθμό βιβλίων πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου.
(ΟΚΔΕ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - www.okde.org)
Η ΟΚΔΕ - Σπάρτακος δημιουργήθηκε στα μέσα της
δεκαετίας του '80 μετά από διάσπαση της ΟΚΔΕ. Αποτελεί ουσιαστικά ιστορική
συνέχεια της ελληνικής Αριστερής Αντιπολίτευσης, της ΟΚΔΕ, της ΕΟΚΔΕ και του
ΚΔΚΕ. Κεντρικό όργανο της οργάνωσης, ανάμεσα σε δύο συνδιασκέψεις, είναι η
κεντρική της επιτροπή, που εκλέγεται από το συνέδριο.
(ΟΥΡ.ΤΟΞΟ - www.florina.org)
Το

Ουράνιο

Τόξο

(σλαβομακεδονικά:

Виножито,

Vinožito) είναι ένα μειονοτικό ελληνικό πολιτικό κόμμα το οποίο
ιδρύθηκε από μια ομάδα Σλαβόφωνων (δίγλωσσων Σλαβομακεδόνων), με έδρα τη
Φλώρινα το 1994 και με κύριο στόχο την αναγνώρισή τους ως εθνική μακεδονική
μειονότητα στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη
μακεδονικού έθνους είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί κριτική το κόμμα και να
κατηγορηθεί για ανθελληνικές θέσεις και για ταύτιση των στόχων του με την πολιτική
της κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το 1996
συμμετείχε στις εθνικές εκλογές σε συνεργασία με την ΟΑΚΚΕ, ενώ έχει συμμετάσχει
και στις ευρωεκλογές του 1996, του 2004 και του 2009 (με την ονομασία «Ευρωπαϊκή
Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο»).
(ΠΑΣΟΚ - www.pasok.gr)
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό πολιτικό κόμμα,
που διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας από
το 1974 μέχρι και σήμερα. Ιδρύθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 από τον Ανδρέα
Παπανδρέου, ενώ πρόεδρος του κόμματος είναι ο Γεώργιος Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ
με πρωθυπουργό τον ιδρυτή της Ανδρέα Παπανδρέου υπηρέτησε ως Κυβέρνηση της
Ελλάδας από το 1981 έως το 1996. Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου το 1996,
πρωθυπουργός διετέλεσε ο Κώστας Σημίτης μέχρι και τις εκλογές του 2004. Από το
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2009 έως και το 2011 το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργιο
Παπανδρέου, ενώ το 2012
(ΡΟΖΑ - omadarozasyriza.wordpress.com)
Πρόκειται για πολιτική ομάδα και μια από τις συνιστώσες του Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς που εντάσσεται ιδεολογικά στην ριζοσπαστική αριστερά.
(ΣΕΚ - www.sek-ist.gr)
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ) είναι ένα επαναστατικό
αριστερό κόμμα που αποτελεί τη μετεξέλιξη της πολιτικής οργάνωσης
«Οργάνωση Σοσιαλιστικής Επανάστασης» (ΟΣΕ) η οποία έδρασε στην
περίοδο της δικτατορίας. Συγκεκριμένα, το 1997 η ΟΣΕ μετονομάστηκε σε
ΣΕΚ. Το 2001 συμμετέχει με την Πρωτοβουλία Γένοβα στο αντικαπιταλιστικό κίνημά
και με την Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο στο αντιπολεμικό κίνημα. Παράλληλα,
συνεργάζεται με ένα παγκόσμιο δίκτυο κομμάτων και οργανώσεων και εκδίδει την
εβδομαδιαία εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη και το διμηνιαίο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω.
Το ΣΕΚ συμμετέχει για πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές του 1999. Μέσω της
Αντικαπιταλιστικής Συμμαχίας συμμετέχει τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και στις
ευρωεκλογές του 2004. Στις εθνικές εκλογές του 2007 συμμετέχει μέσω της Ενωτικής
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α), ενώ στις εκλογές του 2009 συμμετέχει
μέσω της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Αντικαπιταλιστική Αριστερή συνεργασία για την ανατροπή).
(ΣΥΝ - www.syn.gr)
O Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου
μετονομάστηκε το 2003 σε Συνασπισμός της Αριστεράς, των
Κινημάτων και της Οικολογίας (συντομότερα Συνασπισμός ή ΣΥΝ). Πρόκειται για ένα
πολιτικό κόμμα της σύγχρονης αριστεράς το οποίο αποτελεί τη κύρια συνιστώσα του
Σύριζα (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). Ο Συνασπισμός ιδρύθηκε ουσιαστικά
ως κόμμα το 1991 και πρόεδρος του υπήρξε μέχρι το 1993 η Μαρία Δαμανάκη. Οι
πρόεδροι του Συνασπισμού που ακολούθησαν μετά τη Δαμανάκη ήταν ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος από το 1993 μέχρι το 2004, ο Αλέκος Αλαβάνος από το 2004 μέχρι
το 2008 και ο Αλέξης Τσίπρας από το 2008 μέχρι σήμερα.
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Ωστόσο, ο Συνασπισμός υπήρχε και πριν το 1991 ως εκλογική συμμαχία με
κύριες συνιστώσες το ΚΚΕ και την Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ), μετεξέλιξη του
ευρωκομμουνιστικού ΚΚΕ Εσωτερικού. Όταν όμως το 1991 το ΚΚΕ αποφάσισε να
αποχωρήσει, οι ανανεωτικοί του ΚΚΕ και τα κόμματα της συμμαχίας που είχαν
απομείνει αποφάσισαν να μετατρέψουν τον Συνασπισμό σε ενιαίο πολιτικό κόμμα. Ο
Συνασπισμός προβάλλει την ιδεολογία του στην καθημερινή εφημερίδα Αυγή και στο
ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105,5.
Το 2004 στις βουλευτικές εκλογές ο Συνασπισμός συνενώθηκε με μικρότερα
αριστερά κόμματα και οργανώσεις και σχημάτισε τον Σύριζα. Το 2010 μια από τις
κύριες συνιστώσες του Συνασπισμού η Ανανεωτική Πτέρυγα, αποχώρησε από το
κόμμα, συγκροτώντας νέο κόμμα, αυτό της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τα τελευταία
χρόνια ο Συνασπισμός αποτελεί σταθερά το τέταρτο σε σειρά κόμμα που εισέρχεται
στο κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα έχει βουλευτές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τέλος, είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς
(EUL-NGL) στην Ευρωβουλή.
(ΣΥΡΙΖΑ - www.syriza.gr)
Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς ή αλλιώς
ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια συμμαχία μικρών αριστερών κομμάτων και οργανώσεων που
ιδρύθηκε το 2004 με αφορμή τις εθνικές εκλογές. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας υπήρξε μέχρι το 2008 ο Αλέκος Αλαβάνος τον οποίο διαδέχτηκε ο Αλέξης
Τσίπρας.
Οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής:


Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ) (2004)



Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ) (2004)



Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ) (2007)



Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ) (2007)



Κόκκινο (2004)



Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας (2008)



Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας (ΣΥΝ)
(2004)
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Ενεργοί Πολίτες (2004)



Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (ΚΕΔΑ) (2004)



Ριζοσπάστες (2011)



Ομάδα Ρόζα (2008)



Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα (ΑΠΟ) (2011)

Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει την ιδεολογία του στα παραδοσιακά μέσα όπως το
περιοδικό Μπλόκο, τις εφημερίδες Η Αυγή και ο Δρόμος της Αριστεράς και τον
ραδιοφωνικό σταθμό 105,5 Στο Κόκκινο.
(ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - www.greekliberals.net)
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι ένα πολιτικό κόμμα φιλελεύθερης
ιδεολογίας το οποίο ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2006. Πρόεδρος της
Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Το Συνέδριο αποτελεί το
ανώτατο όργανο του κόμματος το οποίο εκλέγει την Συντονιστική Επιτροπή η οποία με
τη σειρά της εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον
οικονομικό υπεύθυνο του κόμματος. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμμετείχε στις
βουλευτικές εκλογές του 2007 καθώς και στις ευρωεκλογές του 2009. Αναφορικά με τις
επερχόμενες εκλογές η Φιλελεύθερη Συμμαχία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με το
κόμμα Δράση του Στέφανου Μάνου κατεβάζοντας κοινό ψηφοδέλτιο.
(ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - xryshaygh.wordpress.com)
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα πολιτικό κόμμα που ιδεολογικά
εντάσσεται στο χώρο της ακροδεξιάς και που ασπάζεται τις

αρχές του

εθνικοσοσιαλισμού. Το κόμμα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1983, ενώ είχε ήδη
προηγηθεί η έκδοση ομώνυμου περιοδικού και εφημερίδας. Πρόεδρος του κόμματος
είναι ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Η Χρυσή Αυγή έχει συμμετάσχει στις Εθνικές εκλογές
του 2009, στις Ευρωεκλογές του 1994 καθώς και στις Ευρωεκλογές του 2009.

9.2 Εξαρτημένες Μεταβλητές – Κωδικοποίηση, Μέθοδοι και Εργαλεία
Πίνακας 9-1. Μέθοδοι και εργαλεία συλλογής πρωτογενών δεδομένων Τεχνικής Λειτουργικότητας

Δείκτης
Α1.1 Διεύθυνση

Μέθοδος
Ανάλυση
περιεχομένου

Εργαλείο
Παγκόσμιος Ιστός
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Δείκτης
Α1.2
Υπερσύνδεσμοι
Προς

Μέθοδος

»»

Εργαλείο
Chrome SEO Extension
Wookrank Website Analysis Tool270
Alexa271
Yahoo Site Analyzer272
Webrank SEO273
»»

Α1.3 Καταλογ.
Σελίδες
A1.4
Επισκεψιμότητα
(Παγκόσμια)
Α2.1 Αρχική σελίδα
Α2.2 Συχνότητα
Ενημέρωσης

»»

Α3.1 Σχεδιασμός
Α3.2 Πολυμέσα
A3 Εντυπωσιασμός
Α3.3 Μέγεθος
Περιεχομένου
Ιστότοπου

»»
»»
Υπολογισμός
Ανάλυση
περιεχομένου

Α4.1 Σχεδιασμός
Α4.2.1 Χρόνος
φόρτωσης αρχικής
σελίδας
Α4.2.2 Μέγεθος
Αρχικής Σελίδας
Α4.2 Ταχύτητα
φόρτωσης
Α4.3 Συμμόρφωση
με τα Διεθνή
Πρότυπα
Α5.1 Βοήθεια
Πλοήγησης
Α5.2 Μηχανή
αναζήτησης
Α5.3 Επιστροφή
αρχικής Σελίδας
Α5.4 Χάρτης
Ιστότοπου
Α5.5 Συνέπεια

»»
Υπολογισμός

A1_3_PGS_INDEXED

»»

Alexa

A1_4_RANK_WORLD

»»

A2_1_HOMEPAGE

»»

Παγκόσμιος Ιστός
Change Detection274
Παγκόσμιος Ιστός
Change Detection274
Teleport Pro275
Xenu276
Παγκόσμιος Ιστός
Παγκόσμιος Ιστός
SPSS
Teleport Pro
Duplicate Commander
TreeSize Pro
Microsoft Access
Microsoft Excel
Παγκόσμιος Ιστός
Παγκόσμιος Ιστός
Website Optimization, LLC277
AOL WebPagetest278
Παγκόσμιος Ιστός

»»

SPSS

A4_2_SPEED

Ανάλυση
περιεχομένου

W3C Markup Validation Service279

A4_3_STAND_ERR

»»

Παγκόσμιος Ιστός

A5_1_NAV_HELP

»»

»»

A5_2_SEARCH

»»

»»

A5_3_HOMEPAGE

»»

»»

A5_4_SITEMAP

»»

»»

A5_5_CONSISTENT

270

www.woorank.com
www.alexa.com
272
siteanalyzer.yahoo.com
273
www.webrankstats.com
274
www.changedetection.com
275
www.tenmax.com
276
home.snafu.de/tilman/xenulink.html
277
analyze.websiteoptimization.com
278
www.webpagetest.org
279
validator.w3.org
271
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A2_2_UPD_FREQ

A3_1_DESIGN
A3_2_MULTIMEDIA
A3_IMPRESS
A3_3_INTERNET_FIL
ESIZE

A4_1_DESIGN
Α4_2_1_LOAD_TIME

A4_2_2_HOME_SIZE
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Δείκτης
Α5 Εργονομία

Μέθοδος
Υπολογισμός

Εργαλείο
SPSS

Μεταβλητή SPSS
A5_NAVIGATION

Πίνακας 9-2. Μέθοδοι και εργαλεία συλλογής πρωτογενών δεδομένων Πολιτικής Λειτουργικότητας

Δείκτης
Β1.1 Οργανωτική Ιστορία
Β1.2 Περιγραφή Δομής

Μέθοδος
Ανάλυση
Περιεχομένου
»»

Εργαλείο
Παγκόσμιος
Ιστός
»»

B1_2_STRUCTURE

Β1.3 Αξίες/Ιδεολογία

»»

»»

B1_3_IDEOLOGY

Β1.4 Περιγραφή Πολιτικών

»»

»»

B1_4_POLICY

Β1.5 Επίσημα Έγγραφα

»»

»»

B1_5_DOCUMENTS

Β1.6 Ηλεκτρονική περιοδική
έκδοση
Β1.7 Δελτία τύπου

»»

»»

B1_6_NEWSLETTER

»»

»»

Β1.8 Βιογραφικές πληροφορίες
στελεχών
Β1.9 Βιογραφικό και πληροφορίες
για την ηγεσία
Β1.10 Προφίλ υποψήφιων και εν
ενεργεία βουλευτών
Β1.11 Πληροφορίες
προηγούμενων εκλογικών
αναμετρήσεων
Β1.12 Ημερολόγιο γεγονότων και
εκδηλώσεων
Β1.13 Πληροφορίες
προηγούμενων και επόμενων
Συνεδρίων
Β1.14 Συχνές ερωτήσεις και
απαντήσεις (FAQ)
Β1.15 Πολιτική προστασίας
δεδομένων
Β1.16 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη –
Ιστορικό αρχείο
Β2.1 Αποκλειστικός προεκλογικός
τόπος
Β2.2 Αρνητική διαφήμιση

»»

»»

B1_7_PRESS_RELEASE
S
B1_8_BIO_STAFF

»»

»»

B1_9_BIO_LEADER

»»

»»

B1_10_MP_INFO

»»

»»

B1_11_PREV_ELECT

»»

»»

B1_12_CALENDAR

»»

»»

B1_13_CONFERENCE

»»

»»

B1_14_FAQ

»»

»»

B1_15_PRIVACY_POL

»»

»»

B1_16_ARCHIVE

»»

»»

B2_1_ELECT_SITE

»»

»»

B2_2_NEG_ADV

Β2.3 Στοχευμένες επικοινωνιακές
δράσεις για ψηφοφόρους στο
εξωτερικό
Β2.4 Στοχευμένες επικοινωνιακές
δράσεις για μετανάστες με
δικαίωμα ψήφου
Β2.5 Στοχευμένες δράσεις για
τους αναποφάσιστους
ψηφοφόρους
Β2.6 Cookie παρακολούθησης
προτιμήσεων και εξατομίκευσης
ιστότοπου
Β2.7 Συμμετοχή σε mailing list

»»

»»

B2_3_VOTER_OVERSE
AS

»»

»»

B2_4_VOTER_IMMIGR

»»

»»

B2_5_VOTER_UNDECI
DED

»»

»»

B2_6_PREF_COOKIE

»»

»»

B2_7_MAILING_LIST

Β2.8 Στρατολόγηση εθελοντών

»»

»»

B2_8_VOLUNTEERS
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Δείκτης
Β2.9 Πληροφορίες για την
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