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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη θπβεξλήζεηο πνιιψλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχηηκε ε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ γηα ηελ χπαξμε ζσζηήο δηαθπβέξλεζεο. Σα πνιηηηθά
θφκκαηα θαζψο θαη νη αξρεγνί ηνπο επηζπκνχλ λα πξνζειθχζνπλ φζν κεγαιχηεξν
πιήζνο ςεθνθφξσλ είλαη δπλαηφ κέζα απφ πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο. Γηα απηφ ην
ιφγν, γίλεηαη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο λέσλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη
δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εμάπισζε
ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα πνιηηηθά θφκκαηα έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη ηνλ
αληίθηππν ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηνπο πνιίηεο-ρξήζηεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηε δεκηνπξγία επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ θαη πξνθίι ζε δηάθνξα θνηλσληθά κέζα
δηθηχσζεο. Μέζσ απηψλ, θαηαζέηνπλ πνηεο πνιηηηθέο ζέζεηο αθνινπζνχλ θαζψο θαη
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ζπλεληεχμεηο ή νκηιίεο πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα
ελεκέξσζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Έηζη, νη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζνχλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα πνιηηηθά δξψκελα, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ
δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο.
Μέζα απφ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζηφρνο καο είλαη λα εμεηάζνπκε ζε ηη βαζκφ
ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη νη πνιηηηθνί αξρεγνί ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσληθά
κέζα δηθηχσζεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009. Γηα λα εμάγνπκε ηα
ζπκπεξάζκαηα, αξρηθά ζπιιέγνπκε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ηα νπνία αληινχκε κέζα
απφ ηα αληίζηνηρα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο πνπ επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
θαη ηα επεμεξγαδφκαζηε κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία. Έπεηηα, απεηθνλίδνπκε κέζσ
πηλάθσλ θαη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη φηη ηα Διιεληθά θφκκαηα έρνπλ
αληηιεθζεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη έρνπλ
θάλεη θάπνηα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ
φκσο θπξίσο κέζα 1εο γελεάο: websites κνλφδξνκεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, κε
έκθαζε απφ ηα κελ 3 εληφο Βνπιήο κε θπβεξλεηηθά θφκκαηα ζε θείκελα ζέζεσλ θαη
δειηία ηχπνπ, ελψ απφ ηα 2 θπβεξλεηηθά θφκκαηα ζε „επηθνηλσληαθφηεξν‟
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, κε έιιεηςε φκσο ελεξγψλ εξγαιείσλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο
(π.ρ. ηχπνπ forum ή blog). Μηθξφηεξε είλαη ε ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ 2εο γελεάο
(π.ρ. facebook, youtube θαη twitter), θπξίσο απφ ηα 5 εληφο Βνπιήο θφκκαηα (θαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα 2 „θπβεξλεηηθά‟ θφκκαηα), θαη ειάρηζηα κφλνλ ηα
ππφινηπα 11 εθηφο Βνπιήο θφκκαηα. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην ηα Διιεληθά θφκκαηα
λα βειηηψζνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ζέζεψλ ηνπο θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, ηφζν
ζηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο φζν θαη γεληθφηεξα, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο,
αιιά θαη απηήλ ησλ αληηζηνίρσλ θνκκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
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ABSTRACT
The governments of many democratic countries assume that the citizens' participation
is very valuable for the existence of proper government. Political parties and their
leaders wish to attract as many voters as possible, through political campaigns in
order to achieve a greater amount of votes in parliamentary elections. That is the
reason why there is an attempt to search new ways of approaching citizens through
new interactive ways of communication. The use of social networking tools has made
significant progress in recent years with the spread of the Internet. parties and their
leaders have begun to understand the impact of digital media to the citizens - users.
This has resulted in the creation of official websites and profiles on various social
media networking. Through them, parties report their political positions, upload
videos from interviews or speeches offering Internet users the ability for information
and bidirectional communication. In this way, citizens are able to monitor and
comment on political events, participating actively in governance of the state.
Through this project, our goal is to understand in what degree the use of social
networking tools influences political parties and political leaders on the outcome of
elections. To draw conclusions, first we collect the necessary data, which are derived
from the social networking tools we choose to use, and we elaborate them with
specific tools. Then, we display through tables and graphs the results of the research.
The general conclusion which emerges is that the Greek political parties have realized
the potential of social media networking and have made some steps towards their use.
Mostly, they use first generation tools: websites, providing one way information, in
which the 3 political nongovernmental parties in Parliament give greater emphasis in
the position papers and newsletters while the 2 governmental parties in Parliament
give emphasis in photographs but lack on tools of two-way communication (e.g.
forum, blog). Less is the use of second generation tools (e.g. facebook, twitter,
youtube) mainly from the 5 political parties in Parliament (and in greater degree of the
2 governmental parties) and least from the rest 11 political parties outside Parliament.
It is therefore essential for the Greek political parties to improve in quality and in
quantity the use of these tools in order to promote their positions and their
bidirectional communication with citizens both in their election campaigns and more
generally, drawing on their experience and that of the respective parties abroad.

4

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ – ΑΦΗΔΡΧΔΗ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ.
Δπξηπίδε Λνπθή Μφληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηνλ
νπνίν επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε
απηήο ηεο εξγαζίαο.
Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ θ. Ησάλλε Υαξαιακπίδε Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ
πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. Σνλ επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηηο
πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ.
Θα ήζεια, επηπιένλ, λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ νη νπνίνη
βνήζεζαλ ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο.
Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ γηα
ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζθέξνπλ εδψ θαη ρξφληα.
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ
1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ
ηε ζεκεξηλή επνρή, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο γλσξίδνπλ φηη ε ζπλερψο απμαλφκελε
ρξήζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο άληιεζεο δεδνκέλσλ θαη ε νξζή ρξήζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), απνηεινχλ νπζηψδε
εξγαιεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. ηφρνο ηνπο, ινηπφλ, είλαη ε
παξφηξπλζε ησλ πνιηηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηε
ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζσζηή δηνίθεζε ηεο ρψξαο ζηελ
νπνία δνπλ. (OECD, 2003)
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά
απνηειεί ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ε δηαβνχιεπζε θαη ε δεκηνπξγία
παξάιιειεο ζρέζεο θπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ. (OECD, 2003) Ζ ρξήζε θαηλνηφκσλ
εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ΣΠΔ, βνεζνχλ αθελφο ζηελ επίηεπμε απηνχ
ηνπ ζθνπνχ πνπ αθνξά άκεζα φιεο ηηο θνηλσλίεο ρσξψλ θαη αθεηέξνπ ζηε
δεκηνπξγία λέσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. (Loukis Δ. et al, 2007)
Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην δεκφζην θνξέα απνηειεί αλαγθαίν
παξάγνληα ζηε ζσζηή δηαθπβέξλεζε κηαο ρψξαο. Γηα ηε δηαζθάιηζε απηήο ηεο
αλάγθεο, επηβάιιεηαη νη πνιίηεο λα απνιακβάλνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο.
Μέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ εξγαιείσλ απφ ηηο ΣΠΔ, παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο λέεο
δπλαηφηεηεο θαη εκπεηξίεο, θαηλνχξηεο δπλακηθέο θαη φξηα πνπ δελ γλψξηδαλ φηη
κπνξνχζαλ λα αγγίμνπλ. (OECD, 2003)
Ζ επαθή ηνπ πνιίηε κε ην δηαδίθηπν απνηειεί ην κέζν επηινγήο ησλ ρσξψλ γηα ηελ
παξνρή πξφζβαζεο ζε έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
θπβεξλεηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ πξφζβαζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο,
επηινγήο θαη ελζσκάησζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
θαζψο θαη παξνπζίαζεο θάπνησλ απνηειεζκάησλ ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκα θαη απφ κεκνλσκέλνπο πνιίηεο. (OECD, 2003)
Ζ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε ξαγδαία ρξήζε ηνπ θαη ηε
δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ηνπνζεζηψλ γηα ζπδεηήζεηο πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δεηεκάησλ. Απηφ ην θαηλφκελν ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ είδνπο ηεο
ηερλνινγίαο ην νπνίν νξίδνπκε σο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ
απηψλ πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα βειηησκέλε θαη απεπζείαο ζχλδεζε κεηαμχ
αηφκσλ. ζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεηζδχνπλ
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ. (FGNE, 2010)
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Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε απιά γηα ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
πνπ αθνξνχλ ηε δηνξγάλσζε ελφο γεγνλφηνο, είηε γηα ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ πνπ
είλαη ππεχζπλεο ζηελ δεκηνπξγία κηαο πνιηηηθήο εθζηξαηείαο. Δηδηθά ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία, ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη απμεζεί ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ
Ακεξηθάλσλ ελειίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα απνθηήζνπλ
πιεξνθνξίεο γηα πνιηηηθέο εθζηξαηείεο έρεη απμεζεί απφ 16% ηελ άλνημε ηνπ 2000
ζε 31% ηελ άλνημε ηνπ 2004 θαη ηέινο ην 40% ηελ άλνημε ηνπ 2008. Δπίζεο, γηα
πξνβνιή απεπζείαο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 35% φινπ
ηνπ ακεξηθάληθνπ έζλνπο θαη γηα ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο ε ρξήζε ηνπο
αληηζηνηρεί ζε 10% γηα ην έηνο 2008. (Robertson S. et al, 2009)
Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ απηψλ κέζσλ έρεη επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ. Πιένλ, νη πνιίηεο απνθηνχλ θηλεηηθφηεηα, ζέιεζε γηα δηάινγν θαη
ζπδήηεζε θαη εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ ηελ κεξηά ηνπο γηα ζπκκεηνρή. Δίλαη
πξφζπκνη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη λα δηαηππψζνπλ ηε
γλψκε ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Γελ ζέινπλ πιένλ λα απνηεινχλ
παζεηηθνχο απνδέθηεο αιιά ελεξγνχο πνιίηεο ελφο πγηνχο θξάηνπο θαη
ελδηαθέξνληαη λα αληαιιάζζνπλ κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο γλψκεο ζε δηάθνξα
ζέκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ
αλαπηχρζεθε ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. (Saebo O. et al, 2009)
Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο γηα πνιηηηθέο εθζηξαηείεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζληθέο εθινγέο κηαο
ρψξαο. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απνηεινχλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία. (Andersen K. and Medaglia R., 2009)
Σα ςεθηαθά κέζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ρψξνπο γηα λα θηινμελνχλ ζπλνκηιίεο
ρξεζηψλ. ε έλα βαζηθφ ηερλνινγηθφ επίπεδν, ζπλδπάδνπλ θνηλσληθή δηθηχσζε, κηα
ιίζηα επαθψλ θαη έλα πξνθίι. Παξφιν πνπ ηα κέζα απηά κνηάδνπλ παξφκνηα,
εληνχηνηο, έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ ιεηηνπξγίαο θαη ηχπν ρξεζηψλ πνπ
πξνζειθχνπλ. Ζ γξήγνξε αλάπηπμή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε
εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ είηε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο είηε
αθφκα θαη φηαλ εξγάδνληαη. Γηα απηφ θαη αθφκα ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα
κειέηεο θαη έξεπλαο κε ηα ςεθηαθά απηά κέζα σο αληηθείκελν. (Cachia R., 2008)
Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα επίζεο, λα αιιάμνπλ φρη κφλν ηε
ζπκπεξηθνξά κηαο πνιηηηθήο εθζηξαηείαο αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη
αλάκεζα ζε ππνςήθηνπο θαη ςεθνθφξνπο. Σν πεξηερφκελν κηαο ζπδήηεζεο κπνξεί
λα δηεπξπλζεί θαη λα γίλεη πξνζηηφ απφ έλα κεγάιν κέξνο πνιηηψλ-ρξεζηψλ. Ζ
δηεχξπλζε νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπλδέζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ρξήζηεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα ή κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ. Απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί κέζν πξνζέιθπζεο ςεθνθφξσλ απφ
ηνπο πνιηηηθνχο θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ ε
πξνζέγγηζε λεφηεξσλ ςεθνθφξσλ είλαη επθνιφηεξε. (FGNE, 2010)
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Αλακθίβνια, είλαη θαλεξφ φηη είλαη απαξαίηεηε πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε ηφζν
ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο φζν θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή
ζπκκεηνρή θαη ηε δηεμαγσγή πνιηηηθψλ εθζηξαηεηψλ κε απψηεξν φθεινο ηελ
πξνζέγγηζε πνιηηψλ απφ θάζε πνιηηηθφ θφκκα ή πνιηηηθφ αξρεγφ ηνπ.

1.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζνπκε ζε ηη βαζκφ ηα πνιηηηθά
θφκκαηα θαη νη πνιηηηθνί αξρεγνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ζηηο
θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009.
ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πξαγκαηνπνηείηαη:
 Μειέηε θαη Αλάιπζε ελλνηψλ φπσο ΣΠΔ, Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία,
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή θαη Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηχσζεο
 Δπηζθφπεζε ηνπ πεδίνπ ηεο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο
Ζιεθηξνληθή πκκεηνρήο κέζσ ζρεηηθήο έξεπλαο ζε παξφκνηεο κειέηεο θαη
δηαρσξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο απφ ηηο ππφινηπεο πνπ
θαηαγξάθνληαη
 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κειέηε κε πεξηγξαθή
ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαη ζα επεμεξγαζηνχλ κέζσ ηζρπξψλ
εξγαιείσλ
 πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ειεθηξνληθέο ηνπνζεζίεο
 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αξρηθά γεληθψλ θαη έπεηηα εηδηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαη θαηαγξαθή πξννπηηθψλ γηα κειινληηθή έξεπλα ζην
αληηθείκελν

1.3 ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 5 θεθάιαηα.
Αξρηθά ζην 2ν θεθάιαην θαζνξίδνληαη νη έλλνεο πνπ αθνξνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή
Γεκνθξαηία, ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ηελ Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή θαη ηα
Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο παξαρσξψληαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο.
Δπίζεο, αλαιχεηαη ε χπαξμε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην ρψξν ηεο Ζιεθηξνληθήο
πκκεηνρήο θαη ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν
ελλνηψλ. Γίλεηαη, επηπιένλ, παξνπζίαζε εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην
αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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ηε ζπλέρεηα ζην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα κεζνδνινγία ζηελ νπνία γίλεηαη
πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, πνηνο είλαη ν
ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πνηεο ειεθηξνληθέο
ηνπνζεζίεο ζα γίλεη ε αλαδήηεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζα γίλεη εθηελήο
αλαθνξά ζηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ψζηε ηα ζηνηρεία λα πάξνπλ ηε
κνξθή πνπ επηζπκνχκε γηα επηπιένλ επεμεξγαζία. Σα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη αξρηθά
κε κνξθή πίλαθα.
Αθνινπζεί ην 4ν θεθάιαην φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο ψζηε λα είλαη εκθαλήο ε ηνπνζεζία απφ
φπνπ αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία απηά θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
επεμεξγαζία θαη εμαγσγή κεηξήζεσλ.
Σέινο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ γξαθεκάησλ γίλεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη
δίλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζεη πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ
ςεθηαθψλ κέζσλ ζηηο εζληθέο εθινγέο κηαο ρψξαο. Δπίζεο, νξίδνληαη θάπνηεο
πξννπηηθέο πνπ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ γηα κειινληηθή έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ.

1.1 Γομή διπλωμαηικήρ επγαζίαρ
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2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ
2.1ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
2.1.1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζεκαληηθή ε ρξήζε ΣΠΔ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
κηαο θαη πξφθιεζε θάζε θπβέξλεζεο είλαη ε παξνρή ηζρπξψλ εξγαιείσλ ζηνπο
πνιίηεο δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζηηο
ζπιινγηθέο ιήςεηο ησλ απνθάζεσλ θαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο γηα ελεξγή
ζπκκεηνρή. (OECD, 2003). Απηφο ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο λέαο κνξθήο
ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ε νπνία απνηειεί ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηφζν γηα ππνζηήξημε εζσηεξηθψλ
ιεηηνπξγηψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ φζν θαη γηα επηθνηλσλία ηνπο κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ. Ζ Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Ζιεθηξνληθή
Γεκνθξαηία. (Απνζηνιάθεο Η. et al) Με ηνλ φξν Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία ελλννχκε
ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ «δεκνθξαηηθνχο θνξείο» ζην πιαίζην
ησλ πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπηθέο θνηλφηεηεο, πεξηθέξεηεο θαη
έζλε. Οη «δεκνθξαηηθνί θνξείο» πνπ αλαθέξακε πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ
δεκνθξαηηθνχο παξάγνληεο (Clift S., 2004):








Κπβεξλήζεηο
Διεγκέλνπο ππαιιήινπο
Μέζα Δλεκέξσζεο
Πνιηηηθά Κφκκαηα θαη Οκάδεο πκθεξφλησλ
Οξγαλψζεηο απφ πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο
Γηεζλείο Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
Πνιίηεο/Φεθνθφξνπο

Με πην απιά ιφγηα, ε Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία είλαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε
ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα θνηλά θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη είλαη
βαζηζκέλνο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία απνηειείηαη απφ
δχν βαζηθέο έλλνηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ: ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ηελ νπνία ζα
αλαιχζνπκε παξαθάησ εθηελέζηεξα θαη ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία ε νπνία
επηηξέπεη κέζσ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ ηελ ςήθν απφ απφζηαζε. (Απνζηνιάθεο Η. et
al)
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2.1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Γηα λα απεηθνλίζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζρέζε ηεο ειεθηξνληθήο
δεκνθξαηίαο κε ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηα κέζα
ελεκέξσζεο θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο πνιίηεο δεκηνπξγήζακε ην παξαθάησ ζρήκα
(Clift S., 2004):

2.1 Δννοιολογικό μονηέλο Ζλεκηπονικήρ Γημοκπαηίαρ

Σν ζρήκα 2.1 απεηθνλίδεη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο.
πγθεθξηκέλα, νη «Κπβεξλήζεηο» παξέρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη
αιιειεπηδξνχλ ειεθηξνληθά κε ηνπο ρξήζηεο-πνιίηεο. Σα «Πνιηηηθά Κφκκαηα»
δηεμάγνπλ πνιηηηθέο εθζηξαηείεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηα «Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο» θαζψο θαη νη ηνπνζεζίεο αλαδήηεζεο δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν
ζηελ παξνρή εηδήζεσλ θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Ο «Ηδησηηθφο ηνκέαο»
αληηπξνζσπεχεη ην ινγηζκηθφ, ηε ζπλδεζηκφηεηα θαη ηελ ηερλνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη. ην θέληξν ηνπ ζρήκαηνο παξαηεξνχκε φηη βξίζθνληαη νη
ειεθηξνληθνί πνιίηεο δειαδή νη πνιίηεο πνπ ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο ηνπνζεζίεο. Δίλαη νη πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ πην
ελεξγά. (Clift S., 2004)

2.1.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Ζ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε. Ζ ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα. Απηή ε
ζπζρέηηζε νλνκάδεηαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Οη ζηφρνη ηεο πεξηιακβάλνπλ
(Clift S., 2004):
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 Απμεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ θπβέξλεζε
 Αχμεζε θαηαινγηζκνχ επζχλεο απφ ηελ θπβέξλεζε θαη χπαξμε δηαθάλεηαο
 Απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο ΜΚΟ,
επηρεηξήζεηο, πνιίηεο ζε λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνθιήζεσλ
εκαληηθφ ζα ήηαλ επίζεο λα αλαθέξνπκε έλαλ αθφκε νξηζκφ ηεο Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο (Απνζηνιάθεο Η. et al) ζπκθψλα κε ηνλ νπνίν: απνηειεί ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ δηαδηθαζηψλ, νξγαλσηηθψλ δνκψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηφρσλ
ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο
κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.

2.1.4 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, ε πξνυπφζεζε γηα έλαλ δεκνθξαηηθφ δηάινγν ήηαλ
ηα ελδηαθεξφκελα κέιε λα ζπλαληηνχληαη θαη λα ζπδεηνχλ πνιηηηθά ζέκαηα
ειεχζεξα. Παιαηφηεξα πνιινί ήηαλ απηνί πνπ πίζηεπαλ φηη ηα κέζα φπσο ηειεφξαζε,
ξάδην, εθεκεξίδεο δελ κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ιφγσ ηεο
πεξηνξηζκέλεο αιιειεπίδξαζεο. Ο φξνο ηεο «Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο»
εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο απηνχ ηνπ αηψλα θαη βαζίδεηαη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ
ππνινγηζηηθψλ ηερλνινγηψλ ππνζηεξίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε θπβέξλεζεο θαη
πνιηηψλ θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζα
απφ πεξίπινθεο ππεξεζίεο. (Saebo O. et al, 2009)
Οπζηαζηηθά, ε Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή απνηειεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα
πνιηηηθά δξψκελα κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή
«παξνρή πιεξνθνξηψλ» (information), ηελ «ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε»
(consultation) θαη «ειεθηξνληθή ελεξγφ ζπκκεηνρή» (active participation). Μέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο παξνρήο πιεξνθνξηψλ παξέρεηαη κνλφδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο παξέρεηαη
ακθίδξνκε επηθνηλσλία. (Απνζηνιάθεο Η. et al)
Πνιιέο κνξθέο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ζε δεκνθξαηηθά πιαίζηα εμαξηψληαη
απφ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα
επλννχλ ηα ζπκθέξνληα κεγάισλ νκάδσλ πνιηηψλ. ζν πεξηζζφηεξεο θσλέο
θξχβνληαη πίζσ απφ κία πνιηηηθή πξφηαζε, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο
επηηπρίαο. Ζ πεξηζζφηεξε πνιηηηθή δνπιεηά βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ έλαξμε ζπδεηήζεσλ. Μηα ηνπνζεζία ειεθηξνληθήο
ζπκκεηνρήο παξέρεη έλα κεραληζκφ ζε δίθηπν γηα λα έξζνπλ ζε επαθή ηα
ελδηαθεξφκελα κέιε ή πνιηηηθά θφκκαηα. (Saebo O. et al, 2009)
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2.1.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΗ
Πνιινί εξεπλεηέο ιέλε φηη έρνπκε εηζαρζεί ζε κία λέα επνρή πνιηηηθήο. Σα ηέζζεξα
πην ηζρπξά εξγαιεία ηνπ ζήκεξα είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα βίληεν πνπ
παξαθνινπζνχλ ρξήζηεο απεπζείαο ζην δηαδίθηπν, ηα blogs θαη νη ηνπνζεζίεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη ην Facebook. Έηζη ινηπφλ, πξνθχπηεη κία λέα
ηερλνινγηθή αλαθάιπςε πνπ είλαη ηα «Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο». (FGNE, 2010)
Σα θνηλσληθά κέζα απνηεινχλ έλα λέν ηχπν ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο ζην δηαδίθηπν θαη
ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο-πνιίηεο γηα δηάινγν θαη δεκφζηα ζπδήηεζε. (Robertson
S.et al, 2009) Σα ςεθηαθά κέζα κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο αιιά έρνπλ
θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (Saebo O. et al, 2009)
Παξαδείγκαηα ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο απνηεινχλ ην facebook, ην twitter,
ην youtube, ηα discussion forums, ηα Web logs (blogs). (Saebo O. et al, 2009). Αμίδεη
λα αλαθέξνπκε φηη ν Πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Barack Obama έθαλε ηελ
πην αθξηβή πξνεθινγηθή εθζηξαηεία. Μέζσ απηήο θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςεθνθφξσλ πνπ είρε πνηέ Πξφεδξνο ζηε ρψξα απηή. Ο ίδηνο
είρε αλαθέξεη φηη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ εθζηξαηεία ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία
κηαο ηζηνζειίδαο. Πίζηεπε επίζεο, φηη είλαη πην ρξήζηκε ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο
απφ ην λα μνδεχνληαη ρξεκαηηθά πνζά ζε πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο. Ζ ηζηνζειίδα
ηνπ πεξηειάκβαλε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο, ηε δεκηνπξγία
επίζεκσλ γεγνλφησλ φπνπ κπνξνχζαλ νη ρξήζηεο λα ιάβνπλ κέξνο θαη ηελ εγγξαθή
ρξεζηψλ γηα παξνρή ελεκεξψζεσλ. (Momentum, 2009)
Θα ήηαλ ζεκαληηθφ επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κηαο
πξφζθαηεο έξεπλαο, ν κέζνο φξνο ησλ Δπξσπαίσλ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ 9 ψξεο
ηελ εβδνκάδα ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν θαη πεξίπνπ ην 66% είλαη ζπλδεδεκέλνη
ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. Ζ φιν θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ
έρεη κεηαηξέςεη ηνπο ρξήζηεο ζε ιηγφηεξν αλεθηηθνχο κηαο θαη ε εξψηεζε πνπ ζέηνπλ
είλαη: «Αλ ε αλαδήηεζε ζην Google απαηηεί ιηγφηεξν απφ έλα δέθαην ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ, γηαηί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα απαληεζεί κία
εξψηεζε;» Πιένλ, είλαη εκθαλέο φηη νη πνιίηεο απαηηνχλ κία γξήγνξε, κεζηή, απιή,
έμππλε απάληεζε θαη πάλσ απφ φια κηα αλζξψπηλε απάληεζε. (Momentum, 2009)

2.2 ΦΕΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
πσο είπακε θαη παξαπάλσ, ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο ζπλερψο
εμειίζζεηαη θαη γηα απηφ παξνπζηάδεη έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Σα ηειεπηαία
ρξφληα έρνπλ παξνπζηαζηεί αμηνζεκείσηεο έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ
ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη.
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ην ίδην θιίκα θηλείηαη θαη ν (Andersen K. and Medaglia R., 2009). Γλσξίδνληαο φηη
ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζε πξνινγηθέο πεξηφδνπο απμάλεηαη κε ξαγδαίν ξπζκφ,
επηζπκεί λα αλαθαιχςεη πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο ξφινο ησλ κέζσλ. Ζ κεζνδνινγία
ηνπ ζηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα έξεπλαο θαη αθνξά ηνπο ρξήζηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν ην Facebook θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεθινγηθψλ
εθζηξαηεηψλ ζηε Γαλία ην 2007. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πνιηηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ςεθηαθά κέζα κφλν γηα δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη απφθηεζε
κεγαιχηεξνπ θνηλσληθνχ θχξνπο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ γελλάηαη ιφγσ ηνπ φηη νη
πνιηηηθνί δελ δεκηνπξγνχλ θαηλνχξηνπο ςεθνθφξνπο κέζα απφ ηα κέζα απηά αιιά
ηνπο γλσξίδνπλ ήδε κέζα απφ παξαδνζηαθά θαλάιηα θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ. Σν
δεχηεξν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη είλαη ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο δελ πξνζδνθνχλ λα απνθηήζνπλ απμεκέλε επηξξνή ζηελ πνιηηηθή αθνχ
δελ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ facebook ζα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζε άιινπο
ρξήζηεο-ςεθνθφξνπο. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη νη ρξήζηεο ηνπ
facebook ίζσο δελ ελδηαθέξνληαλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εθινγέο ή λα κελ
γλψξηδαλ φηη ηα θνηλσληθά κέζα κπνξνχλ φλησο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάιν
βαζκφ γηα πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο.
χκθσλα κε ηελ (Cachia R., 2008) ζηφρνο ηεο δεκνζίεπζήο ηεο είλαη ε κειέηε θαη
αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο ζηελ Δπξψπε. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή, ζθνπφο
είλαη λα αλαγλσξηζηεί πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο Δπξψπεο απέλαληη ζηε δεκηνπξγία,
ρξήζε θαη πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη πνηεο νη επηινγέο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ηηο επηπιένλ θαηλνηνκίεο πνπ
αλαπηχζζεη. Ζ αλάιπζε παξνπζηάδεη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα ςεθηαθά κέζα ζηνλ
ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη δηαρεηξίδνληαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηελ άλεζε κε ηελ
νπνία απνθαιχπηνπλ ζηηγκέο απφ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα
ζεκεία ζηα νπνία ηα κέζα απηά κνηάδνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ην γεγνλφο φηη κέρξη θαη
ζήκεξα δελ έρεη αλαπηπρζεί βηψζηκν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θνηλσληθνχ κέζνπ πνπ
λα δεκηνπξγεί έζνδα.
Αμίδεη πηζηεχσ λα αλαθέξνπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ (Clift S., 2004) ζηελ νπνία
αλαιχνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ελλνηνινγηθά κνληέια ηεο
ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ε ζρέζε
πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζε απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη
ε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο πνιίηεο-ρξήζηεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε
ρξήζε ηζρπξψλ εξγαιείσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο ΣΠΔ θαη παξαζέηνληαη ηα
απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα κέζα απηά ψζηε λα
επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Ζ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα
δψζνπλ ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ.
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δεκνζίεπζε ηνπ (Loukis Δ. et al, 2007), ε νπνία ζηεξίδεη
ηελ έξεπλα ηεο ζηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο θαη νληνινγηψλ κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο
ρξήζεο ησλ ηζρπξψλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ε ΣΠΔ. Παξνπζηάδνληα 4 ζελάξηα
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία εμεξεπλψληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ
ζπζηεκάησλ. Αλαθέξνληαη επίζεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο θάζε
ζελαξίνπ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα.
Μία αθφκε εξεπλεηηθή εξγαζία είλαη απηή ηνπ (Momentum, 2009) ε νπνία δηεξεπλά
ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο γηα πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, ππεξάζπηζε θαη
ζηήξημε ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απμεζεί ε αμία
ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη λα βειηησζεί
κειινληηθά θάζε πξνεθινγηθφο αγψλαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε θάιπςε ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ κέζσ ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ ηζνδπλακεί κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ην ζχλνιν
ησλ εθξνψλ ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο. Παξά φια απηά ππάξρεη αθφκα πνιχο
ρψξνο γηα θαηλνηνκίεο.
εκαληηθή είλαη επίζεο, ε δεκνζίεπζε ηνπ (OECD, 2003) ζχκθσλα κε ηελ νπνία
εμεηάδεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ φζν αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ράξαμε
πνιηηηθήο ζε ρψξεο-κέιε ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη
Οξγάλσζε (ΟΟΑ). Ζ έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ρσξψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη θαη κηα πεξίιεςε κε δηδάγκαηα
πνιηηηθήο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, επθαηξίεο γηα δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή
πνιηηψλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο. Πξνηείλνληαη 10 θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα επηηπρή
ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε θαη γίλεηαη εληνπηζκφο 5 πξνθιήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ράξαμε πνιηηηθήο.
ηε δεκνζίεπζε ηνπ (Robertson S. et al, 2009) γίλεηαη πξνζπάζεηα εμέηαζεο ησλ
ζπλδέζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ρξήζηεο γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ζηνπο
«ηνίρνπο»(ηνπνζεζίεο ζπλνκηιηψλ) ηνπ facebook ησλ Barack Obama, Hillary Clinton
θαη John McCain άιινπο ζπλδέζκνπο ζηηο εθινγέο ηνπ 2008 ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο. Οη ζχλδεζκνη απηνί ππνδήισλαλ ηνπο πξννξηζκνχο πνπ ήζειαλ λα
ζηείινπλ ρξήζηεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ζε άιινπο ζπκκεηέρνληεο. ε απηήλ ηελ
έξεπλα γίλεηαη ελνπνίεζε ηνπ WEB 2.0 κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνβάιινληαο εηθφλα θαη βίληεν ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη ηε
ρξήζε blogs. Ζ κειέηε εηδηθεχεηαη ζηε ρξήζε ηνπ facebook θαη κέζσ απηήο ηεο
θνηλφηεηαο νη ρξήζηεο απνζηέιινπλ εθαξκνγέο, ζπκκεηνρέο ζε δηάθνξα γθξνππ θαη
ζπλδέζκνπο πνπ αθνξνχλ ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο Πξνέδξνπο.
Σέινο, ε έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη ηνπο δηαιφγνπο πνπ εμειίζζνληαη ζηνπο
«ηνίρνπο» ησλ ππνςεθίσλ. Χο κειινληηθή δνπιεηά ζα κπνξνχζε πξψηνλ, λα είλαη ε
αιιειεπίδξαζε πνπ αζθείηαη αλάκεζα ζηνπο ζπλδέζκνπο ζηνπο «ηνίρνπο» απηψλ πνπ
ηα ζηέιλνπλ κε απηνχο πνπ ηα δηαβάδνπλ. Γεχηεξνλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπλερήο
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παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηεο πιεξνθνξίαο
ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο.
ε παξφκνην θιίκα θηλείηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ (Saebo O. et al, 2009), ε νπνία
πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πξαθηηθέο θαη ζεσξίεο γηα εκπινθή
ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. Γίλνληαη εκθαλείο νη δπλαηφηεηεο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα πηζαλή εθαξκνγή
ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη δχν κνξθέο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο: ε
κία θαζνδεγείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ε άιιε απφ ηνπο πνιίηεο. Μέζα απφ απηή
ηε κειέηε αλαγλσξίδεηαη ε άξξεθηε ζρέζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο κε ηα
θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηνπο ρξήζηεο-πνιίηεο. κσο ζα πξέπεη απηέο ηηο ππεξεζίεο λα ηηο αλαγλσξίζνπλ
θαη νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο. Έηζη ινηπφλ, πξνηείλνληαη 2 κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο
γηα έξεπλα. Ζ κία αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή κε ηα θνηλσληθά κέζα
δηθηχσζεο θαη ε άιιε αθνξά νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο πξνο
ηνπο πνιίηεο.
Σέινο, ε δεκνζίεπζε ησλ (FGNE, 2010) κειεηά ην ξφιν ηνπ facebook σο κέζν
πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο γηα ηηο εθινγέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2009
ζηελ Διιάδα. Παξνπζηάδεηαη κηα κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί κφλν απφ 2
λνκνχο ηεο Διιάδαο ην λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη ην λνκφ Γξεβελψλ θαη αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά απηνχο ηνπο 2 θαη φρη νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο
έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην facebook δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε ζην κέγηζην
βαζκφ πνπ κπνξεί απφ ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο παξά φιν πνπ απνηειεί έλα απφ ηα
ηζρπξφηεξα εξγαιεία. Απνδίδεηαη αθφκε ε αλάγθε λα εξεπλεζεί βαζχηεξα ε ρξήζε
απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ κέζνπ δηθηχσζεο. Δπίζεο, ν ρξφλνο πνπ ζπιιέρζεθαλ ηα
δεδνκέλα πξηλ θαη κεηά ηηο εθινγέο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Σειεηψλνληαο, είλαη
αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε φηη ηα φξηα έξεπλαο γηα ηε ρξήζε θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ
facebook γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο θηάλνπλ κέρξη ελφο ζεκείνπ θαη ππάξρεη αθφκε
ρψξνο γηα αξθεηή έξεπλα θαη κειέηε.

24

25

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟ ΤΛΛΟΓΗ
Μέζα απφ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφο είλαη λα ζπιιερζνχλ ηα θαηάιιεια
δεδνκέλα ψζηε λα γίλεη κηα ζσζηή επεμεξγαζία ηνπο θαη λα θαηαιήμνπκε ζηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γίλεηαη ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα
ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 4εο Οθησβξίνπ
2009. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν έιαβε ρψξα ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ μεθηλά
έλα κήλα πξηλ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ κέρξη κία εβδνκάδα κεηά ηηο εθινγέο.
θνπφο είλαη λα εμεηάζνπκε ζε ηη βαζκφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη νη αξρεγνί ηνπο
ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ
2009. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δεθαέμη θφκκαηα πνπ ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα.
ε πξψηε θάζε ζα αλαιχζνπκε ζηνηρεία γηα ηα 16 πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζα εμάγνπκε
γεληθά ζπκπεξάζκαηα. ε δεχηεξε θάζε ζα αλαιχζνπκε ζηνηρεία κφλν γηα ηα πξψηα
6 πνιηηηθά θφκκαηα γηα λα θαηαιήμνπκε ζε πην εηδηθά ζπκπεξάζκαηα.
Χο θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κειέηε, επηιέρζεθαλ ηα
facebook, twitter, youtube, forum, blog θαζψο επίζεο θαη νη πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ
πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη πνιηηηθψλ αξρεγψλ ηνπο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθφκε θαη σο sites. Δπηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ςεθηαθά
κέζα δηφηη είλαη απφ ηνπο πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο κηαο θαη έρνπλ εθαηνκκχξηα
ελεξγνχο ρξήζηεο. ηελ έξεπλα καο ηα αλαθέξνπκε θαη σο 2εο γεληάο εξγαιεία. Πην
αλαιπηηθά:

Σν facebook είλαη έλα θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο ζην νπνίν νη
ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο, λα ζηέιλνπλ θαη λα δέρνληαη
κελχκαηα θαη λα ελεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι. Με θάζε ελεκέξσζε
ζηέιλεηαη απηφκαηα εηδνπνίεζε γηα ηελ αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Δπηπιένλ,
παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδαο ζηελ νπνία ν ρξήζηεο
κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ηνπο θίινπο ηνπ ζηελ νκάδα κέζσ ηνπ δηθηχνπ. εκαληηθφ
ζηνηρείν ζε απηφ ην θνηλσληθφ κέζν είλαη φηη νη ρξήζηεο κε ηελ είζνδν ηνπο
δεκηνπξγνχλ έλα πξνθίι κε θσηνγξαθίεο, κηα ιίζηα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο θαη πξνζσπηθέο. ηηο πξνζσπηθέο θάπνηνο κπνξεί λα
αλαθέξεη ηελ ειηθία ηνπ. Ζ ζπλνκηιία ησλ ρξεζηψλ θαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ
γίλεηαη είηε ηδησηηθά κε απνζηνιή ηδησηηθνχ κελχκαηνο είηε δεκφζηα απιά γξάθνληαο
ζε θάπνηνλ πνπ είλαη ζην δίθηπν έλα κήλπκα αλαξηεκέλν ζηελ θεληξηθή ζειίδα πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί. ηε ζειίδα απηή νπνηνδήπνηε κήλπκα γξαθεί είλαη θαλεξφ ζηνπο
ππφινηπνπο ρξήζηεο θαη κπνξνχλ λα ην δνπλ. Οη αιιαγέο ην πξνθίι θαη νη ζπλνκηιίεο
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ρξεζηψλ είλαη νξαηέο ζηνπο «θίινπο» θάζε ρξήζηε. ήκεξα, ην facebook ην
ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. (facebook_wikipedia, 2009)

Σν youtube είλαη έλα κέζν πξνβνιήο βίληεν ην νπνίν παξέρεη ζηνπο
ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα θαηαθφξησζεο, πξνβνιή θαη κεηάδνζεο βίληεν. Πξνζθέξεη
επίζεο, ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θάπνην βίληεν θαη αλακεηάδνζήο ηνπ απεπζείαο
ζην ρξήζηε. Σα αλαπαξαγφκελα βίληεν κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηαηλίεο, απφ
κνπζηθέο παξαγσγέο, απφ ηελ ηειεφξαζε. Οη απινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα βίληεν πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζε κηα ζειίδα ελψ νη
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο θάπνηνπ βίληεν κφλν
κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην φζν αθνξά ην κέγεζνο. ήκεξα ην youtube έρεη ρξήζηεο
πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 400 θαη 200 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. (youtube_wikipedia,
2009)

Σν twitter είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ην νπνίν πξνζθέξεη
ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ θαη λα απνζηέιινπλ κελχκαηα γλσζηά
σο tweets. Σα κελχκαηα απηά είλαη κηθξά θείκελα κέρξη 140 ραξαθηήξεο πνπ
αλαξηψληαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε (author) θαη είλαη νξαηά ζηνπο
εγγξακκέλνπο ηνπ ρξήζηε γλσζηνί σο followers. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα είλαη
νξαηά αλάινγα κε ηη είδνπο πξφζβαζε ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο. έρεη πάλσ απφ 75
εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. (twitter_wikipedia,2009).
Δπίζεο, επηιέρζεθαλ ηα forum θαη blog γηαηί ζε απηά ηα κέζα ιακβάλνπλ ρψξα
ζπδεηήζεηο θαη δηάινγνη γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ρξήζηεο-πνιίηεο
θαη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα ή κε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο
ηνπο αληίζηνηρα. Απνηεινχλ ηα 1εο γεληάο εξγαιεία καδί κε ηελ πξνζσπηθή
ηζηνζειίδα.
Σα ζηνηρεία πνπ ζέηνληαη πξνο ζπιινγή απφ θάζε θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο είλαη:
 Sites
 Όπαξμε ή φρη επίζεκεο ηζηνζειίδαο πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή πνιηηηθνχ
αξρεγνχ
 Αξηζκφο ζειίδσλ πνπ θαηέρεη ε επίζεκε ηζηνζειίδα δειαδή κε πφζεο
άιιεο ηζηνζειίδεο ζπλδέεηαη ε αξρηθή ηζηνζειίδα φπνπ έρεη εηζαρζεί
ν ρξήζηεο
 Γπλαηφηεηα Δγγξαθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα
 Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηελ ηζηνζειίδα
 Όπαξμε πνιηηηθνχ κελχκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα
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 Πξφγξακκα-Θέζεηο πνπ ελζηεξλίδεηαη ην θάζε πνιηηηθφ θφκκα ή
πνιηηηθφο αξρεγφο θαη Αξηζκφο ειίδσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε
Θέζε πνπ αλαπηχζζεηαη
 Όπαξμε Βηνγξαθηθνχ θάζε πνιηηηθνχ αξρεγνχ
 Όπαξμε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη Αξηζκφο Άικπνπκ θσηνγξαθηψλ
 Όπαξμε θσδηθνχ ρξήζηε γηα εηζαγσγή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
 Όπαξμε δειηίσλ ηχπνπ (newsletter)
 Όπαξμε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
εθινγψλ
 Όπαξμε RSS FEED
 Γπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε κε ην πνιηηηθφ θφκκα ή
πνιηηηθφ αξρεγφ κέζσ απνζηνιήο κελπκάησλ ζην ρξήζηε (mobile
functionality)
 Forum
 Όπαξμε ή φρη επίζεκεο ηζηνζειίδαο ζπδεηήζεσλ θαη δηαιφγνπ θάζε
πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή πνιηηηθνχ αξρεγνχ
 Γπλαηφηεηα Δγγξαθήο
 Αξηζκφο ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη (threads)
 Αξηζκφο ζρνιίσλ ζε θάζε ζέκα (posts)
 Αξηζκφο κειψλ
 Αξηζκφο επηζθεπηψλ

 Blog


Όπαξμε ή φρη επίζεκνπ ηζηνρψξνπ ζπδεηήζεσλ θάζε πνιηηηθνχ
θφκκαηνο ή πνιηηηθνχ αξρεγνχ
 Αξηζκφο ζεκάησλ πνπ αλαξηψληαη ζηνλ ηζηνρψξν
 Αξηζκφο ζρνιίσλ θάζε αλαξηεκέλνπ ζέκαηνο

 Facebook
 Όπαξμε ή φρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ κέζνπ γηα ην πνιηηηθφ
θφκκα ή πνιηηηθφ αξρεγφ
 Αξηζκφο ππνζηεξηθηψλ θάζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή πνιηηηθνχ αξρεγνχ
ζε απηφ ην ςεθηαθφ κέζν
 Αξηζκφο ζπλδέζκσλ
 Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ
 Αξηζκφο βίληεν
 Αξηζκφο ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ
 Αξηζκφο ζρνιίσλ γηα θάζε ζέκα
 Αλαθνξά γεγνλφησλ ηα νπνία είλαη θαηαγεγξακκέλα ζην
ζπγθεθξηκέλν κέζν θαη αθνξνχλ θάζε πνιηηηθφ θφκκα ή αξρεγφ ηνπ
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 Αξηζκφο ζρνιίσλ γηα ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί

 Twitter
 Αξηζκφο ππνζηεξηθηψλ (followers)
 Αξηζκφο κελπκάησλ πνπ απνζηέιινληαη (tweets)
 Αξηζκφο ζεκάησλ ζπδεηήζεσλ
 Αξηζκφο ζρνιίσλ επί ηνπ θάζε ζέκαηνο

 Youtube
 Όπαξμε ή φρη ηδησηηθνχ θαλαιηνχ θάζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή
πνιηηηθνχ αξρεγνχ
 Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ
 Αξηζκφο επηζθέςεσλ
 Αξηζκφο βίληεν πνπ έρνπλ πξνβιεζεί
 Αξηζκφο ζρνιίσλ γηα θάζε βίληεν

3.2 ΣΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ
Έρνληαο νξίζεη ήδε ηα ζηνηρεία πξνο ζπιινγή, δεκηνπξγήζακε έλαλ Πίλαθα
πιινγήο Γεδνκέλσλ. Ο πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππν γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
απνηειεί ε εχθνιε θαη ιηηή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ γηα
αλάιπζε θαη εμφξπμε γλψζεο.
3.1 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων

Υαξαθηεξηζηηθά

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Site

Τπάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ
Δπηζθέςεηο ()

Forum

Τπάξρεη
Γπλαηφηεηα
εγγξαθήο

/

Αξηζκφο threads

Αξηζκφο posts
Blog

Τπάξρεη

Αξηζκφο posts

Μήλπκα
Πξφγξακκα – Θέζεηο

Αξηζκφο ζειίδσλ
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Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Αξηζκφο
θσηνγξαθηψλ

Κσδηθφο Υξήζηε
Neswletter
Facebook

Friends / Supporters

Twitter

Followers
Tweets

YouTube

Γηθφ ηνπ θαλάιη

Πφζα

Τπάξρνπλ videos
Polls
RSS Feed
Mobile functionality

3.3 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ
Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε κία ζεηξά βεκάησλ.
Αξρηθά, ήηαλ αλαγθαίν λα αλαδεηεζνχλ νη αληίζηνηρνη ηζηνρψξνη ηνπ παξαπάλσ
πίλαθα ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ αλ ππήξραλ γηα λα κπνξεί έπεηηα λα γίλεη ε ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ βξέζεθαλ νη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ
ζπδεηήζεηο, ζρφιηα επί ησλ δηαιφγσλ, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη άιια ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, έγηλε αλαδήηεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηζπκνχζακε. Αθνχ νξηζηηθνπνηήζεθε θαη
απηφ ην ζηάδην, ζπλερίζακε κε ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο ελδηέθεξαλ θαη
ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ έξεπλα καο. Σέινο, έπεηηα απφ ηελ επηινγή επφκελν βήκα ήηαλ
ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ απφ φπνπ ηα ρξεζηκνπνηήζακε
γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο καο.

3.4 ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Χο θχξην εξγαιείν αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε ην
ινγηζηηθφ παθέην Microsoft Office Excel. Μέζσ απηνχ ηνπ παθέηνπ επηηχρακε ηελ
εμαγσγή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζσζηψλ ζπκπεξαζκάησλ
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Αξρηθά, δεκηνπξγήζακε έλα Τπνζχζηεκα Δηζαγσγήο
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Γεδνκέλσλ ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ ηα
δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξαηηέξσ. Έπεηηα, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα
πνπ ζέιακε λα εμάγνπκε, δεκηνπξγήζακε Λνγηζηηθά Φχιια πνπ αθνξνχζαλ ζηνηρεία
είηε γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα είηε γηα ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ηνπο. Κάζε
Λνγηζηηθφ Φχιιν πεξηείρε έλα πίλαθα κε ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκνχζακε λα
επεμεξγαζηνχκε ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο, δεκηνπξγήζακε έλα Τπνζχζηεκα
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ φπνπ απεηθνλίζακε έλα πίλαθα κε φια ηα ζηνηρεία
ζπιινγηθά πνπ ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ απνηειέζκαηνο. Σέινο,
δεκηνπξγήζακε ην Τπνζχζηεκα δεκηνπξγίαο Αλαθνξψλ ζην νπνίν απεηθνλίζακε ηνλ
νινθιεξσκέλν πίλαθα ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηα ηειηθά ζηνηρεία-απνηειέζκαηα ηα
νπνία κέζσ κηαο γξακκήο εξγαιείσλ ηνπ Microsoft Office Excel απέθηεζαλ κνξθή
ζρεκαηηθήο απεηθφληζεο.
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4

ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΕΛΛΑΔΑ
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Ypourgeio Eswterikwn, 2009) απφ ηα 28
πνιηηηθά θφκκαηα πνπ έθαλαλ αίηεζε γηα ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2009, κφλν ηα 16
ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα. Σα πνιηηηθά θφκκαηα κε ηνπο αξρεγνχο ηνπο είλαη:
4.1 Πίνακασ Πολιτικών Κομμάτων και Πολιτικών Αρχηγών Ελλάδασ

ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ

ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΑΡΥΖΓΟΗ

Νέα Γημοκπαηία

Κ. Καξακαλιήο

Πανελλήνιο οζιαλιζηικό Κίνημα(ΠΑ.Ο.Κ.)

Γ. Παπαλδξένπ

Κομμοςνιζηικό Κόμμα Δλλάδαρ

Α. Παπαξήγα

ςναζπιζμόρ Ριζοζπαζηικήρ
Απιζηεπάρ (ΤΡΗΕΑ)

Α. Σζίπξαο

Λαϊκόρ Οπθόδοξορ ςναγεπμόρ (ΛΑ.Ο..)

Γ. Καξαηδαθέξεο

Ένωζη Κενηπώων

Β. Λεβέληεο

Λαϊκόρ ύνδεζμορ-Υπςζή Αςγή

Ν. Μηραινιηάθνο

Κοινωνική Πολιηική Παπάηαξη ςνεσιζηών
Σος Καποδίζηπια (Κνηλσλία)

Μαλψιεο Βνινπδάθεο

Έλληνερ Οικολόγοι

Γ. Βεξγήο

Ανηικαπιηαλιζηική Απιζηεπή
ςνεπγαζία (ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α.)

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 12 αηφκσλ

Μαπξιζηικό - Λενινιζηικό Κομμοςνιζηικό
Κόμμα Δλλάδορ

Αλ. Παπαδφπνπινο, Π. Κνπθνβαζίιεο

Κομμοςνιζηικό Κόμμα Δλλάδαρ (μαπξιζηικόλενινιζηικό)

Γ. Κσλζηαληφπνπινο, . Αγθνχηνγινπ, Β.
ακαξάο, Ζ. Κακαξέηζνο

ΟΑΚΚΔ Οπγάνωζη για ηην Αναζςγκπόηηζη
ηος ΚΚΔ

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή: Γ. Εαθεηξφπνπινο, Γ.
Γνπξλάο

Δπγαηικό Δπαναζηαηικό Κόμμα (ΔΔΚ
Σξνηζθηζηέο)

ακπεηάη Μάηζαο, άββαο Μηραήι

Οικολόγοι Ππάζινοι

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, Δ. Εψηνπ, Α. Λεκπέζε,
Ν. Υξπζφγεινο, Ησάλλα Κνληνχιε, Η.
Παξαζθεπφπνπινο, Μηρ. Πεηξάθνο
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Μ. Μειεηφπνπινο

Γημοκπαηικοί

Γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα θαηαζθεπάδσ ηνλ Πίλαθα πιινγήο ηνηρείσλ:

4.1.1

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΝΔ)

Ζ Νέα Γεκνθξαηία είλαη θηιειεχζεξν ζπληεξεηηθφ πνιηηηθφ θφκκα, έλα απφ
ηα δχν θπξίαξρα θφκκαηα ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο κεηά ηελ
κεηαπνιίηεπζε. Ηδξχζεθε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 1974 απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή,
ελψ λπλ πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009 είλαη
ν Κψζηαο Καξακαλιήο, αληςηφο ηνπ ηδξπηή. Ζ Νέα Γεκνθξαηία ππεξέηεζε
σο Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο απφ ην 2004, αιιά κεηά ηελ ήηηα ηεο ζηηο βνπιεπηηθέο
εθινγέο ηνπ 2009 θαηέρεη ηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ φπνπ εθπξνζσπείηαη απφ 91 βνπιεπηέο, ελψ ν ηέσο Πξσζππνπξγφο Κψζηαο
Καξακαλιήο ζπγθάιεζε έθηαθην ζπλέδξην γηα ηελ εθινγή λένπ πξνέδξνπ ηνπ
θφκκαηνο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2009. Ζ Νέα Γεκνθξαηία είλαη
κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο θαη εθπξνζσπείηαη κε 8 βνπιεπηέο
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ζ Νέα Γεκνθξαηία έιαβε πνζνζηφ 33,48% θαη 91
έδξεο ζηελ Βνπιή. (NEADIMOKRATIA_wikipedia, 2009)
4.2 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΝΔ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.nd.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 95
 Αξηζκφο external
links:430
Δπηζθέςεηο (20.000)γηα ηελ
εκέξα ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:1

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.nd.gr/index.php?option=com_facileforms&Itemid=451
Τπάξρεη http://clubs.pathfinder.gr/dapndfk_onned_nd
Γπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://clubs.pathfinder.gr/dapndfk_onned_nd/subscribe
αιιά θαη σο guest http://clubs.pathfinder.gr/dapndfk_onned_nd/222635

Αξηζκφο posts:0

Μέιε: 366
Δπηζθέςεηο: 137.039
Blog

Τπάξρεη http://blog.nd.gr/
Αλαξηεκέλα ζέκαηα:




Γήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζην Εάππεην Μέγαξν
Απφθαζε Δπζχλεο
Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Αζήλα
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Αξηζκφο comments:249
Αξηζκφο comments:73
Αξηζκφο comments:14
Αξηζκφο comments:32

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

Facebook

 Live κε ηνλ Κψζηα Καξακαλιή
 4 λέα tv ζπνη
 Οκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηε Λεηβαδηά
 Δθινγέο 2009-πνη 15
 Οκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηε Ρφδν(28/9/09)
 Δθινγέο 2009-πνη 14
 Οκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Πάηξα
 Δθινγέο 2009-πνη 13, 12
 Οκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Κνδάλε(25/9/09)
 Δθινγέο 2009-πνη 7
 Δθινγέο 2009-πνη 6,5
 Δθινγέο 2009-πνη 4,3,2
 Δθινγέο 2009-πνη 1
Γχλακε Δπζχλεο
 Μέηξα Αληηκεηψπηζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ηεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο
Κξίζεο
 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα
 Έξγα Τπνδνκήο πνπ Αιιάδνπλ ηελ Δηθφλα ηεο Διιάδαο
 Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε
 Αγξνηηθή Αλάπηπμε
 Γεκφζηα Γηνίθεζε – Γεκφζηα Σάμε ζηελ Τπεξεζία ηνπ Πνιίηε
 πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε – Γνκηθέο Αιιαγέο Γηαθπβέξλεζεο
 Κνηλσληθφ Κξάηνο κε πλνρή θαη Αιιειεγγχε
 Παηδεία – Πνιηηηζκφο
 Καιχηεξεο Τπεξεζίεο Τγείαο γηα φινπο
 Γηθαηνζχλε – Γηαθάλεηα
 Ηζρπξή Διιάδα κε Δζληθή Απηνπεπνίζεζε

Αξηζκφο comments:35
Αξηζκφο comments:38
Αξηζκφο comments:20
Αξηζκφο comments:10
Αξηζκφο comments:35
Αξηζκφο comments:40
Αξηζκφο comments:10

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν
http://www.flickr.com/photos/neadhmokratia/
ρη

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 105
Άικπνπκ

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategor
y&id=304&Itemid=478
Τπάξρεη http://www.facebook.com/neadhmokratia

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:7

Αξηζκφο comments:9
Αξηζκφο comments:109
Αξηζκφο comments:20
Αξηζκφο comments:25
Αξηζκφο comments:38
Αξηζκφο ζειίδσλ:14
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:14
ζειίδσλ:8
ζειίδσλ:10
ζειίδσλ:20
ζειίδσλ:12
ζειίδσλ:4
ζειίδσλ:14
ζειίδσλ:8
ζειίδσλ:8
ζειίδσλ:10
ζειίδσλ:15

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 10.544
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:34

Θέκαηα πδεηήζεσλ:






Εεηνχληαη ζθεπηφκελνη πνιίηεο…
Δγγξαθή θίισλ
Ζ ιχζε γηα ηελ παξάηαμε
Δθινγή αξρεγνχ
Δθινγή πξνέδξνπ

Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 4
Αξηζκφο posts: 10
Αξηζκφο posts: 1

34

Αλαθνξά γεγνλφησλ:


































χζθεςε Δπηηξνπήο πλεδξίνπ Νέαο Γεκνθξαηίαο ππφ ηελ
πξνεδξία ηνπ θ. Γ. ηνχθα (09/10/2009)
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηελ Αζήλα (2/10/2009)
ΣΧΡΑ δσληαλά ζην www.nd.gr ε νκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή
ζηελ Αζήλα
ινη ζήκεξα ζηηο 19:30 ζηελ νκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηελ
Αζήλα (Πεδίνλ ηνπ Άξεσο)!
Γηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε ηνπ Πξσζππνπξγνχ – Απαληήζεηο ζε
εξσηήζεηο πνιηηψλ (01/10/09).
Γηαθαλαιηθή ζπλέληεπμε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο
Ν.Γ. θ. Κψζηα Καξακαλιή ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Ζιηνχπνιεο
– Γηάινγνο κε πνιίηεο (01/10/09)
Γηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο
Ν.Γ. θ. Κψζηα Καξακαλιή – Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνιηηψλ
(01/10/09)
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηε χξν (01/10/09)
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηε Θεζζαινλίθε (30/09/09)
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζην Λαχξην (30/09/09)
Εσληαλά ηψξα ε νκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο
Ν.Γ. θ. Κψζηα Καξακαλιή ζηε Θεζζαινλίθε
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηε Ληβαδεηά (29/09/09)
Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζηε Μπηηιήλε
Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζηε Ρφδν
Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζην Ζξάθιεην
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηελ Πάηξα (26/09/09)
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηελ εθδήισζε κλήκεο γηα ηελ επέηεην ησλ 20 ρξφλσλ
απφ ηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Μπαθνγηάλλε
Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Κνδάλε
Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε
Debate Καξακαλιή-Παπαλδξένπ
Debate Δθινγψλ 2009 ησλ 6 αξρεγψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 21/09/2009
Σν δηαθχβεπκα ηνπ debate : Ζ απνζαθήληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο ππνζρέζεηο ηνπ ΠΑΟΚ
Δθινγέο 2009 - TV Spot 6
Δθινγέο 2009 - TV Spot 5
Οκηιία ζηελ Λάξηζα (20/09/09)
Oκηιία ζην Μεζνιφγγη (19/09/2009)
Oκηιία ζηα Γηάλλελα (19/09/2009)
Δθινγέο 2009 - TV Spot 4
Δθινγέο 2009 - TV Spot 3
Oκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηα Μέγαξα (18/09/09)
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Αξηζκφο comments:317
Αξηζκφο comments:1037
Αξηζκφο comments:118
Αξηζκφο comments:51
Αξηζκφο comments:17
Αξηζκφο comments:115

Αξηζκφο comments:21

Αξηζκφο comments:26
Αξηζκφο comments:30
Αξηζκφο comments:24
Αξηζκφο comments:261
Αξηζκφο comments:59
Αξηζκφο comments:25
Αξηζκφο comments:36
Αξηζκφο comments:127
Αξηζκφο comments:232
Αξηζκφο comments:34

Αξηζκφο comments:147
Αξηζκφο comments:15
Αξηζκφο comments:152
Αξηζκφο comments:191
Αξηζκφο comments:150
Αξηζκφο comments:204
Αξηζκφο comments:71
Αξηζκφο comments:32
Αξηζκφο comments:161
Αξηζκφο comments:28
Αξηζκφο comments:229
Αξηζκφο comments:55
Αξηζκφο comments:28
Αξηζκφο comments:34












Οκηιία Κψζηα Καξακαλιή ζε νκνγελείο ζηηο Βξπμέιιεο
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζηηο έξξεο (16/09/09)
Δθινγέο 2009 - TV Spot 1
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζε Μηθξνκεζαίνπο Δπηρεηξεκαηίεο (14/09/09)
K.E. Eθινγηθνχ Αγψλα
Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζε εθδήισζε ησλ Γπλαηθψλ ηνπ Κφκκαηνο, 13/09/09
Oκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζε εθδήισζε ζηειερψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(12/09/09)
Υαηξεηηζκφο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Κψζηα Καξακαλιή θαηά ηελ
επίζθεςή ηνπ ζην 17ν Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ
Oκηιία ζην Αηγάιεσ 9-9-2009

Αξηζκφο comments:54
Αξηζκφο comments:141
Αξηζκφο comments:118
Αξηζκφο comments:47
Αξηζκφο comments:60
Αξηζκφο comments:40

Αξηζκφο comments:118
Αξηζκφο comments:40
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 104
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: 17

Twitter

Τπάξρεη http://twitter.com/neademokratia

Αξηζκφο Followers: 619
Αξηζκφο tweets: 243

Θέκαηα πδεηήζεσλ :











YouTube

Γήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θ. Κψζηα
Καξακαλιή ζην Εάππεην Μέγαξν
Απφθαζε Δπζχλεο
Οκηιία ηνπ Κψζηα Καξακαλιή ζηελ Αζήλα
Λεμηθφ ΠΑΟΚ
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζηε Θεζζαινλίθε(30/9/09)
Σα 4 λέα tv ζπνη
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζην Ζξάθιεην(27/9/09)
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζηελ Πάηξα(26/9/09)
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζηελ Κνδάλε(25/9/09)
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε(23/9/09)
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζηηο έξξεο(16/9/09)

Αξηζκφο comments:251
Αξηζκφο comments:71
Αξηζκφο comments:14
Αξηζκφο comments:11
Αξηζκφο comments:31
Αξηζκφο comments:35
Αξηζκφο comments:28
Αξηζκφο comments:40
Αξηζκφο comments:41
Αξηζκφο comments:20
Αξηζκφο comments:10

Έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη http://www.youtube.com/NDWebTV

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: 187
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:
22.2421

Τπάξρνπλ videos:

Αξηζκφο videos: 160










Δθινγέο 2009-πνη 1
Δθινγέο 2009-πνη 2
Δθινγέο 2009-πνη 3
Δθινγέο 2009-πνη 4
Δθινγέο 2009-πνη 5
Δθινγέο 2009-πνη 6
Δθινγέο 2009-πνη 7
Δθινγέο 2009-πνη 8

Αξηζκφο comments:2
Αξηζκφο comments:1
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:1
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
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Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Δθινγέο 2009-πνη 9
Δθινγέο 2009-πνη 10
Δθινγέο 2009-πνη 11
Δθινγέο 2009-πνη 12
Δθινγέο 2009-πνη 13
Δθινγέο 2009-πνη 14
Δθινγέο 2009-πνη 15
Οκηιία ζε εθδήισζε ησλ γπλαηθψλ
Οκηιία ηνπ Καξακαλιή ζην Αηγάιεσ
Οκηιία Καξακαλιή ζηε 74ε ΓΔΘ
Οκηιία Καξακαλιή ζηε Θεζζαινλίθε

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:4
Αξηζκφο comments:1
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:1

ρη
Ναη http://feeds.feedburner.com/elections2009gr
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.nd.gr/index.php?option=com_facileforms&Itemid=432

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(NEADIMOKRATIA_website,2009),(NEADIMOKRATIA_forum,2009),
(NEADIMOKRATIA_blog,2009), (NEADIMOKRATIA_facebook,2009),
(NEADIMOKRATIA_twitter,2009), (NEADIMOKRATIA_youtube,2009)

4.1.2

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΙΑΛΙΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.Ο.Κ)

Σν Παλειιήλην
νζηαιηζηηθφ
Κίλεκα είλαη
έλα ειιεληθφ ζνζηαιηζηηθφ/ζνζηαιδεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ θφκκα. Βξίζθεηαη ζηε ζέζε
ηεο θπβέξλεζεο θαη εθπξνζσπείηαη ζην Διιεληθφ θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
απφ 160 θαη 8 βνπιεπηέο αληίζηνηρα. Σν ΠΑΟΚ είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ
νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηεο νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο, πξφεδξνο ηεο νπνίαο απφ
ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2006 είλαη ν ελ ελεξγεία πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, Γηψξγνο
Παπαλδξένπ. Σν ΠΑΟΚ έιαβε πνζνζηφ 43,92 % θαη 160 έδξεο ζηελ Βνπιή.
(PASOK_wikipedia, 2009)
4.3 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΠΑΟΚ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.pasok.gr/portal/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 740
 Αξηζκφο external
links:83
Δπηζθέςεηο (6.000)γηα ηελ
εκέξα ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:2

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.pasok.gr/portal/resource/section/registrationBriefing
Τπάξρεη
http://e-pasok.forumotion.com/portal.htm
Γπλαηφηεηα εγγξαθήο
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Αξηζκφο posts:1

http://e-pasok.forumotion.com/profile.forum?mode=register

Blog

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:
 ρνιηάδνπκε ηελ επηθαηξφηεηα
Τπάξρεη http://pasokwt.blogspot.com/
http://dialogos.pasok.gr/
Αλαξηεκέλα ζέκαηα:



Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter
Facebook

Μέιε: 71
Δπηζθέςεηο: -

Εσληαλή κεηάδνζε απφ Θεζείν ζηηο 3/9/2009
ηαηηζηηθά ΠΑΟΚ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ
Δπξσεθινγψλ 2009

Πξψηα ν πνιίηεο
 Οηθνλνκία αλάπηπμεο, ζηαζεξφηεηαο, ζπλνρή
 Πξάζηλε Αλάπηπμε
 Απνηειεζκαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο
 Γλψζε γηα φινπο θαη Δπέλδπζε ζηνλ πνιηηηζκφ
 Πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη θξάηνο γηα ηνλ πνιίηε
 Ηζρπξή Διιάδα ησλ αλνηρηψλ νξηδφλησλ

Αξηζκφο comments:3
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
http://www.flickr.com/photos/pasokphotos/sets/
Ναη http://www.pasok.gr/portal/resource/section/memberFriend

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 100
Άικπνπκ

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://newsletter.pasok.gr/
Τπάξρεη
http://www.facebook.com/pages/63661884/17484026282

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:7
Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 22.911
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:3

Θέκαηα εκεηψζεσλ:


XXIII πλέδξην ηεο νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο - Αζήλα 30/6-2/7

Αξηζκφο posts: 5

Αξηζκφο γεγνλφησλ:














1ε πλεδξίαζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Κηλήκαηνο
Οκηιία Πξσζππνπξγνχ, ζην πξψην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
Ο Γηψξγνο Παπαλδξένπ ζπκκεηείρε ζε ζπδήηεζε κε bloggers πνπ
νξγάλσζε ην TVXS.
Οξθσκνζία ηνπ λένπ πξσζππνπξγνχ Γηψξγνπ Α. Παπαλδξένπ
ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνινπ Παπνχιηα απφ
ηνλ Αξρηεπίζθνπν Ηεξψλπκν.
Γειψζεηο ηνπ απξηαλνχ Πξσζππνπξγνχ, Γηψξγνπ Α. Παπαλδξένπ
ζην Εάπεην.
Σίπνηα δελ έρεη θξηζεί, ηίπνηα δελ είλαη δεδνκέλν. Γίλνπκε ηνλ
αγψλα κέρξη λα θιείζνπλ νη θάιπεο.
Γηαρξνληθέο αξρέο θαη αμίεο(πνη 17)
πνη 16
πνη 15
Πάκε κε φινπο ηνπο Έιιελεο λα αιιάμνπκε ηελ Διιάδα.
πνη 14
πνη 13
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Αξηζκφο comments:4
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:31
Αξηζκφο comments:132

Αξηζκφο comments:175
Αξηζκφο comments:94
Αξηζκφο comments:82
Αξηζκφο comments:88
Αξηζκφο comments:104
Αξηζκφο comments:19
Αξηζκφο comments:49



















Twitter

πνη 12
Οκηιία ζην Ζξάθιεην
Σα 5 ςέκαηα ηνπ θ .Καξακαλιή
Πεξηβάιινλ(πνη 11)
Debate Καξακαλιή-Παπαλδξένπ
Γέθα αιήζεηεο(πνη 10)
Παηδεία(πνη 9)
Έλα θξάηνο θηιηθφ πξνο ηνλ πνιίηε(πνη 8)
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο(πνη 6)
ηήξημε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο(πνη 5)
Φεθίδνπκε άκεζα 5 λνκνζρέδηα(πνη 4)
πλέληεπμε Σχπνπ ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ ζηελ 74ε ΓΔΘ.
Οκηιία κε ηίηιν ”Καζαξά ιεθηά ,θαζαξφ πεξηβάιινλ θαζαξέο
θνπβέληεο”
πνη 3,2,1
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζην 16o Παλειιήλην πλέδξην Νέσλ
Αγξνηψλ, ζηελ Αξραία Οιπκπία
Τπνςεθηφηεηεο γηα ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009.
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζην Θεζείν

Τπάξρεη http://twitter.com/pasok

Αξηζκφο comments:186
Αξηζκφο comments:171
Αξηζκφο comments:51
Αξηζκφο comments:65
Αξηζκφο comments:41
Αξηζκφο comments:100
Αξηζκφο comments:49
Αξηζκφο comments:68
Αξηζκφο comments:49
Αξηζκφο comments:35
Αξηζκφο comments:13
Αξηζκφο comments:6
Αξηζκφο comments:31
Αξηζκφο comments:28
Αξηζκφο comments:29
Αξηζκφο comments:24
Αξηζκφο comments:15
Αξηζκφο comments:19
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 6
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: 36
Αξηζκφο Followers:991
Αξηζκφο tweets: 410

Θέκαηα πδεηήζεσλ :












YouTube

H oξθσκνζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Γηψξγνπ Παπαλδξένπ
1ε πλεδξίαζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Κηλήκαηνο
Οκηιία Παπαλδξένπ ζηελ Πάηξα
Οκηιία ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο(1/10/09)
πλέληεπμε ηνπ Παπαλδξένπ ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ΜΜΔ(30/9/09)
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζηε Θεζζαινλίθε(29/9/09)
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζηε Λάξηζα(27/9/09)
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζην Ζξάθιεην
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζηελ Σξίπνιε
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζηελ 74ε ΓΔΘ
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε
Οκηιία ηνπ Παπαλδξένπ ζην Παλειιήλην πλέδξην Αγξνηψλ

Έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη
http://www.youtube.com/pasokwebtv

Τπάξρνπλ videos:







H νξθσκνζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Γηψξγνπ Παπαλδξένπ
Αλαθνίλσζε ζχλζεζεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
Οκηιία Παπαλδξένπ ζηελ Πάηξα
Οκηιία Παπαλδξένπ ζηα Ησάλληλα
Οκηιία Παπαλδξένπ ζηε Λάξηζα
Οκηιία Παπαλδξένπ ζηελ Σξίπνιε
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Αξηζκφο comments:15
Αξηζκφο comments:4
Αξηζκφο comments:2
Αξηζκφο comments:2
Αξηζκφο comments:3
Αξηζκφο comments:2
Αξηζκφο comments:2
Αξηζκφο comments:3
Αξηζκφο comments:3
Αξηζκφο comments:5
Αξηζκφο comments:5
Αξηζκφο comments:7
Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ:664
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 1
56.937
Αξηζκφο θίισλ: 4
Αξηζκφο videos: 830
Αξηζκφο comments:15
Αξηζκφο comments: 3
Αξηζκφο comments: 6
Αξηζκφο comments: 2
Αξηζκφο comments: 11
Αξηζκφο comments: 1





















Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Οκηιία Παπαλδξένπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε
Οκηιία Παπαλδξένπ ζηε Θεζζαινλίθε
Οκηιία Παπαλδξένπ ζην Ζξάθιεην
Οκηιία Παπαλδξένπ ζην Θεζείν
πνη 17
πνη 16
πνη 15
πνη 14
πνη 13
πνη 12
πνη 11
πνη 10
πνη 9
πνη 8
πνη 3
πνη 2
πνη 1
πνη 7
πνη 6
πνη 5

Αξηζκφο comments: 3
Αξηζκφο comments: 11
Αξηζκφο comments: 9
Αξηζκφο comments: 11
Αξηζκφο comments: 13
Αξηζκφο comments: 5
Αξηζκφο comments: 7
Αξηζκφο comments: 133
Αξηζκφο comments: 119
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 101
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 2
Αξηζκφο comments: 37
Αξηζκφο comments: 36
Αξηζκφο comments: 78
Αξηζκφο comments: 6
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 6
Αξηζκφο comments: 0

ρη
Ναη http://feeds2.feedburner.com/Pasokgr-President
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.pasok.gr/portal/communicationForm.jsf

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(PASOK_website,2009),(PASOK_forum,2009),(PASOK_blog,2009),
(PASOK_facebook,2009),(PASOK_twitter,2009), (PASOK_youtube, 2009).

4.1.3

ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΚΕ)

Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο ηδξχζεθε ην 1918 θαη είλαη ην
καθξνβηφηεξν απ' ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ δξνπλ ζηελ Διιάδα.
Χο θφκκα απεπζχλεηαη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ζηα ιατθά ζηξψκαηα θαη
θαζνδεγείηαη απφ ηελ καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή θνζκνζεσξία. ήκα ηνπ είλαη ην
ζθπξνδξέπαλν. Δίλαη απφ ηα ιίγα ζεκαληηθά ζε απήρεζε θνκκνπληζηηθά θφκκαηα
ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο πνπ δελ αθνινχζεζαλ ηε γξακκή ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ θαη
θαηάθεξαλ λα ππεξβνχλ ηελ θξίζε πνπ δεκηνχξγεζε ζην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ε
αλαηξνπή ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ην 1989-1991. ήκεξα, ην ΚΚΔ είλαη ην ηξίην
ζε αξηζκφ εδξψλ θφκκα ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, κε 22 βνπιεπηέο, θαη αζθεί
επηξξνή ηδηαίηεξα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη θηλεκαηηθέο νξγαλψζεηο. Σν ΚΚΔ κε
αξρεγφ ηελ Αιέθα Παπαξήγα έιαβε πνζνζηφ 7,54% θαη 21 έδξεο ζηελ Βνπιή.
(KKE_wikipedia, 2009)
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4.4 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΚΚΕ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.kke.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 2
 Αξηζκφο external
links:67
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο posts:Μέιε: Δπηζθέςεηο: Blog

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Γελ ππάξρεη
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Σν πξφγξακκα είλαη:








Ο ζχγρξνλνο θφζκνο
Σν ζχγρξνλν επαλαζηαηηθφ θαη αληηηκπεξηαιηζηηθφ θίλεκα
Ζ Διιάδα ζην ζχζηεκα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ
Ο ραξαθηήξαο ηεο επαλάζηαζεο
Βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνη πάιεο
Σν αληηηκπεξηαιηζηηθφ θαη αληηκνλνπσιηαθφ Μέησπν θαη ην
πξφβιεκα ηεο εμνπζίαο
Ζ νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο ζειίδσλ:1

Οη ζέζεηο είλαη:
















Κνηλσληθή αζθάιηζε
Βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα
Πξνζηαζία αλέξγσλ
Πξνζηαζία κεηξφηεηαο
Πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη λεαξψλ δεπγαξηψλ
Πξνζηαζία απηναπαζρνινχκελσλ
Πξννπηηθέο γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ην αγξνδηαηξνθηθφ
πξφβιεκα
Σαμηθή ελφηεηα Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ
πλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ην εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα
Καπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηα ιηκάληα
ηξαηεγηθή γηα ηελ λαπηηιία
Ρχζκηζε ζρέζεσλ Πνιηηείαο-Δθθιεζίαο
Ρχζκηζε Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ άηνκα κε αλαπεξία
Γεκηνπξγία Κξάηνπο Πξφλνηαο
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Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1






Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter

Facebook

Μέηξα ελάληηα ησλ λαξθσηηθψλ
Αληηκεηψπηζε ηνπ ληφπηλγθ
Πξνγξάκκαηα γηα Φπζηθή Αγσγή θαη πγηή αζιεηηζκφ
Μέηξα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.kke.gr/anakoinoseis_grafeioy_typoy

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:10

Τπάξρεη
http://www.facebook.com/pages/-KKE-KOMMOUNISTIKO-KOMMAELLADAS/117263823056
Θέκαηα εκεηψζεσλ:

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 366
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:5








Μεηάδνζε πξνπαγάλδαο
Σν επαλαζηαηηθφ θίλεκα
Οη ζηφρνη ηνπ ΠΑ.ΜΔ.
Σν ζχγρξνλν επαλαζηαηηθφ θίλεκα
Ο ραξαθηήξαο ηεο επαλάζηαζεο
Ζ νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ

Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 2
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ:
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 1
Αξηζκφο θίισλ:
Αξηζκφο videos:

Τπάξρνπλ videos:










Polls
RSS Feed

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ΚΚΔ 2009
πνη ΚΚΔ 2009
Δζέλα ζέινπλ λα θνβίζνπλ
νπ είπαλ ςέκαηα
Αλεξγία
TVspot ηνπ ΚΚΔ
Πξνεθινγηθφ ζπνη ηνπ ΚΚΔ
Πάκε αγψλα!
ΚΚΔ - Μέησπν ηζρπξφ, ζην ραθηεδηζκφ.
ΚΚΔ-θιεξή αληεπίζεζε

ρη
Ναη
http://www1.rizospastis.gr/static.do?page=/special/rssFeeds/rssFeeds.jsp&pu
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Αξηζκφο comments:6
Αξηζκφο comments: 5
Αξηζκφο comments: 3
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 4
Αξηζκφο comments: 8
Αξηζκφο comments: 6
Αξηζκφο comments: 53
Αξηζκφο comments: 122
Αξηζκφο comments: 63

Mobile
functionality

blDate=16/10/2009&id=11446
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.kke.gr/epikoinonia/kommoynistiko_komma_elladas
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γα ελεκέξσζε
http://www2.rizospastis.gr/
http://www.solidnet.org/

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(KKE_website,2009), (KKE_facebook,2009)

4.1.4

ΤΝΑΠΙΜΟ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ (ΤΡΙΖΑ)

Ο πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο ή ζπληνκφηεξα ΤΡΗΕΑ είλαη
ζπλαζπηζκφο αξηζηεξψλ θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα. Γελ απνηειεί
εληαίν πνιηηηθφ θνξέα, αιιά κία ζπκκαρία θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ. Σν ΤΡΗΕΑ
κε αξρεγφ ηoλ Αιέμε Σζίπξα έιαβε πνζνζηφ 4,60% θαη 13 έδξεο ζηελ Βνπιή.
Ο πλαζπηζκφο
ηεο
Αξηζηεξάο,
ησλ
Κηλεκάησλ
θαη
ηεο
Οηθνινγίαο (ζπληνκφηεξα πλαζπηζκφο ή ΤΝ), φπσο κεηνλνκάζηεθε ην 2003 ν
πλαζπηζκφο ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, είλαη έλα ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα ηεο
αξηζηεξάο. Πξφεδξφο ηνπ απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 είλαη ν Αιέμεο Σζίπξαο,
δηαδερφκελνο ηνλ Αιέθν Αιαβάλν. Απνηειεί ην κεγαιχηεξν θφκκα ελφο κεησπηθνχ
ζρήκαηνο κε ηίηιν «πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο». Έηζη αλαθέξνπκε ην
θφκκα ΤΡΗΕΑ θαη φρη ην θφκκα πλαζπηζκφο θαη αλαπηχζζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ην
απαξηίδνπλ. (SYRIZA_wikipedia, 2009)

4.5 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΤΡΙΗΑ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.syriza.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 88
 Αξηζκφο external
links:168
Δπηζθέςεηο (50.000)γηα ηελ
εκέξα ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:121
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:1
Αξηζκφο posts:0

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.syriza.gr/giati-syriza/oi-synistoses
Τπάξρεη
http://dialogos.syriza.gr/search?SearchableText=ιέηε
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Πινπξαιηζηηθφηαηε εθπξνζψπεζε ΤΡΗΕΑ ζην Κνηλνβνχιην

Αξηζκφο comments:20
Μέιε: Δπηζθέςεηο: -
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Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Blog



















Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

Αξηζκφο comments:25
Αξηζκφο comments:59

Τπάξρεη http://blog.syriza.eu/
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:



Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Πινπξαιηζηηθφηαηε εθπξνζψπεζε ΤΡΗΕΑ ζην λέν θνηλνβνχιην
Ση γίλεηαη κε ηνλ ΤΝαζπηζκφ θαη ηνλ Τλαζπηζκφ;

Γηάινγνο κε αθνξκή ην εθινγηθφ απνηέιεζκα
πλεδξίαζε Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Αραΐαο ηνπ πλαζπηζκνχ γηα
απνηίκεζε ησλ εθινγψλ
Ο θ.Υνπληήο κέινο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Κ. γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή,
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε
Αλαθνίλσζε ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηηο δειψζεηο ππνπξγνχ Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε γηα απέιαζε 1200 κεηαλαζηψλ

Αξηζκφο comments:25
Αξηζκφο comments:0

Αλαζηξνθή θαηάξξεπζεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη εγθαηάιεηςε
ππαίζξνπ
Πνιηηηθή γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
Γίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα
Κξίζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αλεξγία
Πνηνηηθή, βηψζηκε, δεκφζηα θνηλσληθή αζθάιηζε
Οινθιεξσκέλν δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο
Μέηξα γηα ηελ παηδεία
Μέηξα γηα ηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ
Πξνηάζεηο γηα ζηξαηησηηθέο δαπάλεο θαη άκπλα
Αλάπηπμε ζπκβαηή κε ηελ νηθνινγηθή αεηθνξία
Νέν κνληέιν δεκφζηνπ θνξέα γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
Γηθαηψκαηα γηα ηηο γπλαίθεο
Γηθαηψκαηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο
Σνπνζεηήζεηο γηα ηελ ΔΔ ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ
Δπξψπε

Αξηζκφο ζειίδσλ:1

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ http://www.syriza.gr/press/yliko/fotografies
Ναη
http://www.syriza.gr/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came
_from=http://www.syriza.gr/press/anakoinoseis-synistoson-syriza
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.syriza.gr/press/arthra-parembaseis/
Τπάξρεη γθξνππ
http://www.facebook.com/group.php?gid=5995388839

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 12
Άικπνπκ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:20
Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 1948
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:84

Θέκαηα πδεηήζεσλ:




ρη ζην ΛΑ.Ο θαη ηελ αθξνδεμηά
Δπηρεηξήζεηο θνχπα
Αλαθνίλσζε ηεο ΚΟΔ γηα ην ΤΡΗΕΑ θαη ηηο εθινγέο

Αξηζκφο posts: 3
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 21
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: 0
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Τπάξρεη http://twitter.com/syriza_gr

Twitter

Αξηζκφο Followers:201
Αξηζκφο tweets: 339

Θέκαηα πδεηήζεσλ :















YouTube

RSS Feed
Mobile
functionality

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη
http://www.youtube.com/user/syriza09

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ:25
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 9741

Τπάξρνπλ videos:

Αξηζκφο θίισλ: Αξηζκφο videos: 99










Polls

«Φηηαζίδηα» ηα πεξί δήζελ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ
Άκεζε θαη ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αζχινπ
χζηαζε εηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Κ. γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή,
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε
Αραξαθηήξηζην παηρλίδη εθβηαζκψλ
Ο ΤΡΗΕΑ θαηαδηθάδεη ηελ αζηπλνκηθή βία θαη επίζεζε
Σν ζέκα ησλ απνιχζεσλ θαη ησλ εθβηαζκψλ ζηα λαππεγεία
θαξακαγθά ζηελ νινκέιεηα ηνπ επξσθνηλνβνπιίνπ
Αγψλαο πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
Ζ Κνκηζηφλ δελ έρεη ιάβεη θακία αίηεζε γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ
Σακείνπ Αιιειεγγχεο
Πνιχ θαθή ε πξψηε πξάμε ηεο ππνπξγνχ Παηδείαο γηα ηελ
αλαζηνιή ησλ πξνγξακκάησλ Πξφζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο
Ο ΤΡΗΕΑ γηα ηελ λέα θπβέξλεζε
Σξίην θφκκα ζηνπο λένπο ν ΤΡΗΕΑ
Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ δηθνκκαηηζκνχ παξάγνπλ αλεξγία θαη
αληζφηεηεο
ηφρνο ηνπ ΤΡΗΕΑ λα εθθξαζηνχλ νη αλάγθεο ηνπ θφζκνπ, ησλ
εξγαδνκέλσλ, ηεο λενιαίαο
Απνζπάζκαηα νκηιίαο ηνπ Αι.Σζίπξα ζε ζπγθέληξσζε ζηελ
Υαιθίδα
πλέληεπμε ηχπνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ

πλέληεπμε ηχπνπ: Δξσηήζεηο πνιηηψλ
Κεληξηθή νκηιία ΤΡΗΕΑ
πλάληεζε δηαλννπκέλσλ ππνζηεξηθηψλ ΤΡΗΕΑ
Γηαθαλαιηθή ΤΡΗΕΑ: πλεξγαζία κε ην ΠΑΟΚ
πνη ΤΡΗΕΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
Ο Αιέμεο Σζίπξαο ζην DEBATE
πνη ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηελ νηθνινγία
Θέζεηο ΤΡΗΕΑ γηα ηελ νηθνλνκία ζε Διιάδα θαη Δπξψπε
Σν δεθάιεπην ζπνη ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηηο εζληθέο εθινγέο

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0

Ναη http://www.syriza.gr/press/arthra-parembaseis/ta-apotelesmata-tonboyleytikon-eklogon
Ναη http://www.syriza.gr/press/anakoinoseis/anakoinseis/RSS
Ναη ππάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία http://www.syriza.gr/contact-info

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:

45

(SYRIZA_website,2009),(SYRIZA _forum,2009),(SYRIZA _blog,2009),
(SYRIZA _facebook,2009),(SYRIZA _twitter,2009), (SYRIZA _youtube, 2009).

4.1.5

ΛΑΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟ (ΛΑ.Ο)

Ο Λατθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο (ΛΑ.Ο.Σ.) είλαη ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα
ηεο ιατθήο Γεμηάο. Ηδξχζεθε απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν θαη πξψελ βνπιεπηή ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, Γεψξγην
Καξαηδαθέξε ζηηο 14
επηεκβξίνπ ηνπ 2000.
Σν θφκκα αλήθεη ζηνλ ζπλαζπηζκφ θνκκάησλ ηεο Δπξψπεο κε ην φλνκα
«Αλεμαξηεζία/Γεκνθξαηία (IND/DEM)». Σν ΛΑ.Ο. κε αξρεγφ ηνλ Γηψξγν
Καξαηδαθέξε έιαβε πνζνζηφ 5,63% θαη 15 έδξεο ζηελ Βνπιή. (LA.OS._wikipedia,
2009)

4.6 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΛΑ.Ο.

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.laos.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 59
 Αξηζκφο external
links:15
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:197
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:6
Αξηζκφο comments:0

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.laos.gr/FormEgrafi.htm
Τπάξρεη
http://www.neos-forum.com/viewforum.php?f=6

Μέιε: 1715
Δπηζθέςεηο:Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:






Blog

ΛΑ.Ο. ζην δηαδίθηπν
Πνηνη ππνςήθηνη βνπιεπηέο κπαίλνπλ ζηε βνπιή
ΛΑ.Ο. Νέα κχξλε
Καιά απνηειέζκαηα ζε Λέζβν, Λήκλν θαη Αη-ηξαηή
Τπάξρνπλ ππνςήθηνη βνπιεπηέο ζρεηηθνί κε έξεπλα θαη
ηερλνινγία;
Δπαγγειφπνπινο – ΛΑ.Ο.

Αξηζκφο posts:74
Αξηζκφο posts:10
Αξηζκφο posts:3
Αξηζκφο posts:1
Αξηζκφο posts:7
Αξηζκφο posts:4

Τπάξρεη
http://laos-politics.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:





Οξγηζκέλε αληίδξαζε ΛΑ.Ο. γηα ηνλ πνιηηηθφ φξθν ηνπ ΤΡΗΕΑ
Ο ΛΑ.Ο. ζε δηαξθή αλεξρφκελε πνξεία
Γ.Καξαηδαθέξεο «Δκείο ζα είκαζηε ε νπζηαζηηθή αληηπνιίηεπζε»
Γήισζε πξνέδξνπ ΛΑ.Ο. κεηά ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπ
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Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

δηθαηψκαηνο
 ηε Θεζζαινλίθε ζα ςεθίζεη ν πξφεδξνο ηνπ ΛΑ.Ο.
 Πξφγξακκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΛΑ.Ο.
 Ζ θεξδηζκέλε ςήθνο
 Ο Καξαηδαθέξεο γηα ην debate ησλ δχν πνιηηηθψλ αξρεγψλ
 Αλαθνίλσζε ππνςεθίσλ ηεο ιίζηαο επηθξαηείαο
Γχλακε Αλφδνπ
Οη ζέζεηο είλαη:













Θεζκνί
Δμσηεξηθή πνιηηηθή
Δζληθή Άκπλα
Γεκφζηα απηνδηνίθεζε
Οηθνλνκία
Γηθαηνζχλε
Αζθάιεηα, Γεκφζηα Σάμε θαη ψκαηα Αζθαιείαο
Αλάπηπμε Διιάδαο θαη Διιήλσλ
Κνηλσληθή Μέξηκλα, Αζθάιηζε, Πξφλνηα
Παηδεία, Θξεζθεχκαηα, Πνιηηηζκφο, Δθπαίδεπζε
Δπηθνηλσλίεο, πγθνηλσλίεο, Ναπηηιία
Πεξηβάιινλ, Υσξνηαμία, Δλέξγεηα

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:6
ζειίδσλ:5
ζειίδσλ:4
ζειίδσλ:3
ζειίδσλ:5
ζειίδσλ:2
ζειίδσλ:2
ζειίδσλ:12
ζειίδσλ:12
ζειίδσλ:7
ζειίδσλ:5
ζειίδσλ:7

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=photo
ρη

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 5
Άικπνπκ

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.laos.gr/pressroom.asp
Τπάξρεη γθξνππ
http://www.facebook.com/group.php?gid=32534672292

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:20
Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters:867
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:178

Θέκαηα πδεηήζεσλ:




Πξφηαζε γηα κεγάιε ελσκέλε Κεληξνδεμηά Παξάηαμε
9 ρξφληα ΛΑ.Ο
Διιάδα-Σνπξθία

Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 2
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 121
Αξηζκφο Βίληεν: 3

Twitter

Τπάξρεη http://twitter.com/laos_hellas

Αξηζκφο Followers:206
Αξηζκφο tweets: 476

Θέκαηα πδεηήζεσλ :






Ο ΛΑ.Ο. ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Ο ΛΑ.Ο. ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟ "ΚΟΠΗΑΝΟ"
ΓΖΛΧΔΗ Γ. ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ ΓΗΑ ΣΑ ΛΗΜΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ
ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ.
ΓΖΛΧΔΗ Γ. ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑ
ΛΗΜΑΝΗΑ.
Ο ΛΑ.Ο. ΓΗΑ ΣΖN ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ
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Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0




YouTube

Ο ΛΑ.Ο. ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟ-ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ
Ο ΛΑ.Ο. ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΟΠΗΧΝΣΟΤΡΚΗΑ
 Ο ΛΑ.Ο. ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟΤ ΓΗΑ
ΠΔΡΗΚΟΠΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ.
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΛΑ.Ο.
 Ο ΛΑ.Ο. Δ ΓΗΑΡΚΖ ΑΝΟΓΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ
 ΓΖΛΧΔΗ Γ. ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ ΣΟ ΕΑΠΠΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟ
ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ 4εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ.
Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη αιιά γηα ε πξνβνιή ησλ video γίλεηαη απφ ην
http://www.laostv.gr/

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Τπάξρνπλ videos:

Αξηζκφο videos: 99






Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Γεθάιεπην video ΛΑ.Ο. γηα ηηο εθινγέο 2009
πνη ΛΑ.Ο. ζηηο επξσεθινγέο
Σν βξάδπ ηεο Κπξηαθήο
9 ρξφληα ΛΑ.Ο.
Ο Γ.Καξαηδαθέξεο ζηελ Δπξσβνπιή

Αξηζκφο comments:0

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 1

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 334
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 79
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 116
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 85
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 42

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.laos.gr/contact.asp

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(LA.OS._website,2009),( LA.OS._forum,2009),( LA.OS_blog,2009),
(LA.OS._facebook,2009),( LA.OS. _twitter,2009), (LA.OS. _laostv, 2009).

4.1.6

ΕΝΩΗ ΚΕΝΣΡΩΩΝ

Ζ Έλσζε Κεληξψσλ είλαη ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ ηδξχζεθε
ην 1992 θαηφπηλ απφθαζεο ζπλεδξίνπ, κε πξφεδξν ηνλ Βαζίιε Λεβέληε. Γηεθδηθεί
αλάκεζα ζε άιιεο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο ηε ζπλέρεηα ηνπ ηζηνξηθνχ πνιηηηθνχ ρψξνπ
ηνπ Κέληξνπ, νη αξρέο ηνπ νπνίνπ εθθξάζηεθαλ ζηηο αξρέο θαη ζηα κέζα ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα απφ ηνπο Γεψξγην Παπαλδξένπ θαη Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ.
Ζ Έλσζε Κεληξψσλ έιαβε κέξνο ζε φιεο ηηο εθινγέο απφ ην 1992 κε πιεξφηεηα
ζπλδπαζκψλ ζε φιε ηε ρψξα. Σα πνζνζηά ηεο ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ 0,2 έσο
0,5 %.Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε βνπιεπηηθέο εθινγέο ήηαλ 0,8% ην 1996 θαη ζε
Δπξσεθινγέο 1,2% ην 1994. Ζ Έλσζε Κεληξψσλ κε αξρεγφ ηνλ Βαζίιε Λεβέληε
έιαβε πνζνζηφ 0,27% ρσξίο λα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη έδξεο ζηελ Βνπιή.
(ENOSIKENTROON_wikipedia, 2009)
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4.7 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων EΝΩΘ ΚΕΝΣΡΩΩΝ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.enosikentroon.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 53
 Αξηζκφο external
links:26
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:26
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:5
Μέιε: 9
Δπηζθέςεηο: -

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.enosikentroon.gr/melos.htm
Τπάξρεη
http://www.vpalmas.com/phpBB3/

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:





Blog







Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Αξηζκφο posts:9
Αξηζκφο posts:3
Αξηζκφο posts:1
Αξηζκφο posts:1
Αξηζκφο posts:1

Τπάξρεη
http://www.enosikentroon.gr/blog.htm
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:



Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Πνιηηηθφ θνξνπκ
Θέιεηε λα ππάξρεη έλα κνλν site ηνπ θφκκαηνο;
ηελ πεξηθέξεηα πνπ κπνξνχκε λα βιέπνπκε εθπνκπέο;
Οηθνλνκία
Τγεία

Υψξα ή Υψξνο;
Οη Γεξκαλνί απνθαζίδνπλ γηα ηε ζθιεξφηεηα ησλ κέηξσλ ζηελ
Διιάδα
«Χξνινγηαθέο βφκβεο» ζηα Σακεία
θιεξά κέηξα απφ ηε ΓΤΟ ζηνπο αθεηιέηεο
Οιηθή επηδείλσζε ζε έιιεηκκα, ρξένο, αληαγσληζηηθφηεηα,
αλάπηπμε
Δπξσπατθφο ζθεπηηθηζκφο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
Σνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο ζηε Γ.Δπξψπε αληηκεησπίδνπλ νη
ειιεληθέο ηξάπεδεο

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:30
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Οη ζέζεηο είλαη:







Απιή αλαινγηθή
Γηθνκκαηηζκφο
Γηαπιεθφκελα
ΜΜΔ
ΔΔ, ΟΝΔ
Σνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο ζην Αηγαίν

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

ζειίδσλ:6
ζειίδσλ:5
ζειίδσλ:4
ζειίδσλ:3
ζειίδσλ:5
ζειίδσλ:2

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: Άικπνπκ
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Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

ρη
Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ
Τπάξρεη γθξνππ
http://www.facebook.com/group.php?gid=56844270453&ref=search&sid=1
327740100.1395184628..1
Θέκαηα πδεηήζεσλ:


16 Οθηψβξε

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters:415
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:42

Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 46
Αξηζκφο Βίληεν: 0

Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 1

Τπάξρνπλ videos:

Αξηζκφο videos:2 0





Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Δξκελεία εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο
Ζ αθξνδεμηά δεκηψλεη ηελ Διιάδα
Δθινγέο 2009

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 0
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 0
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 0

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.enosikentroon.gr/epikinonia2.htm

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(ENOSIKENTROON_website,2009),(ENOSIKENTROON_forum,2009),
(ENOSIKENTROON_blog,2009),(ENOSIKENTROON_facebook,2009).

4.1.7

ΛΑΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ - ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ

Ζ Υξπζή Απγή είλαη ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε κε εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ
δξα ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζπρλά αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν
«ρξπζαπγίηεο». Αλ θαη πξφθεηηαη γηα λφκηκν πνιηηηθφ θφκκα, ε Υ.Α. έρεη πνιιέο
θνξέο ηαπηηζηεί κε ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη κέιε
αξηζηεξψλ θαη αλαξρηθψλ νξγαλψζεσλ. Δπίζεο έρεη θαηεγνξεζεί φηη έρεη ζηελέο
ζρέζεηο κε ηελ Αζηπλνκία, πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ αηηκσξεζία. Ζ Υξπζή Απγή κε
αξρεγφ ηνλ Νίθν Μηραινιηάθν έιαβε πνζνζηφ 0,29% ρσξίο λα θαηαθέξεη λα
απνθηήζεη έδξεο ζηελ Βνπιή. (XRYSHAYGH_wikipedia, 2009)
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4.8 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΧΡΤΘ ΑΤΓΘ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://xryshaygh.wordpress.com/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 1
 Αξηζκφο external
links:135
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:5
Μέιε: Δπηζθέςεηο: -

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Τπάξρεη
http://xryshaygh.wordpress.com/

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:





Blog

Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0

Τπάξρεη
http://el.wordpress.com/
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:






Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Πήγαλ φινη ζηηο θάιπεο θαη ηα θαηάθεξαλ «Μεδέλ εηο ην πειίθνλ»
Απηή είλαη ε δεκνθξαηία ζαο
ακπνηάξηζκα κε θάζε ηξφπν ζηα ςεθνδέιηηα ηεο Υξπζήο Απγήο
Ήξζε ε ψξα λα κεηξεζνχλε νη Αιεζηλνί εζληθηζηέο
Ηφο θαηά Υξπζήο Απγήο ζην θπξηαθάηηθν εθινγηθφ θχιιν ηεο
Διεπζεξνηππίαο

Πήγαλ φινη ζηηο θάιπεο θαη ηα θαηάθεξαλ «Μεδέλ εηο ην πειίθνλ»
Απηή είλαη ε δεκνθξαηία ζαο
ακπνηάξηζκα κε θάζε ηξφπν ζηα ςεθνδέιηηα ηεο Υξπζήο Απγήο
Ήξζε ε ψξα λα κεηξεζνχλε νη Αιεζηλνί εζληθηζηέο
Ηφο θαηά Υξπζήο Απγήο ζην θπξηαθάηηθν εθινγηθφ θχιιν ηεο
Διεπζεξνηππίαο

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:30
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

ΠΔΡΑΔ ΣΑ ΑΚΡΑ
Οη ζέζεηο είλαη:













ΔΘΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ: Βφξεηα Ήπεηξνο, Μαθεδνληθφ, Κχπξνο,
Αηγαίν, Θξάθε, Απφδεκνο Διιεληζκφο
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΝΔΡΓΗΑ-ΛΑΘΡΟΜΔΣΑΝΑΣΔ
ΝΔΟΛΑΗΑ-ΠΑΗΓΔΗΑ-ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟ-ΑΣΤΦΗΛΗΑ
ΑΓΡΟΣΔ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΠΑΗΘΡΟ
ΠΟΛΗΣΗΜΟ
ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ-ΣΤΠΟ
ΘΡΖΚΔΗΑ
Ο ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΛΗΣΖ
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Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: Άικπνπκ

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://xryshaygh.wordpress.com/category/επηθαηξφηεηα/
Τπάξρεη http://www.facebook.com/pages/Athens-Greece/-/24901064725
ρσξίο ζπδεηήζεηο

Facebook

Αιιά θαη γθξνππ
http://www.facebook.com/group.php?gid=51514041628

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:127
Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters:3536
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:82
Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters:68
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:3

ζέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αξηζκφο Βίληεν: 0
Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 1

Τπάξρνπλ videos:

Αξηζκφο videos:2 0







Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Υξπζή Απγή ελαληίνλ φισλ
Απφ ηελ Άισζε ζην Νενζσκαληζκφ
Υξπζή Απγή
Μαθεδνλία Γε Διιεληθή
Όκλνο Υξπζήο Απγήο
ΠΑΟΚ : Γηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο Αιβαλνχο

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 162
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 5
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 271
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 1
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 81
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 22

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://xryshaygh.wordpress.com/contact/

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(XRYSHAYGH_website,2009),(XRYSHAYGH_forum,2009),
(XRYSHAYGH_blog,2009),( XRYSHAYGH _facebook,2009).

4.1.8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ ΤΝΕΦΙΣΩΝ ΣΟΤ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ

Σν θφκκα Κνηλσληθή Πνιηηηθή Παξάηαμε πλερηζηψλ Σνπ Καπνδίζηξηα πήξε
κέξνο ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2009 κε ην φλνκα Κνηλσλία. Με αξρεγφ ηνλ Μαλψιε
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Βνινπδάθε απέθηεζε ζηηο εθινγέο ην 0,16% ησλ ειιεληθψλ ςήθσλ ρσξίο λα
θαηαθέξεη
λα
απνθηήζεη
έδξεο
ζηε
Βνπιή.
(Ellinikes_bouleutikes_ekloges_2009_wikipedia, 2009)
4.9 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.koinwnia.com/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 134
 Αξηζκφο external
links:9
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:Αξηζκφο posts:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Αξηζκφο comments:0

Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ:
Blog

Τπάξρεη
http://www.elliniko-fenomeno.gr/?p=5116
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:








Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Πξάζηλε αλάπηπμε- Πξάζηλνη Ήιηνη –Πξάζηλα Άινγα
Αηηήζεηο απφ φιν ηνλ θφζκν
Παχινο Μειάο καο θαιεί ζε εζληθή εγξήγνξζε θαη νκνςπρία
Τπεξ-Σξάπεδα γηα ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο
Αιιαγή ζειίδαο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο
Κξπθφ δαλεηζκφ 20 δηζ.επξψ
ΔΠΑ: Γξάζε γηα ηελ ελίζρπζε επηζηεκφλσλ

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:30
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Δίλαη ε παηξίδα καο θαη ηε ζέινπκε πίζσ
Οη ζέζεηο είλαη:














Δθθιεζία
Διιάδα
Δ.Δ
Τπφινηπνο θφζκνο
Τγεία
Παηδεία
Οηθνλνκία
Δμσηεξηθή Πνιηηηθή
Δξγαζία
Ναπηηιία
Γηθαηνζχλε
Άκπλα
Γεκφζηα Σάμε

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

53

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1






Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter

Facebook

Πεξηβάιινλ
Πνιηηηζκφο
Σερλνινγία
Αζιεηηζκφο
Κνηλσλία

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Yπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
http://www.koinwnia.com/mod.php?mod=gallery&op=gallery&id=2
ρη

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 30

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.koinwnia.com/mod.php?mod=informasi&op=showinfo&intypei
d=5
Τπάξρεη έλα κφλν ζρφιην πνπ αθνξά ην θφκκα απηφ ζε ζειίδα γθξνππ πνπ
δελ ζρεηίδεηαη κε ην θφκκα.
http://www.facebook.com/pages/Greece/94602772044#/pages/Greece/94602
772044?v=app_2373072738

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters:
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


WWW.ΚΟΗΝΧΝΗΑ.COM

Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αξηζκφο Βίληεν: 0

Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη αιιά κεηά ηελ αλαδήηεζε βξέζεθε απηή ζειίδα
http://vodpod.com/watch/1716780--

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:

Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Πξνεθινγηθφ ζπνη απφ Κνηλσλία

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 0

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.koinwnia.com/mail.php

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(KOINWNIA_website,2009),(KOINWNIA_blog,2009),(KOINWNIA_vpod,2009).

4.1.9

ΕΛΛΗΝΕ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Οη
Έιιελεο
Οηθνιφγνη
(πξψελ Ένωση
Οικολόγων)
είλαη
έλα ειιεληθφ πνιηηηθφ Κφκκα. Ηδξχζεθε ην 1986 θαη ζεσξείηαη κόμμα περιθωρίου.
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Πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο είλαη ν Γεκνζζέλεο Βεξγήο, ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2009
έιαβε ην 0.29% κελ θαηαθέξλνληαο λα απνθηήζεη έδξεο ζηε Βνπιή.
(Ellinikes_bouleutikes_ekloges_2009_wikipedia, 2009)

4.10 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΖΛΛΘΝΕ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.ecologists.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:Αξηζκφο posts:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Αξηζκφο comments:0

Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ:
Blog

Τπάξρεη
http://elections.pblogs.gr/2009/09/a-pshfodeltia-toy-syndyasmoyhmosthenhs-erghs-ellhnes-oikologoi-.html
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

Σα ςεθνδέιηηα ηνπ ζπλδπαζκνχ «Γεκνζζέλεο Βεξγήο – Έιιελεο
Οηθνιφγνη » γηα ηηο 4/10/2009

Αξηζκφο comments:0

ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ: Δίλαη ην δηθφ ζαο θφκκα θαη ζαο πεξηκέλεη
Οη ζέζεηο είλαη:

Yπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
http://www.ecologists.gr/photo_ARXEIO.htm
ρη

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 12

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.ecologists.gr/
Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:2
Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Αξηζκφο ζρνιίσλ:-

ζέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αξηζκφο Βίληεν: -
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Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη αιιά κεηά ηελ αλαδήηεζε βξέζεθε απηή ζειίδα
http://www.ecologists.gr/VIDEOSPOT/VIDEO_SPOT1.html

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:

Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Πξνεθινγηθφ πνη- Έιιελεο Οηθνιφγνη

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 0

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(ECOLOGISTS_website,2009),(ECOLOGISTS_blog,2009).
4.1.10 ΑΝΣΙΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α)

Ζ ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α., ε Αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξή πλεξγαζία
γηα ηελ Αλαηξνπή, είλαη ειιεληθφο πνιηηηθφο ζρεκαηηζκφο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην
ρψξν ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο. Απηνπξνζδηνξίδεηαη σο Μέησπν ηεο
Αληηθαπηηαιηζηηθήο, Δπαλαζηαηηθήο, Κνκκνπληζηηθήο Αξηζηεξάο θαη ηεο
Ρηδνζπαζηηθήο Οηθνινγίαο. πγθξνηήζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ 2009. ηελ
ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. ζπκκεηέρνπλ 10 πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη αλέληαρηνη/εο απφ φιε ηελ
Διιάδα. Οη 10 νξγαλψζεηο είλαη: ε Απηφλνκε Κνκκνπληζηηθή Οξγάλσζε εξξψλ
(ΑΚΟ), ε Αξηζηεξή Αλαζχλζεζε (ΑΡΑΝ), ε Αξηζηεξή Αληηθαπηηαιηζηηθή
πζπείξσζε (ΑΡΑ), ην Δπαλαζηαηηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κίλεκα Διιάδνο (ΔΚΚΔ),
ε Κνκκνπληζηηθή Αλαλέσζε, ην Νέν Αξηζηεξφ Ρεχκα (ΝΑΡ), ε λενιαία
Κνκκνπληζηηθή Απειεπζέξσζε, νη Οηθνιφγνη Δλαιιαθηηθνί, ε Οξγάλσζε
Κνκκνπληζηψλ Γηεζληζηψλ Διιάδαο –πάξηαθνο (ΟΚΓΔ-πάξηαθνο) θαη
ην νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα (ΔΚ). Ζ ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. δηνηθείηαη απφ κηα
επηηξνπή θαη ζηηο εζληθέο εθινγέο 2009 έιαβαλ 0,36% ησλ ςήθσλ ρσξίο λα έρνπλ
έδξεο ζηε Βνπιή. (ANTARSYA_wikipedia, 2009)

4.11 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.antarsya.org/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 229
 Αξηζκφο external
links:51
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Forum

Yπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.antarsya.org/index.php?option=com_user&task=register
Τπάξρεη
http://www.deb8.gr/antarsya/

Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:8
Μέιε: Δπηζθέςεηο: -

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:








Blog

Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter

Facebook

1 sec πξηλ ηελ θάιπε
De-beat-ing
Σν ηειεπηαίν ραξηί

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή: ε κφλε ιχζε
Οη ζέζεηο είλαη:






Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0

Τπάξρεη
http://deb8.gr/blog/
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:




Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Οη αγψλεο είλαη ε απάληεζε ζηελ θξίζε
Γελ ζα πιεξψζνπκε εκείο ηελ θξίζε ηνπ θεθαιαίνπ
Ρήμε θαη αλαηξνπή
Δξγαδφκελνη θαη κεηαλάζηεο
Δξγαηηθφ θίλεκα
Σν κέιινλ καο δελ είλαη ν θαπηηαιηζκφο
Γηα ηελ Αξηζηεξά ηεο λίθεο θαη ηεο αλαηξνπήο
Αξηζηεξά ησλ αγψλσλ

Νενιαηίζηηθε εμέγεξζε
χζηεκα εθκεηάιιεπζεο
χγθξνπζε κε ηελ Δ.Δ γηα αλαηξνπή πνιηηηθήο ηεο
Υσξίο κνξθέο άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη ειέγρνπ απφ ηε βάζε θάζε
ρψξνπ απνηειεζκαηηθή πάιε δελ δηεμάγεηαη
Πάιε Διιήλσλ γηα αλαηξνπή ηεο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο ζειίδσλ:1

Yπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
http://www.antarsya.org/index.php?option=com_content&view=category&i
d=64&Itemid=131
ρη

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 3

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.antarsya.org/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=62&Itemid=140
Yπάξρεη
http://www.facebook.com/group.php?gid=47656702279&v=wall

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:30

Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ

Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Αξηζκφο ζρνιίσλ:Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: -
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Αξηζκφο Βίληεν: Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:






Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α- Δπξσεθινγέο 2009
ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α(Βίληεν 1)
ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α- Αληηθαπηηαιηζκφο
Πξνθεινγηθή εθδήισζε ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α ζηε δπηηθή Θεζζαινλίθε
ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α: ν αλζφο ηεο λενιαίαο θαη φρη κφλν
ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α(Βίληεν 2)

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 134
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 151
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 93
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 0
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 287
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 32

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.antarsya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
207&Itemid=142

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(ANTARSYA_website,2009),( ANTARSYA_forum,2009),
(ANTARSYA _blog,2009),( ANTARSYA_facebook,2009).

4.1.11 ΜΑΡΞΙΣΙΚΟ – ΛΕΝΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ (Μ – Λ
ΚΚΕ)

Σν Μαξμηζηηθφ - Λεληληζηηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο (Μ-Λ
ΚΚΔ) είλαη έλα ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα. Σν Μ-Λ ΚΚΔ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε
δηάζπαζε, ην Ννέκβξην ηνπ 1976, ηεο Οξγάλσζεο Μαξμηζηψλ Λεληληζηψλ
Διιάδαο (ΟΜΛΔ) κεηά απφ δηαθσλίεο πνπ πξνέθπςαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πάλσ ζε
δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο θνκκνπληζηηθνχ καξμηζηηθνχιεληληζηηθνχ θηλήκαηνο. Σν Μ-Λ ΚΚΔ αζπάδεηαη ηηο απφςεηο ηνπ Μάν Σζε
Σνπλγθ θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο ηεο Κίλαο. Θεσξεί πξσηαξρηθφ θαζήθνλ
ηνπ λα παιέςεη γηα ηελ ελφηεηα ησλ καξμηζηψλ - ιεληληζηψλ. Σν θφκκα απηφ
δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Αλ. Παπαδφπνπινο θαη Π.
Κνπθνβαζίιε
θαη ζηηο εζληθέο εθινγέο 2009 απέζπαζε 0,08% ςήθσλ κε
θαηαιακβάλνληαο έδξεο ζηε Βνπιή. (M-LKKE_wikipedia, 2009)
4.12 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Μ-Λ ΚΚΕ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.m-lkke.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
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links: 52
Αξηζκφο external
links:11
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:1
Μέιε: Δπηζθέςεηο: 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Τπάξρεη
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1087130

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

Κακία πεξίνδν ράξηηνο ζηε λέα θπβέξλεζε

Αξηζκφο comments:11

Οη ζέζεηο είλαη:







Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Αξηζκφο posts:11

Τπάξρεη
http://www.tvxs.gr/v22678
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Καηαγγειία ηνπ Μ-Λ ΚΚΔ «Δμαθάληζαλ ηα ςεθνδέιηηά καο ζε
δεθάδεο εθινγηθά ηκήκαηα»

Να ζηαζνχκε ζην πιεπξφ ησλ κεηαλαζηψλ
Γηαθήξπμε ηνπ Μ-Λ ΚΚΔ γηα ηηο Δπξσεθινγέο
Έμσ ε Διιάδα απφ ηελ Δ.Δ. θαη ην ΝΑΣΟ
Κάησ ε αληηιατθή πνιηηηθή ηεο θηψρεηαο, αλεξγίαο, ππνηέιεηαο θαη
ηξνκνθξαηίαο
Καηαδηθάζηε ηε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ
Απνξξίςηε ηελ πνιηηηθή ηνπ πκβηβαζκνχ

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.m-lkke.gr/sections/view/Αλαθνηλψζεηο
Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:9
Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Αξηζκφο ζρνιίσλ:Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter
YouTube

Τπάξρεη κφλν κία αλαθνξά γηα απηφ ην θφκκα
http://stinfora.hostei.com/2009/10/9023
Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη
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Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:


Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Πξφσξεο εθινγέο θαη ην Μ-Λ ΚΚΔ
Μ-Λ ΚΚΔ Πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε 2009

Αξηζκφο ζρνιίσλ:6
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(M-LKKE_website,2009),(M-LKKE_forum,2009),(M-LKKE_blog,2009),
(M-LKKE _twitter,2009).

4.1.12 ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ (μαρξιςτικό - λενινιςτικό)

Σν Κνκκνπληζηηθφ
Κφκκα
Διιάδαο
(καξμηζηηθφιεληληζηηθφ) είλαη κηα θνκκνπληζηηθή (Μαντθή) νξγάλσζε ζηελ Διιάδα. Σν ΚΚΔ(κι) ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1976 απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ θαη ζηειερψλ
ηεο Οξγάλσζεο Μαξμηζηψλ Λεληληζηψλ Διιάδαο (ΟΜΛΔ). Σν θφκκα απηφ δηνηθείηαη
απφ κηα επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Γ. Κσλζηαληφπνπιν , . Αγθνχηνγινπ,
Β. ακαξά θαη Ζ. Κακαξέηζν. ηηο εζληθέο εθινγέο 2009 απέζπαζε 0,19% ςήθσλ
ρσξίο λα απνθηήζεη έδξεο ζηε Βνπιή. (KKEML_wikipedia,2009)
4.13 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΚΚΕ(μ-λ)

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.kkeml.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 910
 Αξηζκφο external
links:29
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:4
Μέιε: Δπηζθέςεηο: -

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Τπάξρεη
http://clubs.pathfinder.gr/johnpitclub/268727?forum=32901&read=3168

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:





Ραδηνηειενπηηθά κελχκαηα ηνπ ΚΚΔ(κ-ι)
Σειενπηηθή ζπλέληεπμε ηνπ ΚΚΔ(κ-ι) ζηηο 29/9/09
Πξνεθινγηθή ζπλέληεπμε ηνπ ΚΚΔ(κ-ι) ζηηο 30/9/09
Καζεκεξηλή κεηάδνζε ηνπ πξνεθινγηθνχ ζπνη ηνπ ΚΚΔ(κ-ι)
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Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0

Blog

Τπάξρεη
http://kkeml.blogspot.com/
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:










Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

Ση δίθην αλήθεη ζηνπο ιηκλεξγάηεο! Ζ ηδησηηθνπνίεζε δελ ζα
πεξάζεη
Αλαζπγθξφηεζε ηεο ΔΦΔΔ ή ζηήζηκν ελφο παξακάγαδνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαζππφηαμε ησλ αγψλσλ ηεο λενιαίαο;
Πνιηηηθή εθδήισζε- πδήηεζε ζηελ Αζήλα
Να ζηακαηήζνπλ νη δηψμεηο καζεηψλ- Οη αγψλεο δελ δηθάδνληαη
Απνρή απφ ηηο εθινγέο ε θνηλφηεηα Γξακκαηηθνχ
Κεληξηθή Πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ΚΚΔ(κ-ι)
Οη λενιαίνη ηνπ ΚΚΔ(κ-ι) κπξνζηά ζηηο εθινγέο
ΑΘΖΝΑ: Δθινγηθά πεξίπηεξα ηνπ ΚΚΔ(κ-ι)
Πξνεθινγηθέο αθίζεο ΚΚΔ(κ-ι)

Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

comments:0
comments:0
comments:0
comments:0
comments:0
comments:0
comments:0

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Οη ζέζεηο είλαη:










Δξγαδφκελνη
Αγξφηεο
Νενιαία
Δθπαηδεπηηθνί
Οηθνλνκία
Ηζηνξία
Γηεζλέο θίλεκα
Δπνηθνδφκεκα
Πεξηβάιινλ

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ:

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.kkeml.gr/index.html
Γελ ππάξρεη αιιά κφλν 2 αλαθνξέο
http://el-gr.facebook.com/note.php?note_id=155076323055
http://www.facebook.com/note.php?note_id=158566488055
Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:6
Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Αξηζκφο ζρνιίσλ:Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter

YouTube

Τπάξρεη κφλν δχν αλαθνξέο γηα απηφ ην θφκκα
http://www.trikaland.gr/2009100666090/ekloges-2009/alla-kommata/kke-mloi-xeiroteres-meres-einai-mprosta-mas.html
http://www.trikaland.gr/2009093065832/ekloges-2009/alla-kommata/kke-ml-na-antistathoime-stis-xeiroteres-meres-pou-mas-etoimazoun.html
Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη
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Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: -

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:



Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Δθινγηθφ ξαδηνθσληθφ κήλπκα ηνπ ΚΚΔ(κ-ι)
Δθινγέο 2009 ΚΚΔ(κ-ι)
ΚΚΔ(κ-ι) Άπνςε γηα ηηο εθινγέο

Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:2
Αξηζκφο ζρνιίσλ:3

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.kkeml.gr/communication.htm

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(KKEML_website,2009),(KKEML_forum,2009),(KKEML_blog,2009).

4.1.13 ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ)

Ζ Οξγάλσζε γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΚΚΔ (ΟΑΚΚΔ) είλαη
ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα. Ηδξχζεθε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1985, χζηεξα απφ ηελ έλσζε ηεο
νξγάλσζεο Πεηξαηά ηνπ ΔΚΚΔ κε ηελ αληίζηνηρε νξγάλσζε ηνπ ΜΛ-ΚΚΔ. χκθσλα
κε ηηο ζέζεηο ε ΟΑΚΚΔ δηεμάγεη αγψλα θπξίσο θαηά ηνπ "ξψζηθνπ
ζνζηαιηκπεξηαιηζκνχ" ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ηξηψλ θφζκσλ ν νπνίνο
κεηά ην 1991 πεξλάεη ζε λέα θάζε. Σν θφκκα απηφ δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή πνπ
απνηειείηαη απφ ηνπο Γ.Εαθεηξφπνπιν θαη Γ.Γνπξλάο. ηηο εζληθέο εθινγέο 2009
απέζπαζε 0,02% ςήθσλ ρσξίο λα απνθηήζεη έδξεο ζηε Βνπιή.
(OAKKE_wikipedia,2009)

4.14 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΟΑΚΚΕ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.oakke.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 164
 Αξηζκφο external
links:12
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:1
Μέιε: Δπηζθέςεηο: -

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.oakke.gr/subscibe.htm
Τπάξρεη
http://www.politikokafeneio.com/Forum/viewtopic.php?t=18642&sid=e10df
411914e85f61cc8ee9b1bebda52

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:
 Ζ ΟΑΚΚΔ θαηεβαίλεη ζηηο εθινγέο. Οη πξνβνθάηνξεο δελ ζα
πεξάζνπλ
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Aξηζκφο posts:0

Blog

Τπάξρεη
http://red-pep.blogspot.com/2009/05/h-oakke.html
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο





Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

Αξηζκφο comments:1

Οη ζέζεηο είλαη:




Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Ζ ΟΑΚΚΔ παξνχζα θαη ζηηο επξσεθινγέο

Να ιχζνπκε ηελ αληίθαζε αλάκεζα ζηελ απήρεζε ηεο πνιηηηθήο
γξακκήο θαη ζηελ νξγαλσηηθή αδπλακία ηεο ΟΑΚΚΔ
Πξψηε αλαθνίλσζε γηα ηηο εθινγέο
Κακία ζπκκέηνρή ηεο ΟΑΚΚΔ ζε νπνηαδήπνηε δηαθνκαηηθή κε
λαδηζηέο
Αληηζηαζείηε ζην παξαγσγηθφ ζακπνηάδ θαη ζην θαηνθφθθηλν
θαζηζκφ. Φεθίζηε ΟΑΚΚΔ

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο ζειίδσλ:1
Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ:

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.oakke.gr/press.htm
Τπάξρεη γθξνππ
http://www.facebook.com/group.php?gid=80528553070
Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:0
Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:2043
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Αξηζκφο ζρνιίσλ:Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 1
Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: -

http://twitter.com/tvxs/status/4177523802
Θέκα ζπδεηήζεσλ:



YouTube

Αληίζηαζε ζην παξαγσγηθφ ζακπνηάδ θαη ζην Φαζηζκφ
Οη ζέζεηο ηεο ΟΑΚΚΔ γηα ηηο εθινγέο ηεο 4εο Οθηψβξε

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:
 ΟΑΚΚΔ- Οξγάλσζε γηα Αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΚΚΔ
Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.oakke.gr/
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Αξηζκφο ζρνιίσλ:28

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(OAKKE_website,2009),(OAKKE_forum,2009),(OAKKE_blog,2009),
(OAKKE _facebook,2009), (OAKKE _twitter,2009).
4.1.14 ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΕΚ Σροτςκιςτέσ)

Σν ΔΔΚ είλαη έλα ηξνηζθηζηηθφ - θνκκνπληζηηθφ θφκκα , ηδξχζεθε ην
1985 θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ΔΓΔ( Δξγαηηθή Γηεζληζηηθή Έλσζε). Δθδίδεη ηελ
15λζήκεξε εθεκεξίδα «Νέα Πξννπηηθή», ην ζεσξεηηθφ πεξηνδηθφ Δπαλαζηαηηθή
Μαξμηζηηθή Δπηζεψξεζε. Ζ λενιαία ηνπ νλνκάδεηαη Οξγάλσζε Δπαλαζηαηηθήο
Νενιαίαο - ΟΔΝ ε νπνία εθδίδεη ην πεξηνδηθφ Κνλζεξβνθνχηη. Σν θφκκα απηφ
δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ακπεηάη Μάηζα θαη άββα
Μηραήι. ηηο εζληθέο εθινγέο 2009 έιαβε 0,07% ησλ ςήθσλ θαη δελ απέθηεζε έδξεο
ζηε Βνπιή. (EEK_wikipedia,2009)

4.15 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΕΕΚ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.eek.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 304
 Αξηζκφο external
links:103
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:Μέιε: Δπηζθέςεηο: -

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:
Blog

Γελ ππάξρεη
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Οη ζέζεηο είλαη:


Παγθφζκηα επαλάζηαζε βαζηζκέλνη ζηελ Οθησβξηαλή
Δπαλάζηαζε θαη βνεζνχκελνη απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
http://www.eek.gr/default.asp?pid=7&la=1

Αξηζκφο ζειίδσλ:1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 24
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Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.eek.gr/default.asp?la=1&pid=3&art=6
Γελ ππάξρεη

Facebook

Γελ ππάξρνπλ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:0
Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Αξηζκφο ζρνιίσλ:Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αξηζκφο Βίληεν: -

Γελ ππάξρεη

Twitter

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: -

Θέκα ζπδεηήζεσλ:
Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

YouTube

Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -1

Τπάξρνπλ videos:





Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ΔΔΚ Δπξσεθινγέο 2009
άββαο Μηραήι Φήθνο ζην ΔΔΚ
άββαο Μηραήι Δλάληηα ζην θαζηζκφ
ΔΔΚ Σειενπηηθφ ζπνη Δθινγέο 2009
πνη ΔΔΚ Δθινγέο 2009

Αξηζκφο ζρνιίσλ:7
Αξηζκφο ζρνιίσλ:1
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:14
Αξηζκφο ζρνιίσλ:11

ρη
ρη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.eek.gr/default.asp?pid=17&la=1

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(EEK_website,2009)

4.1.15 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ

Οη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ είλαη ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ
ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο νηθνινγίαο. Ηδξχζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2002,
κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο κηαο πξσηνβνπιίαο πνπ πήξε ην φλνκα "Οηθνινγηθφ
Φφξνπκ", ε νπνία έθεξε ζε έλα θνηλφ ηξαπέδη ζπδεηήζεσλ κέιε ηεο Πξάζηλεο
Πνιηηηθήο - ε νπνία ήηαλ ήδε κέινο ζηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Πξαζίλσλ
Κνκκάησλ - κέιε δηάθνξσλ ηνπηθψλ νηθνινγηθψλ θηλήζεσλ θαη αλέληαρησλ
νηθνιφγσλ. Δίλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξάζηλνπ Κφκκαηνο. Σν θφκκα δηνηθείηαη
απφ κηα επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Δ. Εψηνπ, Α. Λεκπέζε, Ν. Υξπζφγειν,
Ησάλλα Κνληνχιε, Η. Παξαζθεπφπνπιν θαη Μηρ. Πεηξάθν. Ο Μηράιεο Σξεκφπνπινο
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ήηαλ ν επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο γηα ηηο εζληθέο εθινγέο 2009 θαη απέζπαζε 2.53%
ρσξίο
λα
απνθηήζεη
έδξεο
ζηε
Βνπιή.
(OIKOLOGOI
PRASINOI_WIKIPEDIA,2009)
4.16 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.ecogreens-gr.org/cms/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 302
 Αξηζκφο external
links:35
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:388
Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:5
Μέιε: 651
Δπηζθέςεηο: -

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Τπάξρεη http://www.ecogreens-gr.org/cms/forum/

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:





Blog

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Αξηζκφο posts:73
Αξηζκφο posts:12
Αξηζκφο posts:25
Αξηζκφο posts:1
Αξηζκφο posts:6

Τπάξρεη
http://unews.pathfinder.gr/world/skopianoi-parotrynoyn-na-pshfistoyn-oioikologoi-prasinoi-.html
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Μαθεδνληθφ
Σν πξψελ γηνπγθνζιαβηθφ ΜΚΓ
Ζ ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο
Οη κχζνη ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο
Οηθνλνκία

θνπηαλνί παξνηξχλνπλ λα ςεθηζηνχλ νη νηθνιφγνη πξάζηλνη

Αξηζκφο comments:0

Φήθνο ζπλείδεζεο
Οη ζέζεηο είλαη:













Πεξηβάιινλ, Φχζε
Οηθνλνκία ,νηθνλνκηθή πνιηηηθή
Κιίκα, ελέξγεηα, κεηαθνξέο
Γεσξγία θαη ηξφθηκα
Πφιεηο
Τγεία
Γεκνθξαηία θαη ζεζκνί
Παηδεία –Πνιηηηζκφο
Γηεζλείο ζρέζεηο
Γηθαηψκαηα
Σνπξηζκφο
Γηθαηψκαηα δψσλ

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 24
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Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter

Facebook

https://www.ecogreens-gr.org/cpm/
ρη

Άικπνπκ

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
https://www.ecogreensgr.org/cms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&
id=201&Itemid=61
Yπάξρεη
http://www.facebook.com/Oikologoi.Prasinoi#/Oikologoi.Prasinoi?v=box_3

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:5

Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:3313
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:129

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:


Δθινγέο 2009-Πξνζσπηθφ κήλπκα: ζαο επραξηζηψ φινπο απφ
θαξδηάο

Αξηζκφο ζρνιίσλ:0

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 16
Αξηζκφο Βίληεν: Twitter

Τπάξρεη http://twitter.com/Ecogreens

Αξηζκφο Followers:291
Αξηζκφο tweets: 157

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:



















ΣΖ ΦΤΛΑΚΖ, ΓΗΑΣΗ... ΤΜΦΧΝΖΑΝ ΜΔ ΣΟΝ
ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟ;
πκβνχιην Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο: Ζ Διιάδα λα ππνζηεξίμεη
ην ςήθηζκα ηνπ επξσθνηλνβνπιίνπ γηα ην θιίκα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΓΖΛΧΔΗ: ΓΔΝΗΚΟΛΟΓΔ ΚΑΗ
ΚΑΣΧΣΔΡΔ ΑΠΟ ΣΗ ΠΔΡΗΣΑΔΗ
Απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εθινγψλ ηεο 4εο Οθησβξίνπ
ρη άιια κεηαιιαγκέλα ζην πηάην καο!
Πξνγξακκαηηθφ δηάινγν, θαη φρη αηηήκαηα γηα ιεπθή επηηαγή,
δεηνχλ νη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη
Πξνεθινγηθνί δηνξηζκνί ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
Να ππνζηεξηρζεί ε ζηξνθή ηεο έξεπλαο ζηηο "πξάζηλεο¨
ηερλνινγίεο
Δθινγηθέο λίθεο ησλ Πξάζηλσλ ζηελ Δπξψπε
ΔΞΗ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΔΝΝΗΑ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΝΟΤΝ ΔΞΟΤΗΔ, ΔΜΔΗ
ΤΓΚΔΝΣΡΧΝΟΤΜΔ ΗΓΔΔ
Ζ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ
Δπξσπατθή Δβδνκάδα Κηλεηηθφηεηαο
εκαληηθή λίθε γηα ηα δάζε ζην επξσθνηλνβνχιην
Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη επηδηψθνπλ λα γίλνπλ θαηαιχηεο πνιηηηθψλ
αιιαγψλ
Δξσηήζεηο ζην Δπξσθνηλνβνχιην γηα ηε ξχπαλζε ζην Γήκν
Μεζζαπίαο ζηελ Δχβνηα απφ ηνμηθά απφβιεηα θαη ηελ θαηάζηαζε
πδάησλ ησλ ιηκλψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο
Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη γηα ηελ νκηιία ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηε
ΓΔΘ
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Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0

Αξηζκφο ζρνιίσλ:0

Έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη http://www.youtube.com/user/ecogreens

YouTube

Τπάξρνπλ videos:




Polls
RSS Feed

Mobile
functionality

DEBATE Νίθνο Υξπζφγεινο(21/09/09)
Απνζπάζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ ζηε ΓΔΘ
Γειψζεηο Υξπζφγεινπ κεηά ην debate

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: 57
Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: 6.619
Αξηζκφο videos:209
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0
Αξηζκφο ζρνιίσλ:0

ρη
Ναη https://www.ecogreensgr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=
66
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.ecogreens-gr.org/cms/

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(ECOGREENS_website,2009),( ECOGREENS _forum,2009),
(ECOGREENS _facebook,2009), (ECOGREENS _twitter,2009),
(ECOGREENS _youtube,2009).

4.1.16 ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟΙ

Οη Γεκνθξαηηθνί είλαη έλα ειιεληθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ
ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 κε έδξα ηελ Αζήλα θαη έκβιεκα ην θιαδί ηεο ειηάο.
Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ησλ Γεκνθξαηηθψλ, ζχκθσλα κε ην ίδην ην θφκκα, ζηεξίδεηαη
ζην κέηξν θαη απέρεη εμ ίζνπ απφ ηα δχν άθξα ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, απνξξίπηεη
δνγκαηηζκνχο, ηδενιεςίεο θαη κνλνκέξεηεο. Οη Γεκνθξαηηθνί ππέβαιαλ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζηηο επξσεθινγέο, ε νπνία απεξξίθζε απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ελψ ην
θφκκα ζπκκεηείρε θαλνληθά ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2009. Σν θφκκα απηφ κε
αξρεγφ ηνλ Μ.Μειεηφπνπιν απέζπαζε 0,11% ζε ςήθνπο θαη δελ θαηάθεξε λα
απνθηήζεη έδξεο ζηε Βνπιή. (DIMOKRATIKOI_wikipedia, 2009)

4.17 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΚΟΙ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.dimokratikoi.gr/d4/

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.dimokratikoi.gr/d4/faq/2009-07-21-22-33-12
Τπάξρεη http://www.forums.gr/showthread.php?t=29907
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Αξηζκφο threads γηα ηηο
εζληθέο εθινγέο:1
Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο

Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Newsletter
Facebook

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΗ ΚΟΜΜΑ ΠΟΛΗΣΧΝ

Τπάξρεη
http://exeisminima.gr/blog/archives/1442
Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:
 Σν ςεθνδέιηην ησλ «Γεκνθξαηηθψλ»

Αξηζκφο posts:12

Αξηζκφο comments:0

Φήθνο ζπλείδεζεο
Οη ζέζεηο είλαη:











Αλεμαξηεζία Γηθαηνζχλεο
Πνιηηηθή Μεηαξξχζκηζε
Γεκφζηα έξγα
Πνιηηηζκφο
Γεκφζηα ηάμε
Πεξηβάιινλ
Δμσηεξηθή πνιηηηθή
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε
Τγεία
Παηδεία

Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο
Αξηζκφο

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ

ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1
ζειίδσλ:1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: Άικπνπκ

ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.dimokratikoi.gr/d4/2009-07-21-23-02-38/2009-07-21-23-04-19
Yπάξρεη
http://www.facebook.com/group.php?gid=44761329643

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:2
Αξηζκφο Friends: Αξηζκφο Supporters:1046
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:70

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:



Απεξρφκελνη θαη Δπεξρφκελνη
Γξίπε θαη εκβφιηα

Αξηζκφο ζρνιίσλ:2
Αξηζκφο ζρνιίσλ:9
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 8
Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο Followers:Αξηζκφο tweets: -

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:
YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -
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Τπάξρνπλ videos:



Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Αξηζκφο videos:-

Γεκνθξαηηθνί: "λα κάζνπκε λα ιέκε ΟΥΗ"
νη δεκνθξαηηθνί ,κεηαξξπζκηζηέο γηα ηζρπξφ θξάηνο
Γεκνθξαηηθνί: νηθνλνκηθή αλάπηπμε

Αξηζκφο ζρνιίσλ:1
Αξηζκφο ζρνιίσλ:3
Αξηζκφο ζρνιίσλ:2

ρη
Ναη
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.dimokratikoi.gr/d4/

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(DIMOKRATIKOI_website,2009),(DIMOKRATIKOI_forum,2009),
(DIMOKRATIKOI_blog,2009),(DIMOKRATIKOI_facebook,2009).

4.2 ΑΡΦΗΓΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
4.2.1

Κ. Καραμανλήσ

Ο Κσλζηαληίλνο Αιεμάλδξνπ Καξακαλιήο (Κψζηαο Καξακαλιήο) δηεηέιεζε
πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009. Έγηλε πξφεδξνο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο,
φηαλ
δηαδέρηεθε
ηνλ Μηιηηάδε
Έβεξη ην 1997.
(KARAMANLIS_wikipedia,2009)
4.18 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΘ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Αξηζκφο posts:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Blog
Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ

Γελ ππάξρεη

http://el.wikipedia.org/wiki/Κσλζηαληίλνο_Α._Καξακαλιήο
θαη
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Φσηνγξαθία

http://www.parliament.gr/synthesh/mp.asp?MPID=605
Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη

Facebook

Τπάξρεη απφ γθξνππ «θνηλνχ ελδηαθέξνληνο-Πνιηηηθή»
http://www.facebook.com/group.php?gid=55099776490&v=info&ref=searc
h

Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: Άικπνπκ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

http://www.facebook.com/group.php?gid=128083666737&v=wall&ref=sear
ch

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 1220
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:19
Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 726
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:1

Κψζηαο Καξακαλιήο. Πνηνί θαη γηαηί ηνλ ρηππνχλ..
Θέκαηα πδεηήζεσλ:



Καξακαλιήο θαη δηαδνρνινγία
Πξνεθινγηθή ζπλεξγαζία ΝΓ θαη ΛΑ.Ο. Ναη ή φρη;

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:






πιινγή ππνγξαθψλ ππέξ Καξακαλιή
Ζ αιήζεηα γηα ην θξάηνο πνπ ιέγεηαη Διιάδα
Κψζηαο Καξακαλιήο: αξρεγφο ηεο Ν.Γεκνθξαηίαο
Γήισζε Κ.Καξακαλιή ζην Εάππεην
Ο ρξφλνο ιίγν αιιά ν αγψλαο κεγάινο!!!

Aξηζκφο posts: 3
Αξηζκφο posts: 10

Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts: 3
Αξηζκφο posts: 1
Αξηζκφο posts:1
Αξηζκφο posts:1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 12
Αικπνπκ
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ:2
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ: -

Τπάξρνπλ videos:

Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Αξηζκφο videos:

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(KARAMANLIS_facebook,2009).
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4.2.2

Γ. Παπανδρέου

Ο Γηψξγνο Παπαλδξένπ (Γεψξγηνο Α. Παπαλδξένπ) (16 Ηνπλίνπ 1952 - )
είλαη Έιιελαο πνιηηηθφο, πξφεδξνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο
Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο απφ ηηο 6 Οθησβξίνπ 2009, κεηά ηε λίθε ηνπ ζηηο εθινγέο
ηνπ Οθησβξίνπ 2009. (PAPANDREOU_wikipedia,2009)
4.19 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Forum

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links: 38
 Αξηζκφο external
links:0
Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:8

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Home.aspx?d=6&rd=773947
4&f=-1&rf=-1&m=-1&rm=-1&l=2
Γπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/contact.aspx?l=2&citizen=1
Yπάξρεη
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/folder2.aspx?d=6&rd=77394
74&f=1335&rf=1148446807&m=-1&rm=-1&l=2
Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:








Blog

Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0
Αξηζκφο posts:0

Τπάξρεη
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Folder.aspx?d=6&rd=77394
74&f=1695&rf=956773630&m=-1&rm=-1&l=2
Θέκα ζπδεηήζεσλ:




Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ

Ζ δηαθάλεηα άκεζε απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο
Λεπθή ςήθνο θαη ελ ιεπθψ… εθινγν-θφπεκα
Οη βνπιεπηέο θαη ην Γηαδίθηπν
Σν δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο ζηελ εξγαζία αδήξηηε αλάγθε
Σν θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο απαηηεί λεθαιηφηεηα θαη
ςπρξαηκία
Μηα αλνινθιήξσηε πνιηηηθή γηα ηε κεηαλάζηεπζε
Γέθα αδηαπξαγκάηεπηεο δεζκεχζεηο έλαληη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ
Οιέζξηα θαηαζηξνθή - Ο πνιίηεο δελ κέλεη ακέηνρνο

Δηθνληθφο δηάινγνο κε ηε δηεζλή ακλεζηία
Ηδέεο γηα λένπο θφξνπο
Σν Rainbow Warrior θαη πάιη ζηνλ Πεηξαηά

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=77
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Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0
Αξηζκφο comments:0

Φσηνγξαθία
Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

39474&f=1344&rf=1551024929&m=4553&rm=6262620&l=2
Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν
http://multimedia.papandreou.gr/arx/photos.welcome
ρη
Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Folder.aspx?d=6&rd
=7739474&f=1325&rf=1113890893&m=-1&rm=0&l=2
Τπάξρεη απφ γθξνππ «Κνηλνχ ελδηαθέξνληνο-Πνιηηηθή»
http://www.facebook.com/group.php?gid=41806873480&v=wall

Facebook

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 50
Άικπνπκ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:2

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 1658
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:38

Θέκαηα πδεηήζεσλ:





πκπεξηθνξέο
Άθνπ Γηψξγν
Πνιίηεο
ρη ηα ίδηα ιάζε

Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 20
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
Ναη http://www.papandreou.gr/Rss/Feed.svc/latestDocuments/rss
Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/contact.aspx?l=2&citizen=1

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(PAPANDREOU_website,2009),( PAPANDREOU _forum,2009),
(PAPANDREOU_blog,2009),(PAPANDREOU_facebook,2009).
4.2.3

Α. Παπαρήγα

Ζ Αιέθα (Αιεμάλδξα) Παπαξήγα είλαη Διιελίδα πνιηηηθφο, γεληθή γξακκαηέαο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΚΔ απφ ην 1991. Μηιάεη αγγιηθά θαη ξσζηθά θαη έρεη
ζπγγξάςεη βηβιίν γηα ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο.
Παληξεχηεθε ην δεκνζηνγξάθν Αζαλάζην Παπαξήγα, κε ηνλ νπνίν απέθηεζε κία
θφξε. Ο ζχδπγφο ηεο απεβίσζε ζηηο 11 Οθησβξίνπ ηνπ 2002, έπεηηα απφ ην βαξχηαην
ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζε ηξνραίν δπζηχρεκα. Δπαλεμειέγε ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2009. (PAPARHGA_wikipedia,2009)
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4.20 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Α.ΠΑΠΑΡΘΓΑ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Αξηζκφο posts:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Γελ ππάξρεη
Θέκα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

http://el.wikipedia.org/wiki/Αιέθα_Παπαξήγα
Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη

Facebook

Γελ ππάξρεη παξά κφλν έλα ζρφιην ζε θάπνην γθξνππ
http://www.facebook.com/note.php?note_id=145620868327

Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: Άικπνπκ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:


Γειψζεηο Αιέθαο Παπαξήγα

Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: -

Twitter

Yπάξρεη κφλν έλα ζρφιην

Αξηζκφο Followers: -
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http://arxidiaoloi.blogspot.com/2009/10/blogpost_4587.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=pingfm
Θέκα ζπδήηεζεο:
 Αιέθα Παπαξήγα: Αλ κνπ πεη ε Κνα λα ζθνπγγαξίζσ ηα ζθαιηά
ηνπ θηεξίνπ ζα ην θάλσ. Γελ κε λνηάδνπλ νη ηίηινη
Γελ έρεη δηθφ ηεο θαλάιη

YouTube

Αξηζκφο tweets: 1

Αξηζκφο comments: 3
Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Αξηζκφο comments:Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(PAPARHGA_facebook,2009), (PAPARHGA _youtube,2009).
4.2.4

Α. Σςίπρασ

Ο Αιέμεο Σζίπξαο είλαη πξφεδξνο ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο ησλ Κηλεκάησλ
θαη ηεο Οηθνινγίαο. Δθιέρζεθε ζε απηφ ην αμίσκα απφ ην 5ν πλέδξην (7-10
Φεβξνπαξίνπ 2008) κε πνζνζηφ 70%, ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη ιάβεη ππνςήθηνο
πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο. Δθιεγκέλνο βνπιεπηήο Α' Αζήλαοκε ηνλ ΤΡΗΕΑ γηα πξψηε
θνξά ζηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2009. Δθηφο απν πξφεδξνο είλαη θαη επηθεθαιήο
ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ ΤΡΗΕΑ. (TSIPRAS_wikipedia,2009)
4.21 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Α.ΣΙΠΡΑ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Αξηζκφο posts:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Γελ ππάξρεη
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Θέκα ζπδεηήζεσλ:
Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

http://el.wikipedia.org/wiki/Αιέμεο_Σζίπξαο
http://www.syn.gr/gr/keimeno.php?id=15970
Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν ζηε ζειίδα ηνπ θφκκαηνο

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη

Facebook

Τπάξρεη
http://www.facebook.com/pages/Alexis-Tsipras/12224403053

Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ:Άικπνπκ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: 5898
Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:







ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΤΝ ΑΛ. ΣΗΠΡΑ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ Κ.Ο. ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ ΑΛ.
ΣΗΠΡΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΣΖ ΝΔΣ
ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ Κ.Ο. ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ, ΑΛΔΞΖ
ΣΗΠΡΑ, ΣΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Δ ΠΟΗΟ ΚΟΜΟ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Ο ΤΝΑΠΗΜΟ;
ΞΔΝΗΑ ΑΜΟΤ - ΠΟΟ ΑΚΟΜΑ???? - BINTEO ΟΚ!!!
Δ ΛΗΓΟ ΘΑ ΔΡΘΟΤΝ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΠΟΟΣΑ

Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 1
Αξηζκφο comments: 1

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 5
Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Yπάξρεη έλαο ζχλδεζκνο
http://twitter.com/syn_gr/status/4600388854
Θέκα ζπδήηεζεο:

Twitter

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: -



Γήισζε Αιέμε Σζίπξα, Πξνέδξνπ ΤΝ θαη επηθεθαιήο ηνπ
ΤΡΗΕΑ
Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

YouTube

Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

Αξηζκφο comments: 0
Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(TSIPRAS_facebook,2009),( TSIPRAS _twitter,2009).
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4.2.5

Γ. Καρατζαφέρησ

Ο Γεψξγηνο Καξαηδαθέξεο (ηνπ Ησάλλνπ) είλαη δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο,
ηδξπηήο θαη πξφεδξνο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ (ΛΑ.Ο..). Δίλαη επίζεο
απφ
ην 2004.
Αληηπξφεδξνο
ηνπ
θφκκαηνο
ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ IND/DEM (Independence
and
Democracy).
(KARATZAFERIS_wikipedia,2009)
4.22 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Γ. ΚΑΡΑΣΗΑΦΕΡΘ

Υαξαθηεξη-

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Τπάξρεη http://www.karatzaferis.gr/

Αξηζκφο ζειίδσλ:

ηηθά
Site

Αξηζκφο internal links: Αξηζκφο external links:-

Forum

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Αξηζκφο posts:Μέιε: Δπηζθέςεηο: -

Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:
Blog

Γελ ππάξρεη
Θέκα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα

αο θαιψ λα βαδίζνπκε καδί πξνο κηα Διιάδα θαιχηεξε,
πξνο ηελ Διιάδα πνπ καο αμίδεη, πνπ καο ηαηξηάδεη θαη πνπ καο αξέζεη.

Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ

http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=bio

Φσηνγξαθία

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: 381

http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=photo
Κσδηθφο
Υξήζηε

ρη

Neswletter

Yπάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:6

http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=syn
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Τπάξρνπλ 3 ζχλδεζκνη

Facebook

http://www.facebook.com/note.php?note_id=146891658327

Αξηζκφο Friends:

http://www.facebook.com/topic.php?uid=196386340462&topic=9431

Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:


Γειψζεηο Γ.Καξαηδαθέξε

Αξηζκφο comments:1



Γ.Καξαηδαθέξεο: ηα θαιά θαη ζηα γθξίδα απέλαληη

Αξηζκφο comments:1



πλέληεπμε Γ.Καξαηδαθέξε ζηνλ Διεχζεξν Σχπν

Αξηζκφο comments:1
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: -

Γελ ππάξρεη

Twitter

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: -

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

YouTube

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Polls

ρη

RSS Feed

ρη

Mobile
functionality

Τπάξρεη ζχλδεζκνο γηα επηθνηλσλία
http://www.karatzaferis.gr/

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(KARATZAFERIS_website,2009),(KARATZAFERIS_facebook,2009).

4.2.6 Β. Λεβέντησ
Ο Βαζίιεο Λεβέληεο
(Μεζζήλε, Μεζζελίαο, 1951) είλαη Έιιελαο πνιηηηθφο,
πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Κεληξψσλ. (LEBENTIS, Wikipedia, 2009)

4.23 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Β.ΛΕΒΕΝΣΘ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
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links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:1

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Τπάξρεη
http://enosikentroon.mioforo.com/vt116.html
Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
http://enosikentroon.mioforo.com/ucp.php?mode=register

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Βηνγξαθηθφ Βαζίιε Λεβέληε

Αξηζκφο posts:2

Γελ ππάξρεη
Θέκα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

http://el.wikipedia.org/wiki/Βαζίιεο_Λεβέληεο
Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη

Facebook

Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:Θέκαηα πδεηήζεσλ:
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
ρη
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Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(LEBENTIS_forum,2009).

4.2.7

Ν. Μιχαλολιάκοσ

Ο Νίθνο Μηραινιηάθνο είλαη πξφεδξνο ηεο Υξπζήο Απγήο
4.24 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Ν.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη
Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Γελ ππάξρεη
Θέκα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη
Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Facebook

Γελ ππάξρεη αιιά ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο απφ γθξνππ
http://www.facebook.com/topic.php?uid=23565339915&topic=5263

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:


Twitter

25 Δξσηήκαηα σο πξνο ηνλ Ν.Μηραινιηάθν

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο comments:2
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: -
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Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

YouTube

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(MIXALOLIAKOS_facebook,2009).

4.2.8

Μανώλησ Βολουδάκησ

Ο Μαλψιεο Βνινπδάθεο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο Κνηλσλία ή αιιηψο
Κνηλσληθή Πνιηηηθή Παξάηαμε πλερηζηψλ Σνπ Καπνδίζηξηα.

4.25 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Μ.ΒΟΛΟΤΔΑΚΘ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη
Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Τπάξρεη
http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2009/05/hellas-orthodoxy_26.html
Θέκα ζπδεηήζεσλ:






Πνηέο εἶλαη νἱ πξνηεξαηφηεηεο ηῆο «ΚΟΗΝΧΝΗΑ» ζηήλ
Δὐξσβνπιή, ἄλ ἐθιεγεῖ;
Ζ ζέζε ζαο γηά ηφ Δὐξσπατθφ χληαγκα;
Πηζηεχεηε ὅηη ἡ ΔΔ πξέπεη λά ἀπνθηήζεη ἐπηηέινπο ἕλαλ
ἰζρπξφηεξν ξφιν ζηή δηεζλή δηπισκαηία, ἡ ὁπνία εἶλαη ἕξκαην ηῶλ
ΖΠΑ, ηνῦ ΝΑΣΟ θαί κεξηθέο θνξέο κφλν ηνῦ ΟΖΔ;
Σί πηζηεχεηε πψο πξέπεη λά γίλεη γηά λά ἀληηκεησπηζηεῖ
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Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0

Αξηζκφο posts: 0










Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

παλεπξσπατθά ἡ νηθνλνκηθή θξίζε;
Δἶζηε ὑπέξ ηῆο ἔληαμεο ηῆο Σνπξθίαο θαί ηῆο FYROM ζηήλ ΔΔ;
Πηζηεχεηε πψο ἡ ζπλερήο ζθαλδαινινγία ζά ἐπεξεάζεη ηνχο
Ἕιιελεο πνιίηεο ζηίο Δὐξσεθινγέο;
Πνιινί ζᾶο θαηεγνξνῦλ ὅηη εἶζηε «ἀθξνδεμηφ θφκκα» θαί «θφκκα
ἱεξέσλ». Σί ἀπαληᾶηε;
Πηζηεχεηε ὅηη ηειηθά ἡ θσλή πνχ ὑπνζηεξίδεη ηήλ ιιάδα θαί ηἡλ
ξζνδνμία, ὅπσο αὐηή ἐθθξάζηεθε κέζσ ηῶλ ἐπηινγῶλ θαί
ζέζεσλ ηνῦ Ἰσάλλε Καπνδίζηξηα,ἔρεη ζέζε ζηή ζχγρξνλε ιιάδα;
Θεσξεῖηε ὅηη ἡ ςῆθνο ηνῦ Ἕιιελα πνιίηε ζηφ θφκκα ζαο ζά εἶλαη
κία ςῆθνο δηακαξηπξίαο ἤ ζπλεηδεηή πνιηηηθή ἐπηινγή;
Δἶλαη αὐηέο νἱ θινγέο κηά πξφβα γηά ηίο ἐπηθείκελεο ζληθέο
θινγέο, ὅπνηε θη ἄλ αὐηέο γίλνπλ;
Πεῖηε ἕλαλ θαιφ ιφγν ζηφλ Ἕιιελα πνιίηε πξνθεηκέλνπ λά
ςεθίζεη ἐζᾶο ζηίο Δὐξσεθινγέο θαί ὄρη θάπνην ἄιιν θφκκα

http://www.koinwnia.com/mod.php?mod=about&op=viewabout&aboutid=2
Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0

Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0
Αξηζκφο posts: 0

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη
Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Facebook

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:
Αξηζκφο comments:Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(BOLOUDAKIS_blog,2009).
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4.2.9

Δ. Βεργήσ

Ο Γεκνζζέλεο Βεξγήο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο Έιιελεο Οηθνιφγνη.
4.26 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Δ.ΒΕΡΓΘ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη
Τπάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Γελ ππάξρεη
Θέκα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

http://www.ecologists.gr/
Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη
Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Facebook

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:
Αξηζκφο comments:
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Twitter

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: -
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Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

YouTube

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
ρη

4.2.10 ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 12 ΑΣΟΜΩΝ

ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θφκκαηνο απηνχ ζπκκεηέρνπλ 10 πνιηηηθά θφκκαηα θαη
δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή 12 αηφκσλ . πλεπψο δελ δεκηνπξγνχκε Πίλαθα
πιινγήο Γεδνκέλσλ.

4.2.11 Αν. Παπαδόπουλοσ, Π. Κουφοβαςίλησ

Σν θφκκα απηφ φπσο θαη ην πξνεγνχκελν δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή αηφκσλ .
πλεπψο δελ δεκηνπξγνχκε Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ αθνχ δελ έρεη έλαλ αξρεγφ.
ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη Αλ. Παπαδφπνπινο, Π. Κνπθνβαζίιεο
4.2.12 Γ. Κωνςταντόπουλοσ, . Αγκούτογλου, Β. αμαράσ, Η. Καμαρέτςοσ

Σν θφκκα απηφ φπσο θαη ην πξνεγνχκελν δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή αηφκσλ .
πλεπψο δελ δεκηνπξγνχκε Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ αθνχ δελ έρεη έλαλ αξρεγφ.
ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη Γ. Κσλζηαληφπνπινο, . Αγθνχηνγινπ, Β.
ακαξάο, Ζ. Κακαξέηζνο

4.2.13 Γ. Ζαφειρόπουλοσ, Δ. Γουρνάσ

Σν θφκκα απηφ φπσο θαη ην πξνεγνχκελν δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή αηφκσλ .
πλεπψο δελ δεκηνπξγνχκε Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ αθνχ δελ έρεη έλαλ αξρεγφ.
ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη Γ. Εαθεηξφπνπινο θαη Γ. Γνπξλάο

4.2.14 αμπετάι Μάτςασ, άββασ Μιχαήλ

Σν θφκκα απηφ φπσο θαη ην πξνεγνχκελν δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή αηφκσλ .
πλεπψο δελ δεκηνπξγνχκε Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ αθνχ δελ έρεη έλαλ αξρεγφ.
ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη ακπεηάη Μάηζαο θαη άββαο Μηραήι.

4.2.15 Ε. Ζώτου, Α. Λεμπέςη, Ν. Φρυςόγελοσ, Ιωάννα Κοντούλη, Ι.
Παραςκευόπουλοσ, Μιχ. Πετράκοσ

Σν θφκκα απηφ φπσο θαη ην πξνεγνχκελν δηνηθείηαη απφ κηα επηηξνπή αηφκσλ .
πλεπψο δελ δεκηνπξγνχκε Πίλαθα πιινγήο Γεδνκέλσλ αθνχ δελ έρεη έλαλ αξρεγφ.
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ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη Δ. Εψηνπ, Α. Λεκπέζε, Ν. Υξπζφγεινο, Η.
Κνληνχιε, Η. Παξαζθεπφπνπινο, Μηρ. Πεηξάθνο.

4.2.16 Μ. Μελετόπουλοσ

Ο πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ είλαη ν Μειέηεο Μειεηφπνπινο.

4.27 Πίνακασ υλλογήσ Δεδομζνων Μ.ΜΕΛΕΣΟΠΟΤΛΟ

Υαξαθηεξηηηθά
Site

Πνηνηηθά

Πνζνηηθά

Γελ ππάξρεη

Αξηζκφο ζειίδσλ:
 Αξηζκφο internal
links:  Αξηζκφο external
links:Δπηζθέςεηο ()γηα ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ
Αξηζκφο threads:-

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο
Forum

Γελ ππάξρεη
Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο

Μέιε: Δπηζθέςεηο: Θέκαηα ζπδεηήζεσλ:

Blog

Γελ ππάξρεη
Θέκα ζπδεηήζεσλ:

Μήλπκα
Πξφγξακκα –
Θέζεηο
Βηνγξαθηθφ
Φσηνγξαθία

Γελ ππάξρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ: -

Κσδηθφο
Υξήζηε
Neswletter

ρη
Γελ ππάξρνπλ δειηία ηχπνπ

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ:-

Facebook

Τπάξρεη έλαο ζχλδεζκνο
http://www.facebook.es/note.php?note_id=83895463942

Αξηζκφο Friends:
Αξηζκφο Supporters: Αξηζκφο ζπλδέζκσλ:-

Θέκαηα πδεηήζεσλ:


Ση κπνξεί λα θάλεη ε λέα &#947..., de G700
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Αξηζκφο comments:1

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: Αικπνπκ
Αξηζκφο Βίληεν: Twitter

Γελ ππάξρεη

YouTube

Γελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη

Αξηζκφο Followers: Αξηζκφο tweets: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ:-1

Τπάξρεη video:
Polls
RSS Feed
Mobile
functionality

ρη
ρη
ρη

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα είλαη:
(MELETOPOULOS_facebook,2009).
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5 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ηελ ελφηεηα απηή, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα Διιάδαο θαη ηνπο αξρεγνχο ηνπο, ζα εμάγνπκε
ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία απηά. ε αξρηθφ ζηάδην, ζηφρνο
καο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπο κε
γξαθηθφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Αλαιχνληάο ηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκπεξάλνπκε
θαηά πφζν θαη κε πνην ηξφπν ηφζν ηα πνιηηηθά θφκκαηα φζν θαη νη αξρεγνί ηνπο
ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσληθά κέζα ηελ πεξίνδν ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ κέρξη
ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ.

5.1.1

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ

ηελ ελφηεηα απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα
πνιηηηθά θφκκαηα. Θα αλαθεξζνχκε ζηα θνηλσληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (site,
forum,blog, facebook, twitter, youtube) θαζψο θαη ζηα ςεθηαθά κέζα πνπ
πεξηιακβάλνπλ(δειηία ηχπνπ, πξνγξάκκαηα-ζέζεηο, βίληεν, θσηνγξαθίεο). ηφρνο
είλαη λα ζπγθξίλνπκε θαη λα ζπκπεξάλνπκε θαηά πφζν ηα πνιηηηθά θφκκαηα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά ψζηε λα έιζνπλ ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο.

5.1.1.1 SITE ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
θάζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ
ηελ απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην γξάθεκα 5.1 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο θάζε πνιηηηθνχ
θφκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ράξηεο απνηειείηαη απφ κηα ιίζηα ηζηνζειίδσλ ελφο
δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε πνιηηηθφ θφκκα. Παξαηεξνχκε φηη ην
θφκκα κε ηε κεγαιχηεξε ραξηνγξάθεζε είλαη ην ΚΚΔ(κ-ι) θαη απηά κε ηε κηθξφηεξε
είλαη ε ΑΝΣ.ΑΡ.ΤΑ. θαη νη Έιιελεο Οηθνιφγνη. Σν ΠΑΟΚ θαηαηάζζεηαη δεχηεξν
θαη ε ΝΓ Σξίηε. Παξαηεξνχκε φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξεηο νκάδεο πνιηηηθψλ
νκάδσλ. Ζ κία πεξηιακβάλεη ηα 2 θφκκαηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζηηο εθινγέο θαη ηα
νπνία φλησο έρνπλ πνιχ κεγάιε έθηαζε ζηνπο ηζηνηφπνπο ηνπο. Ζ δεχηεξε νκάδα
πεξηιακβάλεη πνιηηηθά θφκκαηα εληφο θαη εθηφο Βνπιήο πνπ θπκαίλνληαη ζε
παξφκνην επίπεδν κε ρακειή έθηαζε ζηνπο ηζηνηφπνπο ηνπο. Σέινο, ε ηξίηε νκάδα
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απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πνιηηηθά θφκκαηα εθηφο Βνπιήο (ΚΚΔ(κ-ι), ΔΔΚ,
ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ) ηα νπνία έρνπλ κεγάιε έθηαζε ζηνπο ηζηνηφπνπο ηνπο.
Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφηαηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ έρνπλ
κηθξή επηξξνή δελ έρνπλ πνιινχο πφξνπο γηα λα αλαπηπρζνχλ νπφηε ρξεζηκνπνηνχλ
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην δηαδίθηπν γηα λα πξνσζεζνχλ πεξηζζφηεξν.

5.1 ΑΡΙΘΜΟ ΕΛΙΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην 5.2 δηάγξακκα πξνζπαζνχκε λα απεηθνλίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλζέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη έλα πνιηηηθφ θφκκα ζην site ηνπ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ θαηαγξάθεη. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεην λα
ππάξρνπλ ζηε ζειίδα ηνπ θφκκαηνο γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν θξαηνχλ ελήκεξνπο
ηνπο πνιίηεο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ. Αλ ν θάζε πνιίηεο πνπ ελεκεξσζεί
γηα ηα ζηνηρεία απηά ζπκθσλεί κε ηα πξνγξάκκαηα ηφηε είλαη ζε ζέζε λα
ελζηεξληζηεί ηηο απφςεηο απηέο ηνπ αληίζηνηρνπ θφκκαηνο θαη λα ηαρζεί ππέξ ηνπ.
Παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ
πξνγξακκάησλ θαη δειηίσλ ηχπνπ. Μφλν ε Υξπζή Απγή δηαθέξεη κε 127 δειηία
ηχπνπ . Βέβαηα ζην δηάγξακκα κεξηθά δειηία ηχπνπ είλαη κεδεληθά αιιά είλαη θαλεξφ
φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε θφκκαηα κηθξφηεξεο ηζρχνο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ εδψ φηη ελψ
ηα πνιηηηθά θφκκαηα κεγαιχηεξεο ηζρχνο είραλ κεγάιε έθηαζε ζηνπο ηζηνηφπνπο
ηνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ηα ίδηα θφκκαηα δελ αλαπηχζζνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο ζέζεηο θαη ην πξφγξακκα πνπ αθνινπζνχλ. Αληίζεηα, ηα πην κηθξήο
ηζρχνο θφκκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηηο ζέζεηο γηαηί πηζαλφηαηα πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ
ηζηνηφπσλ ηνπο λα αλαπηπρζνχλ αθνχ νη πφξνη ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνη.
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5.2 ΑΡΙΘΜΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ-ΔΕΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΟ SITE ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην δηάγξακκα 5.3 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ άικπνπκ ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα θάζε θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη θπξηαξρνχλ ε ΝΓ θαη
ην ΠΑΟΚ κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη πνιιά απφ ηα ππφινηπα δελ έρνπλ ζρεδφλ
θαζφινπ θσηνγξαθίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Ζ χπαξμε θσηνγξαθηψλ είλαη έλαο
ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη πξνζέιθπζεο ησλ πνιηηψλ γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θάζε
θφκκα δείρλεη εηθφλεο απφ νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο θαη πεξηνδείεο ηνπ αξρεγνχ ηνπ φπνπ
έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο θαη πξνζπαζεί λα αθνπγθξαζηεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
αλεζπρίεο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ςήθσλ πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο πνιίηεο κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ γηα λα
δείμνπλ ηελ δξάζε ηφζν ηνπ θφκκαηνο φζν θαη ηνπ αξρεγνχ ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο
πξνέξρνληαη είηε απφ νκηιίεο, είηε απφ ζπλεληεχμεηο, είηε απφ πεξηνδείεο.

5.3 ΑΡΙΘΜΟ ΑΛΜΠΟΤΜ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΟ SITE ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ
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Σν δηάγξακκα 5.4 παξνπζηάδεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία θάζε πνιίηεο επηζθέπηεηαη
ηελ ηζηνζειίδα ελφο θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη ην ΠΑΟΚ έρεη ηε κεγαιχηεξε
επηζθεςηκφηεηα θαη αθνινπζεί ε ΝΓ θαη ηέινο ην ΤΡΗΕΑ. Γηα ηα ππφινηπα θφκκαηα
δελ έρεη θαηαγξαθεί επηζθεςηκφηεηα.

5.4 ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΨΙΜΟΣΘΣΑ ΣΟ SITE ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

Κάζε θφκκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε λα εγγξαθεί ή φρη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ. Απφ ην δηάγξακκα 5.5 παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην 50% ησλ θνκκάησλ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα εγγξαθεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, πξνζθέξνληαο ηνπ ηε
ρξήζε επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ.

5.5 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ SITE ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ
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5.1.1.2 FORUM ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίζεκν forum
ζπδεηήζεσλ θάζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα
κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.6 γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε
ζην επίζεκν forum ηνπ θάζε θφκκαηνο αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιίσλ γηα θάζε
ζέκα. πγθεθξηκέλα βιέπνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη
είλαη ιίγα ζε αξηζκφ θαζψο θαη ηα ζρφιηα πνπ γξάθνληαη. Δμαίξεζε απνηειεί ν
αξηζκφο ζρνιίσλ γηα ηα ζέκαηα ζηα forum ηνπ ΛΑ.Ο. θαη ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ
ΠΡΑΗΝΧΝ κε 98 ζρφιηα ην πξψην θαη 117 ζρφιηα ην δεχηεξν παξφιν πνπ ν
αξηζκφο ησλ ζεκάησλ είλαη κηθξφο. Σν forum είλαη έλα εξγαιείν 1εο γεληάο πνπ
δεκηνπξγείηαη κεηαμχ πνιηηψλ θαη θνκκάησλ. Παξαηεξνχκε επίζεο, φηη ηα θφκκαηα
κεγαιχηεξεο ηζρχνο έρνπλ κηθξφ αξηζκφ ζεκάησλ θαη ζρνιίσλ ελψ ηα κηθξφηεξεο
ηζρχνο πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο πφξσλ πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ
πνιίηε κέζσ ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνπλ.

5.6 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ ΣΟ FORUM ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

Δλδηαθέξνλ έρεη λα παξνπζηάζνπκε ζε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνλ αξηζκφ ησλ
κειψλ θάζε forum θφκκαηνο. Βιέπνπκε κέζα απφ ην 5.7 δηάγξακκα φηη κφλν 5
θφκκαηα έρνπλ θαηαγξάςεη κέιε ελψ φια ηα ππφινηπα δελ έρνπλ. Απφ απηά πνπ
έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ θαηέρεη ην forum ηνπ ΛΑ.Ο. θαη ζε κηθξφηεξν
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βαζκφ έξρεηαη απηφ ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ, χζηεξα ηεο ΝΓ, κεηά ηνπ
ΠΑΟΚ θαη ηέινο ηεο Έλσζεο Κεληξψσλ. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην forum
πνπ είλαη 1εο γεληάο εξγαιείν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ νχηε απφ ηα
θπξίαξρα θφκκαηα αιιά νχηε θαη απφ ηα εθηφο Βνπιήο. Δμαίξεζε παξνπζηάδεη ην
ΛΑ.Ο. πνπ πξνζπαζεί λα γίλεη πην επηθνηλσληαθφ κε ηνπο πνιίηεο-ρξήζηεο θαη λα
ηνπο πξνζεγγίζεη. Ίδην ηξφπν πξνζέγγηζεο αθνινπζνχλ θαη νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη παξφιν πνπ ε ΝΓ έρεη κηθξφ
αξηζκφ ζεκάησλ, έρεη ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ ζην forum.

5.7 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΟ FORUM ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.1.3 BLOG ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίζεκν blog θάζε
πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ
απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ε απηή ηε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε 5.8 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ζεκάησλ πνπ
θαηαγξάθεηαη ζην επίζεκν blog θάζε θφκκαηνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιίσλ πνπ
αθνξνχλ ηα ζέκαηα απηά. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη θαη ζε απηφ ην θνηλσληθφ κέζν,
ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε είλαη ιίγα ζηνλ αξηζκφ θαζψο επίζεο θαη ηα ζρφιηα γηα
θάζε έλα απφ απηά. Γηαθνξά παξνπζηάδεη ην θφκκα ηεο ΝΓ ζην blog ηνπ νπνίνπ
παξαζέηνληαη 16 ζέκαηα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ ζρνιίσλ 508. ηα blog ησλ ππφινηπσλ
θνκκάησλ ππάξρνπλ ιηγφηεξα ζέκαηα κε ειάρηζηα ή θαζφινπ ζρφιηα. Καη εδψ,
παξαηεξνχκε φηη ην blog δελ είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιή κέζα επηθνηλσλίαο κε ηνπο
πνιίηεο αθνχ δελ ηίζεληαη πνιιά ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη δελ ζρνιηάδνληαη ζε
κεγάιν πνζνζηφ. Σν θφκκα ηεο ΝΓ πξνζπαζεί λα γίλεη πην επηθνηλσληαθφ
αλαπηχζζνληαο κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ θαη ζρνιηάδνληαο ζε αθφκε κεγαιχηεξν
βαζκφ.
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5.8 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ Ε BLOG ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.1.4 FACEBOOK ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην facebook θάζε
πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ
απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.9 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη ζην
facebook θάζε θφκκαηνο θαζψο θαη ηα ζρφιηα πνπ γξάθνπλ νη ρξήζηεο αλ ππάξρνπλ
θαη ζε ηη βαζκφ. Δίλαη εκθαλέο φηη ζηα θφκκαηα κηθξφηεξεο πνιηηηθήο ηζρχνο δελ
ππάξρνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη πξνθαλψο νχηε ζρφιηα. ηα 5 θφκκαηα πνπ
έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ, ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ παξνπζηάδεη κηθξή
δηαθχκαλζε θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ ,εθηφο ηεο ΝΓ φπνπ ν αξηζκφο ησλ
ζρνιίσλ είλαη 15 γηα ηα 5 ζπλνιηθά ζέκαηα θαη ησλ Γεκνθξαηηθψλ πνπ είλαη 11 κφλν
γηα 1 ζέκα ζπδήηεζεο. Παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηφ ην κέζν(facebook) ηα ζέκαηα
είλαη ιίγα ζε αξηζκφ. Παξαηεξνχκε επίζεο, φηη ππάξρνπλ 2 νκάδεο θνκκάησλ. Ζ κία
νκάδα είλαη ηα θφκκαηα εθηφο Βνπιήο ηα νπνία πνιχ πηζαλφλ ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ
πφξνπο αξθεηνχο γηα λα αλαπηπρζνχλ δελ δεκηνπξγνχλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζε 2 εο
γεληάο εξγαιεία φπσο είλαη ην facebook. Αληίζεηα, ηα θφκκαηα κε ην κεγαιχηεξν
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πνζνζηφ ςήθσλ αλαπηχζζνπλ κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ελεξγά ην
facebook θαη πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζνπλ κέζσ απηνχ ηνπο πνιίηεο.

5.9 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ Ε FACEBOOK ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

Σν γξάθεκα 5.10 αθνξά ηελ θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ
πξνθίι θάζε θφκκαηνο. Δίλαη εκθαλέο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ
ρξεζηκνπνηνχλ ην facebook πνπ είλαη 2εο γεληάο εξγαιείν σο κέζν ελεκέξσζεο θαη
επηθνηλσλίαο ηφζν κε άιια άηνκα φζν θαη κε ηα ίδηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα.
Παξαηεξείηαη κηα κεγάιε ζπκκεηνρή αηφκσλ ζηα θφκκαηα ηνπ ΠΑΟΚ πνπ έξρεηαη
πξψην θαη ηεο ΝΓ πνπ είλαη δεχηεξε. Σα ππφινηπα απφ ηα 6 θφκκαηα πνπ
θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ πεξίνδν ησλ εθινγψλ έρνπλ θαη απηά
έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ. Κάπνηα, επίζεο, θφκκαηα δελ έρνπλ
θαζφινπ ππνζηεξηθηέο. Δίλαη εκθαλέο, φηη ηα θπξίαξρα θφκκαηα έρνπλ θαη ην
κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ αθήλνληαο ρακειά ηα θφκκαηα εθηφο Βνπιήο κηαο
θαη θαηέρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή. Παξαηεξνχκε φηη αθφκα θαη ηα θφκκαηα κε ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ ρξεζηκνπνηνχλ ην facebook.
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5.10 ΑΡΙΘΜΟ SUPPORTERS Ε FACEBOOK ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην δηάγξακκα 5.11 θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ
ζην πξνθίι θάζε θφκκαηνο ζην facebook. Χο ςεθηαθά κέζα ελλννχκε ηνλ αξηζκφ ηνπ
θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ησλ βίληεν θαη ησλ ζπλδέζκσλ. Απηά ηα κέζα απνηεινχλ
ηξφπν ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηε δξάζε ηνπ θφκκαηνο θαη ηηο
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη πεξηέιζεη. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξνχκε φηη ζηνλ αξηζκφ ησλ
θσηνγξαθηψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ην ΛΑ.Ο. 121 ζην ζχλνιν , ζηνλ
αξηζκφ ησλ ζπλδέζκσλ έξρεηαη πάιη πξψην ην ΛΑ.Ο. κε 178 θαη ηέινο, ζηνλ αξηζκφ
ησλ βίληεν επηθξαηέζηεξν είλαη ην ΠΑΟΚ κε 36 ζπλνιηθά βίληεν. Δπίζεο, βιέπνπκε
φηη θφκκαηα πνπ δελ ιακβάλνπλ κεγάια πνζνζηά ζηηο εθινγέο παξνπζηάδνπλ κεγάιν
αξηζκφ ςεθηαθψλ κέζσλ ζην πξνθίι ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ έξρνληαη δεχηεξνη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζκσλ ελψ νη Γεκνθξαηηθνί
πέκπηνη ζην ίδην κέζν. Παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα έρνπλ έληνλε
δξαζηεξηφηεηα φζν αθνξά ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
αξηζκφ ζπλδέζκσλ εθηφο απφ κεξηθά θφκκαηα εθηφο Βνπιήο. Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ
κέζσλ είλαη έλαο ηξφπνο πξνζέιθπζεο ησλ πνιηηψλ θαη έηζη αθφκε θαη ηα κηθξφηεξεο
ηζρχνο θφκκαηα πξνζπαζνχλ λα ην θαηαθέξνπλ θπξηαξρψληαο ζηνλ αξηζκφ κέζσλ
πνπ θαηέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα.
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5.11 ΧΡΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ Ε FACEBOOK ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.1.5 TWITTER ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην twitter θάζε πνιηηηθνχ
θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ απεηθφληζε
ησλ δηαγξακκάησλ.
ην γξάθεκα 5.12 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνζηεξηθηψλ ζην twitter θάζε
θφκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαιακβάλεη ην
ΟΑΚΚΔ κε 2043 ππνζηεξηθηέο θαη δεχηεξν έξρεηαη ην ΠΑΟΚ κε 991 έρνληαο
αξθεηή δηαθνξά απφ ην πξψην. Δπίζεο, πνιιά θφκκαηα δελ έρνπλ θαζφινπ
ππνζηεξηθηέο θαη φια έρνπλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ tweets. Γεληθά, παξαηεξνχκε φηη
είλαη ιίγα ηα θφκκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεξηθηέο ζην twitter. Δπίζεο, είλαη εκθαλέο φηη
ηα εληφο Βνπιήο θφκκαηα πξνηηκνχλ ην 2εο γεληάο εξγαιείν. Απφ ηα εθηφο Βνπιήο
θφκκαηα εμαίξεζε παξνπζηάδνπλ ηα ΟΑΚΚΔ θαη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ.
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5.12 ΑΡΙΘΜΟ FOLLOWERS-TWEETS Ε TWITTER ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ηε γξαθηθή παξάζηαζε 5.13 γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ζεκάησλ θαη ηνπ
αξηζκνχ ζρνιίσλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε ζην twitter θάζε θφκκαηνο.
Παξαηεξνχκε φηη κφλν 5 θφκκαηα έρνπλ αλαπηχμεη ζέκαηα θαη θπκαίλνληαη ζηνλ ίδην
αξηζκφ κε θάζε ζέκα λα κελ έρεη θαζφινπ ζρφιηα. Μφλν ε ΝΓ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν
αξηζκφ ζρνιίσλ ζηα 11 ζέκαηα ζπλνιηθά θαη είλαη 542 θαη δεχηεξν έξρεηαη ην
ΠΑΟΚ κε 31 ζρφιηα ζηα 11 ζέκαηά ηνπ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ηα θπξίαξρα θφκκαηα
έρνπλ αλαπηχμεη αξηζκφ ζεκάησλ πξν ζπδήηεζε κε θαηαγξαθή ζρνιίσλ.
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5.13 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ Ε TWITTER ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.1.6 YOUTUBE ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην youtube θάζε πνιηηηθνχ
θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ απεηθφληζε
ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.14 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θαη ν αξηζκφο ησλ
επηζθέςεσλ ζην youtube θάζε θφκκαηνο. Κάζε θφκκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζεη δηθφ ηνπ θαλάιη ζην youtube φπνπ κπνξνχλ νη πνιίηεο λα εγγξάθνληαη θαη
λα ην επηζθέπηνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ βίληεν πνπ ζρεηίδνληαη κε νκηιίεο
θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο γηα δξάζεηο ηνπ θφκκαηνο.
Παξαηεξνχκε φηη ην θφκκα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ επηζθέςεσλ είλαη ε ΝΓ κε
222.421 επηζθέςεηο θαη δεχηεξν ην ΠΑΟΚ κε 56.937. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ
εγγεγξακκέλσλ είλαη ζηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα κεδεληθφο φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ
επηζθέςεσλ. Μφλν ζε 4 θφκκαηα έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζηα θαλάιηα ησλ θνκκάησλ
πνιίηεο θαη ζε απηά ηα θαλάιηα ππάξρεη θαη αξηζκφο επηζθέςεσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη ηα
θπξίαξρα θφκκαηα ζεσξνχλ φηη έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο είλαη ε ρξήζε βίληεν γηα
απηφ θαη έρνπλ απνθηήζεη ηφζν κεγάιν αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ.
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5.14 ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ-ΕΠΙΚΕΨΕΩΝ ΣΟ YOUTUBE ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 5.15 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ βίληεν πνπ έρεη ην
θάζε θφκκα ζην θαλάιη ηνπ θαη ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ. Παξαηεξνχκε φηη ην θφκκα
κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρνιίσλ είλαη ην ΛΑ.Ο. κε 656 ζρφιηα γηα ηα 5 βίληεν
ζπλνιηθά θαη αθνινπζεί ην ΠΑΟΚ κε 617 ζρφιηα ζε 16 βίληεν. Δπηπιένλ, ηα
πεξηζζφηεξα θφκκαηα δελ έρνπλ βίληεν θαη πξνθαλψο νχηε ζρφιηα. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ιίγα θφκκαηα έρνπλ δηθφ ηνπο θαλάιη θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν ελεκέξσζεο
ησλ πνιηηψλ. Κάπνηα απφ ηα εληφο Βνπιήο θφκκαηα πξνζπαζνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ φζα πεξηζζφηεξν βίληεν κπνξνχλ γηα λα απμήζνπλ ηελ
επηζθεςηκφηεηα ζηε ζειίδα ηνπο. Σα εθηφο Βνπιήο θφκκαηα πνιχ πηζαλφλ ιφγσ ησλ
πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βίληεν.

99

5.15 ΑΡΙΘΜΟ ΒΙΝΣΕΟ-ΧΟΛΙΩΝ ΣΟ YOUTUBE ΠΟΛΙΣΙΚ0Τ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.1.7 ΧΡΗΗ SOCIAL NETWORKS ΑΠΟ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ

ην ηκήκα απηφ ζα θαηαγξάςνπκε ζε ηη βαζκφ ηα θνηλσληθά απηά κέζα πνπ
αλαπηχμακε παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζε ηη
πνζνζηφ, εμάγνληαο ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ
δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.16 παξνπζηάδεηαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ απφ ηα θφκκαηα.
ην δηάγξακκα εκθαλίδεηαη ην θάζε θφκκα θαη ε χπαξμε ή φρη ηνπ θάζε θνηλσληθνχ
κέζνπ δειαδή εάλ έλα θφκκα έρεη ή φρη ηζηνζειίδα, forum, blog, facebook, twitter,
youtube. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη, φια ηα θφκκαηα έρνπλ ηζηνζειίδα, ηα
πεξηζζφηεξα θφκκαηα έρνπλ forum, blog θαη facebook αιιά πνιχ ιηγφηεξα έρνπλ
twitter θαη youtube. Απηφ καο δείρλεη φηη ηα θφκκαηα γηα λα κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ζε
άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ
θαιχηεξε ελεκέξσζε, ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα θνηλσληθά απηά κέζα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη φια ηα θφκκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθή
ηζηνζειίδα θαη ζρεδφλ φια ρξεζηκνπνηνχλ 1εο γεληάο εξγαιεία κε θάπνηα απφ απηά λα
κελ ηα έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ζην βαζκφ πνπ πξέπεη. ζν αθνξά ηα λεφηεξεο γεληάο
εξγαιεία βιέπνπκε φηη ην facebook ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά θαη αθνινπζεί ην twitter
κηαο θαη ρξεζηκνπνηεί κηθξά κελχκαηα ηα νπνία είλαη πην εχθνιν ν ρξήζηεο λα ηα
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απνκλεκνλεχζεη. Σέινο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ρξεζηκνπνηείηαη ην youtube κηαο θαη
πξνζθέξεη βίληεν. Απφ ηα θφκκαηα εληφο Βνπιήο βιέπνπκε φηη κφλν ην ΚΚΔ δελ
ρξεζηκνπνηεί γεληθά 1εο θαη 2εο γεληάο εξγαιεία. Σα εθηφο Βνπιήο θφκκαηα
παξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα 2εο γεληάο κηαο θαη δελ έρνπλ
αξθεηνχο πφξνπο ψζηε λα αλαπηπρηνχλ ζε απηά, ελψ ηα εληφο Βνπιήο πξνζπαζνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 2 εο γεληάο εξγαιεία γηα θαιχηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε
πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ. Σν ζεκαληηθφ επίζεο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ην
γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα πνιηηηθά θφκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα
θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο.

5.16 ΧΡΘΘ SOCIAL NETWORKS ΑΠΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.2

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΦΗΓΟΤ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ηελ ελφηεηα απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ηνπο αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηεο Διιάδαο. Θα αλαθεξζνχκε ζηα
θνηλσληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (site, forum,blog, facebook, twitter, youtube)
θαζψο θαη ζηα ςεθηαθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνπλ(δειηία ηχπνπ, πξνγξάκκαηαζέζεηο, βίληεν, θσηνγξαθίεο). ηφρνο είλαη λα ζπγθξίλνπκε θαη λα ζπκπεξάλνπκε
θαηά πφζν νη αξρεγνί ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά ψζηε λα
έιζνπλ ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο.
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5.1.2.1 SITE ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
θάζε αξρεγνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα
κέζα απφ ηελ απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.17 απεηθνλίδεηαη ε ραξηνγξάθεζε ζειίδσλ γηα θάζε αξρεγφ
πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη κφλν 2 αξρεγνί απφ ηνπο 16 έρνπλ ηζηνζειίδα
δειαδή 1εο γεληάο εξγαιείν θαη ζπγθεθξηκέλα ν Παπαλδξένπ έρεη 113 ζειίδεο θαη ν
Καξαηδαθέξεο κε 89 ζειίδεο φπνπ αλαπηχζζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
επηθαηξφηεηα, δειηία ηχπνπ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, βηνγξαθηθφ, νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο
θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ. Οη πεξηζζφηεξνη αξρεγνί δελ έρνπλ δηθή ηνπο
ηζηνζειίδα γηαηί εθπξνζσπνχληαη κέζα απφ ηελ ζειίδα ηνπ θφκκαηνο ηνπο. Αθνχ νη
πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ ηζηνζειίδα, δελ ππάξρνπλ θαη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη ν
αξηζκφο επηζθεςηκφηεηαο είλαη κεδεληθφο.

5.17 ΠΟΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΛΙΔΩΝ ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην γξάθεκα 5.18 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ θσηνγξαθηψλ θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Αθνχ κφλν 2 απφ ηνπο αξρεγνχο έρνπλ ηζηνζειίδα, κφλν απηνί
έρνπλ θαη αξηζκφ θσηνγξαθηψλ. Δδψ παξαηεξνχκε φηη ν Καξαηδαθέξεο έρεη
πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο απφ φηη ν Παπαλδξένπ. Με ηε ρξήζε θσηνγξαθηθνχ
πιηθνχ θαη νη 2 πξνζπαζνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο θαη λα δείμνπλ
ζηηγκέο απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο δσή θαη ηελ δξάζε ηνπο ζην θφκκα θαη ζηελ
επηθαηξφηεηα. Δπεηδή ν Καξαηδαθέξεο αλήθεη ζε θφκκα κε ρακειφηεξν πνζνζηφ
ςήθσλ, ρξεζηκνπνηεί γηα κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε πνιηηψλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
θσηνγξαθηψλ.
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5.18 ΑΡΙΘΜΟ ΑΛΜΠΟΤΜ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΟ SITE ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 5.19 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ
ππάξρνπλ ζηε ζειίδα θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη κφλν 2 αξρεγνί πνπ
έρνπλ ηζηνζειίδα, έρνπλ θαη δειηία ηχπνπ. Ο Καξαηδαθέξεο έξρεηαη πξψηνο κε 6
δειηία ηχπνπ θαη δεχηεξνο ν Παπαλδξένπ κε 2. Αθφκε θαη ζηα δειηία ηχπνπ ν
Καξαηδαθέξεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ Πξφεδξν θφκκαηνο
κεγαιχηεξεο θπξηαξρίαο ζεσξψληαο πηζαλψο φηη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζειθχεη
πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο.

5.19 ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΟ SITE ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην δηάγξακκα 5.20 παξνπζηάδεηαη ζε πνζνζηφ ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε
ηζηνζειίδα ηνπ αξρεγνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη κφλν ην 8% ησλ αξρεγψλ
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δίλνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα δειαδή 2 ζηνπο 16. Οη πεξηζζφηεξνη εθθξάδνπλ ηηο
αληηιήςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο πηζαλφλ κέζα απφ ην ίδην ην θφκκα πνπ εθπξνζσπνχλ.

5.20 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ SITE ΑΡΧΘΓΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.2.2 FORUM ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίζεκν forum θάζε
αξρεγνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα
απφ ηελ απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 5.21 θαηαγξάθνπκε ηνλ αξηζκφ ζεκάησλ θαη ηνλ
αξηζκφ ζρνιίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην forum θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο. Μφλν ν
Παπαλδξένπ έρεη forum ζην νπνίν ζπδεηνχληαη 8 ζέκαηα θαη δεχηεξνο έξρεηαη ν
Λεβέληεο κε 1 ζέκα θαη 2 ζρφιηα ζην ζέκα απηφ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ηελ
πεξίνδν ησλ εθινγψλ αιιά θαη ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν δελ αλαξηνχζαλ ζέκαηα
πξνο ζπδήηεζε νη πεξηζζφηεξνη αξρεγνί θνκκάησλ. Γεληθά παξαηεξνχκε φηη νη
αξρεγνί δελ ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ην forum πνπ είλαη 1εο γεληάο εξγαιείν παξά κφλν
έλα θφκκα κε κεγάιε θπξηαξρία εληφο Βνπιήο θαη έλα θφκκα εθηφο Βνπιήο.
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5.21 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ ΣΟ FORUM ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.2.3 BLOG ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίζεκν blog θάζε
αξρεγνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα
απφ ηελ απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.22 απεηθνλίδνληαη ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ
ζρνιίσλ ζην blog θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε
ππάξρνπλ κφλν ζε blog 2 αξρεγψλ. Πξψηνο είλαη ν Βεξγήο κε 11 ζέκαηα θαη
δεχηεξνο ν Παπαλδξένπ κε 3. Δίλαη εκθαλέο φηη ηελ πεξίνδν ησλ εθινγψλ αιιά θαη
ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν δελ αλαξηνχζαλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε νη πεξηζζφηεξνη
αξρεγνί θνκκάησλ. Καη εδψ παξαηεξνχκε φηη κφλν έλα θφκκα κε κεγάιε θπξηαξρία
εληφο Βνπιήο θαη έλα θφκκα εθηφο Βνπιήο ρξεζηκνπνηνχλ 1εο γεληάο εξγαιείν. Καη
εδψ βιέπνπκε φηη ην ΠΑΟΚ είλαη ην θφκκα εληφο Βνπιήο πνπ ην ρξεζηκνπνηεί.

105

5.22 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ Ε BLOG ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.2.4 FACEBOOK ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην facebook θάζε αξρεγνχ
πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ
απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.23 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ
πνπ αλαξηψληαη ζην facebook θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο αλ απηφο έρεη. Παξαηεξνχκε
φηη, ν αξρεγφο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζεκάησλ είλαη ν Μηραινιηάθνο κε 25 ζέκαηα
θαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρνιίσλ αλήθεη ζην facebook ηνπ Καξακαλιή κε 20
ζρφιηα ζηα 7 ζέκαηα ζπλνιηθά. Βιέπνπκε επίζεο, φηη ν αξηζκφο ζεκάησλ θαη ν
αξηζκφο ζρνιίσλ θπκαίλνληαη ζε ίδηα επίπεδα. Δίλαη εκθαλέο φηη νη αξρεγνί κε ηα 6
θφκκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ εκθαλίδνπλ θάπνηα
δηαθχκαλζε ζηνλ αξηζκφ ζεκάησλ θαη ζρνιίσλ θαη απηά ρξεζηκνπνηνχλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ην facebook σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ.
Μφλν 2 αξρεγνί θνκκάησλ εθηφο Βνπιήο δείρλνπλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ν έλαο απφ
ηνπο νπνίνπο έρεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε. Παξαηεξνχκε
επίζεο φηη φπσο ηα θφκκαηα εθηφο Βνπιήο έρνπλ πηζαλφλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο
έηζη πηζαλφηαηα θαη νη αξρεγνί ηνπο ρσξίο λα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε κέζα 2 εο
γεληάο.
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5.23 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ Ε FACEBOOK ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην γξάθεκα 5.24 γίλεηαη ε θαηακέηξεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ζην facebook ηνπ θάζε
αξρεγνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηέρεη ν Σζίπξαο κε
5898 ππνζηεξηθηέο θαη αθνινπζεί ν Παπαλδξένπ κε 1658 θαη ν Καξακαλιήο κε
1220. Οη ππφινηπνη αξρεγνί δελ έρνπλ ππνζηεξηθηέο. Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη νη
πεξηζζφηεξνη αξρεγνί δελ έρνπλ δηθφ ηνπο facebook αιιά επηθνηλσλνχλ κε ηνπο
πνιίηεο κέζσ ηνπ θφκκαηφο ηνπο. Δίλαη εκθαλέο φηη νη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ εθηφο
Βνπιήο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνθίι ζην facebook δελ έρνπλ θαη
ππνζηεξηθηέο. Μφλν αξρεγνί απφ ηα θφκκαηα εληφο Βνπιήο έρνπλ ππνζηεξηθηέο
κηαο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηέρνπλ πφξνπο γηα λα αλαπηπρζνχλ ζηα κέζα 2εο
γεληάο.

5.24 ΑΡΙΘΜΟ SUPPORTERS Ε FACEBOOK ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ
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ηε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε 5.25 απεηθνλίδεηαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ
ζην facebook θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη κφλν 3 απφ ηνπο αξρεγνχο
ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα κέζα θαη πξψηνο έξρεηαη ν Παπαλδξένπ κε 38 ζπλδέζκνπο
θαη 20 θσηνγξαθίεο θαη δεχηεξνο είλαη ν Καξακαλιήο κε 19 ζπλδέζκνπο θαη 14
θσηνγξαθίεο. Δίλαη θαλεξφ φηη απηνί νη αξρεγνί γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα
έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ην facebook σο
2ε1 γεληάο εξγαιείν. Οη αξρεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά κέζα αληηζηνηρνχλ ζε
θφκκαηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ. Οη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ εθηφο Βνπιήο
δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ςεθηαθά κέζα πηζαλφηαηα ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ.

5.25 ΧΡΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ Ε FACEBOOK ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.2.5 TWITTER ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην twitter θάζε αξρεγνχ
πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ
απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.26 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνζηεξηθηψλ ζην twitter θάζε
αξρεγνχ θφκκαηνο. Μφλν ε Παπαξήγα πνπ αληηζηνηρεί ζε θφκκα εληφο Βνπιήο έρεη 1
αξηζκφ tweets θαη φινη νη ππφινηπνη δελ έρνπλ δηθφ ηνπο twitter γηα εγγξαθή
ππνζηεξηθηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ην twitter δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αξρεγνχο
πνιηηηθψλ θνκκάησλ.
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5.26 ΑΡΙΘΜΟ FOLLOWERS-TWEETS Ε TWITTER ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην γξάθεκα 5.27 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ζεκάησλ θαη ν αξηζκφο ζρνιίσλ πνπ
θαηαγξάθνληαη ζην twitter θάζε αξρεγνχ θφκκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη κφλν ε
Παπαξήγα έρεη 1 ζέκα θαη 5 ζρφιηα γηα ην ζέκα θαη ν Σζίπξαο έρεη 1 ζέκα πξνο
ζπδήηεζε. Δίλαη εκθαλέο φηη φζνη αξρεγνί δελ έρνπλ twitter δελ ππάξρνπλ θαη ζέκαηα
πξνο ζπδήηεζε.

5.27 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ-ΧΟΛΙΩΝ Ε TWITTER ΑΡΧΘΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.1.2.6 YOUTUBE ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην youtube θάζε αξρεγνχ
πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ζα εμάγνπκε ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ
απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
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Παξαηεξνχκε απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ φηη
θαλέλαο απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ δελ έρεη δηθφ ηνπ θαλάιη ζην youtube θαη
θαηά ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ, ησλ επηζθέςεσλ, ησλ βίληεν θαη ησλ
ζρνιίσλ είλαη κεδεληθφο. πλεπψο παξαηεξνχκε φηη θαλέλαο αξρεγφο δελ
ρξεζηκνπνηεί ην youtube σο κέζν πξνζέιθπζεο ησλ πνιηηψλ.

5.1.2.7 ΧΡΗΗ SOCIAL NETWORKS ΑΠΟ ΑΡΧΗΓΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην ηκήκα απηφ ζα θαηαγξάςνπκε ζε ηη βαζκφ ηα θνηλσληθά απηά κέζα πνπ
αλαπηχμακε παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ θαη ζε ηη πνζνζηφ, εμάγνληαο ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηελ
απεηθφληζε ησλ δηαγξακκάησλ.
ην δηάγξακκα 5.28 απηφ απεηθνλίδεηαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ απφ ηνπο
αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ. Παξαηεξνχκε φηη κφλν 2 ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνζειίδα, forum
θαη blog δειαδή 1εο γεληάο εξγαιεία, 6 ρξεζηκνπνηνχλ facebook, 3 ρξεζηκνπνηνχλ
twitter θαη θαλέλαο δελ ρξεζηκνπνηεί youtube. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη νη αξρεγνί
ησλ θνκκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 2εο γεληά εξγαιεία γηα λα έξζνπλ ζε
επαθή κε ηνλ πνιίηε παξά 1εο. Δίλαη εκθαλέο φηη κφλν 2 αξρεγνί πνπ εθπξνζσπνχλ
θφκκαηα εληφο Βνπιήο έρνπλ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα. Μφλν 1 αξρεγφο θφκκαηνο
εληφο θαη 2 εθηφο Βνπιήο ρξεζηκνπνηνχλ forum θαη blog ελψ 4 εληφο θαη 2εθηφο
Βνπιήο ρξεζηκνπνηνχλ facebook θαη twiiter.

5.28 ΧΡΘΘ SOCIAL NETWORKS ΑΠΟ ΑΡΧΘΓΟ ΚΟΜΜΑΣΟ ΕΛΛΑΔΑ
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5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ηφρνο καο ζε απηή ηελ ελφηεηα είλαη ε πην εηδηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέμακε. Γηα ηελ αλάιπζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία κφλν γηα ηα
πνιηηηθά θφκκαηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο
πνιηηηθνχο αξρεγνχο ηνπο.

5.2.1

ΤΦΕΣΙΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΣΟ ΓΕΓΟΝΟ ΣΗ ΕΚΛΟΓΗ

ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009 πξψην θφκκα αλαδείρζεθε ην ΠΑΟΚ θαη
πξσζππνπξγφο εθιέρζεθε ν πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ. ηηο
εθινγέο ςήθεζαλ κφλν 7.044.479 απφ ηνπο 9.933.385 εγγεγξακκέλνπο πνιίηεο. πσο
θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, πξψην θφκκα αλαδείρζεθε ην ΠΑΟΚ κε
43.92% ςήθνπο. Γεχηεξν θαη κε πνζνζηφ 33.48% εθιέρζεθε ε ΝΓ, αθνινπζεί κε
αξθεηά ρακειφηεξν πνζνζηφ ην ΚΚΔ κε 7.54%, ηέηαξην θαηά ζεηξά ςήθσλ
αλαδείρηεθε ν ΛΑ.Ο. κε 5.63% θαη ν Τ.ΡΗ.ΕΑ. κε 4.60%. Σέινο, κε πνζνζηφ
2.53% ηεξκαηίδεη ην θφκκα ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ.
5.1 Πίνακασ Αποτελεςμάτων Βουλευτικών Εκλογών 2009

ΠΟΛΗΣΗΚΑ
ΚΟΜΜΑΣΑ

ΠΟΟΣΟ ΦΖΦΧΝ

ΠΑΟΚ

43.92%

ΝΓ

33.48%

ΚΚΔ

7.54%

ΛΑ.Ο.

5.63%

Τ.ΡΗ.ΕΑ.

4.60%

ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ

2.53%

Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα θνηλσληθά κέζα ζα ειέγμνπκε θαηά
πφζν ηα απνηειέζκαηα απφ απηά είλαη φλησο αιεζή ζε ζρέζε κε απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηνλ ειιεληθφ θφζκν.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα Webid (Έξεπλα Bari – WEB ID, 2009) πνπ δηεμάρζεθε γηα
ηε δηείζδπζε θαη ηηο ζπλήζεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα, απνθνκίζακε
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Ζ έξεπλα απηή ιακβάλεη ρψξα ζε 3 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο θαη αθνξά άηνκα πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο θαη
Κξήηεο ειηθίαο 13 έσο 70. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 17-3-2008 έσο 14-9-2008
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παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 2.760.000 πνιίηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ην
21.5% αθνξά ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε κεληαία
επηζθεςηκφηεηα γηα ην facebook είλαη 19.5% θαη γηα ην youtube 52.1%.
Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην δεχηεξν θνηλσληθφ κέζν είλαη πνιχ πην δεκνθηιέο απφ
ην πξψην. Δλ ζπλερεία, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 16-9-2008 έσο 16-3-2009 είλαη θαλεξφ
φηη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρεη επέιζεη κεγάιε αιιαγή. Πιένλ, νη πνιίηεο
ζην δηαδίθηπν θαηαγξάθνληαη ζε 3.011.000 απφ ηνπο νπνίνπο ην 30.5% ην
ρξεζηκνπνηεί γηα θνηλσληθή δηθηχσζε. ε πνιχ κηθξφ δηάζηεκα ην πιήζνο ησλ
αηφκσλ έρεη απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην πνζνζηφ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη
απμεζεί θαηά 9% πεξίπνπ. Ζ κέζε κεληαία επηζθεςηκφηεηα γηα ην facebook
αλέξρεηαη ζε 33% ελψ γηα ην youtube ζε 64%. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ν ξπζκφο
αχμεζεο εγγεγξακκέλσλ ζην facebook είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ ηνπ youtube.
Σέινο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 17-3-2009 έσο 14-9-2009 ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ
ππνινγίδεηαη ζε 3.182.000 απφ ηνπο νπνίνπο ην 42.3% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα
θνηλσληθή δηθηχσζε. ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ε κέζε κεληαία επηζθεςηκφηεηα γηα
ην facebook θηάλεη κέρξη θαη 46.7% ελψ ην youtube κέρξη ην 67.8%. Δίλαη εκθαλέο
φηη ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ρξεζηψλ γηα ην youtube είλαη ρακειφο, ν ξπζκφο αχμεζεο
ρξεζηψλ γηα ην facebook είλαη ξαγδαίνο.
πσο γλσξίδνπκε, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο δεκνθξαηίαο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα
είραλ σο ζηφρν ηελ επαθή θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Χο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε
επηθνηλσλία γηλφηαλ, κε έκκεζν ηξφπν, κέζσ ηνπ έληππνπ ηχπνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο.
Σα θφκκαηα, βιέπνληαο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν θαη θαηά επέθηαζε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ελεκέξσζε,
αληαιιαγή απφςεσλ, θαη επηθνηλσλία, δεκηνχξγεζαλ πξνθίι γηα λα έξζνπλ ζε άκεζε
επαθή κε ηνλ πνιίηε.
Δίλαη ε πξψηε θνξά, απφ ηφηε πνπ γελλήζεθε ε δεκνθξαηία, πνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ηφζν ζηα θφκκαηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο φζν θαη ζηνπο πνιίηεο
λα επηθνηλσλνχλ άκεζα.
Μέζσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο ηα θφκκαηα κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο πνιίηεο,
λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο ηδέεο θαη ζέζεηο, λα πξνσζήζνπλ ηελ
πνιηηηθή ηνπο θαζψο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη
ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο. Δπηπιένλ, νη πνιίηεο κέζα απφ ηα πξνθίι ησλ θνκκάησλ θαη
ησλ πνιηηηθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ κε ηε κνξθή ηφζν ζεηηθψλ φζν
θαη αξλεηηθψλ ζρνιίσλ, λα θξίλνπλ ή επηθξίλνπλ ηε ζηάζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηέινο,
λα ελζηεξληζηνχλ ηα πηζηεχσ ηνπ θφκκαηνο ή αληίζεηα λα απνδνθηκάζνπλ αλ είλαη
αληίζεηνη κε ηε λννηξνπία ηνπο.
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5.2.2

ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ

5.2.2.1 ΠΟΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΛΙΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

ην δηάγξακκα 5.55 παξαηεξνχκε φηη ην πνιηηηθφ θφκκα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
ζειίδσλ είλαη ην ΠΑΟΚ θαηαιακβάλνληαο ην 40% ηνπ ζπλφινπ. Αθνινπζεί ε ΝΓ
κε 25%, ζηε ζπλέρεηα νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ κε 16%, έπεηηα ην ΤΡΗΕΑ κε
12% θαη ηέινο, ην ΛΑΟ κε 4% θαη ην ΚΚΔ κε 3%. ζν πην κεγάινο είλαη ν αξηζκφο
ζειίδσλ πνπ αθνξά έλα θφκκα, ηφζν κεγαιχηεξν εχξνο πιεξνθνξηψλ δίλεηαη γηα
απηφ. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην ΠΑΟΚ θαηέρεη πνιιέο ηζηνζειίδεο ζηηο
νπνίεο αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ην ζρέδην δξάζεο ηνπ θφκκαηνο, δειηία ηχπνπ,
ζπλεληεχμεηο, ζπδεηήζεηο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη εηθφλεο απφ νκηιίεο. Δθζέηνληαο
πνιιά ζηνηρεία ζηηο ηζηνζειίδεο απηέο πξνζπαζεί λα ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεοπνιίηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απνθηψληαο πεξηζζφηεξε ακεζφηεηα απφ ηα άιια
θφκκαηα ηα νπνία έρνπλ ζαθψο κηθξφηεξν αξηζκφ ηζηνζειίδσλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο.

5.29 ΠΟΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΛΙΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.2.2 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΖΗΣΗΗ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Μέζα απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε 5.56 βιέπνπκε ην βαζκφ πνπ δεκηνπξγνχληαη
ζέκαηα ζπδήηεζεο απφ ην θάζε θφκκα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε ΝΓ θαηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζεκάησλ
ζπδήηεζεο ζην blog θαη ιηγφηεξν ζην forum ελψ νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ πνπ
έκεηλαλ εθηφο Βνπιήο γηα έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ςήθσλ θαηέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν
αξηζκφ ζεκάησλ ζην twitter θαη ηνλ κηθξφηεξν ζην forum θαη ζην blog. Δπίζεο,
βιέπνπκε φηη ην ΠΑΟΚ γεληθά έρεη ρακειφ αξηζκφ ζπδεηήζεσλ παξά κφλν ζην
twitter είλαη αξθεηά πςειφο αιιά θπκαηλφκελνο πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηφλ
ησλ άιισλ θνκκάησλ. Σν ΤΡΗΕΑ έρεη ζε γεληθά πιαίζηα ρακειφ πιήζνο ζεκάησλ
πξνο ζπδήηεζε κε ην κεγαιχηεξν ζην twitter ελψ ην ΛΑ.Ο. έρεη ζε φια ηα
θνηλσληθά κέζα κεγαιχηεξν πιήζνο απφ ηα ππφινηπα θφκκαηα εθηφο απφ ην twitter
φπνπ ν αξηζκφο είλαη ίδηνο κε απηφλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΝΓ. Σν ΚΚΔ δελ έρεη
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θαζφινπ ζέκαηα παξά κνλφ ζην facebook. πκπεξαίλνπκε απφ ην δηάγξακκά καο
ινηπφλ, φηη ε ΝΓ, ην ΤΡΗΕΑ θαη ην ΛΑΟ θαη νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ
πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ελψ ην ΠΑΟΚ θαη ην ΚΚΔ
είραλ κηα αδπλακία ζε απηφ.

5.30 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΗΘΣΘΘ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέζα απφ ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 5.57 είλαη εκθαλέο φηη ην θνηλσληθφ κέζν κε
ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπδεηήζεσλ ηελ πεξίνδν ησλ εθινγψλ γηα φια ηα θφκκαηα
είλαη ην twitter δειαδή εξγαιείν 2εο γεληάο. Μφλν ην ΚΚΔ δελ έρεη αξηζκφ ζεκάησλ
πξνο ζπδήηεζε. Παξαηεξνχκε επίζεο, φηη ην forum έρεη κηθξφ αξηζκφ ζπδεηήζεσλ
ελψ ην blog έρεη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ. Δίλαη εκθαλέο φηη απφ ηα κέζα 2 εο
γεληάο απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ είλαη ην twitter θαη αθνινπζεί
ην facebook ελψ απφ ηα 1εο γεληάο πξψηα είλαη ην blog θαη έπεηηα ην forum.

5.31 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΗΘΣΘΘ Ε ΚΑΘΕ SOCIAL NETWORK ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΕΛΛΑΔΑ
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5.2.2.3 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΖΗΣΗΗ ΣΑ SOCIAL
NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ην δηάγξακκα 5.58 απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζεκάησλ
ζπδήηεζεο γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ην θφκκα πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ είλαη ε ΝΓ κε
πνζνζηφ 25% θαη ηνπνζεηείηαη πξψην, ελψ δεχηεξν ηαμηλνκείηαη ην ΛΑ.Ο. κε 22%.
Σξίην θαη ηέηαξην κε ηζνςεθία ζηνλ αξηζκφ ζεκάησλ απνηεινχλ νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ θαη ην ΤΡΗΕΑ κε πνζνζηφ 18%, ελψ αθνινπζεί ην ΠΑΟΚ κε πνζνζηφ
12%. Σέινο, ζηε ζεηξά θαηάηαμεο βξίζθεηαη ην ΚΚΔ κε 5%. πκπεξαίλνπκε, ελ
θαηαθιείδη, φηη παξφιν πνπ ην ΠΑΟΚ ήηαλ ην θφκκα πνπ εθιέρζεθε, ν αξηζκφο
ζεκάησλ πνπ ζέηνληαλ πξνο ζπδήηεζε απφ ρξήζηεο αιιά θαη απφ ην ίδην ην θφκκα
ήηαλ αξθεηά ρακειφο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θφκκαηα. Απηφ κπνξεί λα ζπλέβαηλε
πηζαλφηαηα γηαηί ην θφκκα απηφ φπσο θαη άιια κε ρακειφ αξηζκφ είρε επηιέμεη
άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε θαη φρη κε ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Ζ
πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θάζε θφκκα γηα λα πξνζεγγίζεη ηνλ πνιίηε ήηαλ
δηαθνξεηηθή.

5.32 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΗΘΣΘΘ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.2.4 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ην γξάθεκα 5.59 απηφ απνηππψλεηαη ν αξηζκφο κειψλ πνπ θαηέρεη θάζε θφκκα ζηα
θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. Δίλαη εκθαλέο, φηη ην ΠΑΟΚ φζν αθνξά ην facebook
θαηέρεη ζε πιήζνο ηα πεξηζζφηεξα κέιε θαη κάιηζηα πξνεγείηαη θαηά πνιχ απφ φια
ηα ππφινηπα θφκκαηα. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ θαηαγξάθεηαη ζε 22.911 ρξήζηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην facebook. Γεχηεξε αλέξρεηαη ε ΝΓ κε αξηζκφ κειψλ 10.544.
Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηα θπξίαξρα θφκκαηα θαηέρεη
ζην δηάγξακκα ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ κέζν.
Ζ δεχηεξε νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη φια ηα ππφινηπα θφκκαηα πνπ έρνπλ
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παξφκνην αξηζκφ κειψλ γηα ην facebook φπνπ πξψην ζηελ νκάδα απηή είλαη ην
θφκκα ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ κε 3313 κέιε. Σα ππφινηπα θφκκαηα έρνπλ
αθφκα πην ρακειφ αξηζκφ κειψλ. Παξφιν πνπ ην θφκκα ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ
ΠΡΑΗΝΧΝ δελ κπφξεζε λα εληαρηεί ζηε Βνπιή παξαηεξνχκε φηη είλαη αξθεηά
δξαζηεξηνπνηεκέλν. Γηα ηα ππφινηπα θνηλσληθά κέζα παξαηεξείηαη κηα δηαθχκαλζε
ησλ κειψλ ζε παξφκνηα επίπεδα.

5.33 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ

ην δηάγξακκα 5.60 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε
θάζε θφκκα θαη γηα θάζε θνηλσληθφ κέζν. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ην facebook έρεη ην
κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εγγεγξακκέλνπο ζην ΠΑΟΚ θαη
αθνινπζεί ε ΝΓ πνπ είλαη ηα θφκκαηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ. Γεχηεξν,
ηνπνζεηείηαη ην forum κε ηα πεξηζζφηεξα κέιε ζην ΛΑ.Ο. θαη ζηνπο
ΟΗΚΟΛΟΓΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ, έπεηηα ην twitter κε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ζην
ΠΑΟΚ θαη ζηε ΝΓ θαη ηειεπηαίν θαηαηάζζεηαη ην youtube κε ην κεγαιχηεξν
πιήζνο ρξεζηψλ ζην ΠΑΟΚ. πκπεξαίλνπκε απφ ην γξάθεκα ηειηθά φηη ην θφκκα
πνπ εθιέρζεθε ζηηο εθινγέο είρε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ ζηα θνηλσληθά
κέζα δηθηχσζεο θαη εηδηθφηεξα ζην facebook. Δπίζεο, ηα θπξίαξρα θφκκαηα
παξαηεξνχκε φηη επηιέγνπλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα κέιε ζηα 2εο γεληάο
εξγαιεία θαη φρη ζηα 1εο.
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5.34 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ Ε ΚΑΘΕ SOCIAL NETWORK ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.2.5 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε 5.61 απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ
γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. Δίλαη θαλεξφ, φηη ην
θφκκα κε ην κέγηζην αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ είλαη ην ΠΑΟΚ κε πνζνζηφ 54%.
Αθνινπζεί ε ΝΓ κε πνζνζηφ 25% ζαθψο ρακειφηεξν απφ απηφ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηα
θφκκαηα ΚΚΔ, ΤΡΗΕΑ, ΛΑ.Ο. θαη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ ζρεκαηίδνπλ ην
ππφινηπν 21%. ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξνχκε φηη ηα θπξίαξρα θφκκαηα έρνπλ θαη
ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κειψλ ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο

5.35 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ
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5.2.2.6 ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ην δηάγξακκα 5.62 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δειαδή
βίληεν θαη εηθφλσλ γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα ζηα θνηλσληθά κέζα. Βιέπνπκε φηη ε ΝΓ
θαηέρεη ηα πεξηζζφηεξα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ έρεη θαη
ην ΠΑΟΚ ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπο. Δδψ πηζαλφηαηα εκθαλίδεηαη κηα
επθαηξηαθή ζπκπεξηθνξά απφ ην ΛΑ.Ο. θαη απηφ γηαηί είλαη ην θφκκα κε ηα
πεξηζζφηεξα βίληεν θαη εηθφλεο ζην facebook θαη κάιηζηα αξθεηά πην πάλσ απφ απηά
ηεο ΝΓ θαη αθφκα πεξηζζφηεξα απφ ην ΠΑΟΚ ην νπνίν θαη εθιέρζεθε. πλήζσο,
ηέηνηα θαηλφκελα εκθαλίδνληαη ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ιίγν δηάζηεκα πξηλ ηηο
εθινγέο. Σνπνζεηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ θηινμελεί ην αληίζηνηρν θφκκα βίληεν
θαη εηθφλεο απφ νκηιίεο θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ γηα λα είλαη εκθαλήο ε
δξάζε ηνπ θαη ε πνιηηηθή ηνπ γηα εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηηο εθινγέο κε
ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ. Δίλαη θαλεξφ επίζεο, φηη ην ΚΚΔ δελ
ρξεζηκνπνηεί νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζε θαλέλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα
πξνζεγγίζεη ηνπο πνιίηεο. Καη ην ΤΡΗΕΑ έρεη κηθξφ αξηζκφ εηθφλσλ θαη βίληεν.
Βιέπνπκε φηη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζε εηθφλα θαη βίληεν ζηα κέζα δηθηχσζεο έρνπλ
ηα θπξίαξρα θφκκαηα.

5.36 ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ

ην δηάγξακκα 5.63 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα ηα
πνιηηηθά θφκκαηα ζε θάζε θνηλσληθφ κέζν. Παξαηεξνχκε φηη ην facebook είλαη ην
κέζν κε ηα πεξηζζφηεξα βίληεν θαη εηθφλεο κε κέγηζην ηα 124 κέζα ηνπ ΛΑ.Ο. θαη
ηα 121 ηεο ΝΓ θαη κάιηζηα ην κέζν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εληνλφηεξν ξπζκφ. Σν
facebook βιέπνπκε φηη φια ηα θφκκαηα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα εηθφλεο θαη βίληεν.
Αθνινπζεί ην forum κε 105 κέζα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ΝΓ θαη 110 ζην ΠΑΟΚ.
ην forum βιέπνπκε φηη κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη απφ ηα 2 θφκκαηα
κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ αιιά ζρεδφλ φια ην ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο απφ ην
ΚΚΔ. ην youtube ηα κέζα απηά ππάξρνπλ ζε πνιχ ιηγφηεξν βαζκφ κε πάιη ηα
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θπξίαξρα θφκκαηα λα έρνπλ πεξηζζφηεξα κέζα απφ ηα ππφινηπα έζησ θαη ζε κηθξφ
αξηζκφ. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα κέζα πνπ έρνπλ ην
κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ πξνηηκνχλ ηα θφκκαηα λα ηνπνζεηνχλ ηα πεξηζζφηεξα
νπηηθναθνπζηηθά κέζα κε πξνηίκεζε ην facebook θαη έπεηηα ην forum.

5.37 ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ Ε ΚΑΘΕ SOCIAL NETWORK ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ

5.2.2.7 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL
NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ην γξάθεκα 5.64 αλαπαξίζηαηαη ην πνζνζηφ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζην
ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα. Δίλαη θαλεξφ φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ε ΝΓ κε 39% θαη αθνινπζεί ην ΠΑΟΚ κε 26%. Σα
θπξίαξρα θφκκαηα ζηηο εθινγέο παξαηεξνχκε φηη έρνπλ θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
ζε εηθφλα θαη βίληεν. Αθνινπζεί ην ΛΑ.Ο. κε 21% θ έπεηηα νη ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ κε ην ΤΡΗΕΑ κε πνζνζηφ 7%. Σν ΚΚΔ βιέπνπκε φηη δελ έρεη θαζφινπ
βίληεν θαη εηθφλεο ζην ζχλνιν ησλ κέζσλ δηθηχσζεο. Πηζαλφηαηα, επηζπκεί ηελ
άκεζε πξνζέγγηζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ επαθή.
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5.38 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.3

ΑΡΦΗΓΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.3.1 ΠΟΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΛΙΔΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 5.65 βιέπνπκε φηη κφλν νη αξρεγνί Παπαλδξένπ θαη
Καξαηδαθέξεο έρνπλ δηθηά ηνπο ηζηνζειίδα. Οη ππφινηπνη αξρεγνί θνκκάησλ πνιχ
πηζαλφλ λα εθπξνζσπνχληαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θφκκαηνο. Θα
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ζα ήηαλ πην εχθνιν
λα κάζεη ν απιφο πνιίηεο γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε δσή, ηε δξάζε θαη ην έξγν ηνπ
θάζε Πξνέδξνπ θφκκαηνο. Μφλν νη 2 απηνί αξρεγνί ζεψξεζαλ φηη ε χπαξμε
ηζηνζειίδαο ηνπο θέξλεη έλα βήκα πην θνληά κε ηνπο πνιίηεο-ρξήζηεο.
5.2 Πίνακασ Ποςοςτοφ Αριθμοφ ελίδων Πολιτικών Αρχηγών Ελλάδασ

ΑΡΥΖΓΟΗ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΛΗΓΧΝ

ΠΟΟΣΟ
ΑΡΗΘΜΟΤ
ΔΛΗΓΧΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ

0

0

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ

113

56

ΠΑΠΑΡΖΓΑ

0

0

ΣΗΠΡΑ

0

0

ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ

89

44

ΓΗ.ΔΠ.
(ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ)

0

0

ΤΝΟΛΟ

202

100

5.2.3.2 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΖΗΣΗΗ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ

ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 5.65 θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ
ζπδήηεζεο γηα θάζε πνιηηηθφ αξρεγφ. Παξαηεξνχκε φηη ν αξρεγφο κε ηνλ κεγαιχηεξν
αξηζκφ ζεκάησλ αιιά θαη κε ηελ εληνλφηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο είλαη ν Παπαλδξένπ. Αθνινπζεί ν Καξακαλιήο κε 7 ζέκαηα πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην facebook θαη είλαη ην κνλαδηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη
επίζεο, θαλεξφ φηη ε δηνηθνχζα επηηξνπή δελ έρεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζε θαλέλα
θνηλσληθφ κέζν θαη επηπιένλ, ν Καξαηδαθέξεο έρεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε κφλν ζην
facebook. Ζ Παπαξήγα φπσο θαη ν Σζίπξαο έρνπλ αλαπηχμεη ζέκαηα βέβαηα ζε
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ρακειφ αξηζκφ. Καη νη 2 ρξεζηκνπνηνχλ ην facebook θαη ην twitter. ε γεληθά
πιαίζηα, κφλν ν Παπαλδξένπ έρεη ζηα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά κέζα ζέκαηα πξνο
ζπδήηεζε.

5.39 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΗΘΣΘΘ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΘΓΟ ΕΛΛΑΔΑ

ην δηάγξακκα 5.66 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο γηα θάζε έλα
θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ. Μφλν ν πξφεδξνο ηνπ ΠΑΟΚ
έρεη αξηζκφ ζεκάησλ ζε forum θαη blog θαη ρξεζηκνπνηεί 1εο γεληάο εξγαιεία. Δπίζεο,
παξαηεξνχκε φηη ην facebook ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αξρεγνχο γηα
αλάπηπμε ζεκάησλ ελψ ζην youtube ζέκαηα έρνπλ κφλν ν Σζίπξαο θαη ε Παπαξήγα.
Γεληθά, είλαη θαλεξφ φηη ην facebook είλαη ην πιένλ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελν
κέζν απφ ηα θφκκαηα. Μφλν ην ΠΑΟΚ πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα κέζα
πξνο φθειφο ηνπ είηε απηά είλαη 1εο γεληάο είηε 2εο .

5.40 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΗΘΣΘΘ Ε ΚΑΘΕ SOCIAL NETWORKS ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΑΡΧΘΓΟΤ
ΕΛΛΑΔΑ
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5.2.3.3 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΖΗΣΗΗ ΣΑ SOCIAL
NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ

ηελ απεηθφληζε 5.67 θαηαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζεκάησλ
ζπδήηεζεο ζηα θνηλσληθά κέζα γηα θάζε πνιηηηθφ αξρεγφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
δηνηθνχζα επηηξνπή ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ δελ έρεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε
ζε θαλέλα θνηλσληθφ κέζν νπφηε θαηέρεη θαη κεδεληθφ πνζνζηφ. Πξψηνο ζην πιήζνο
ησλ ζεκάησλ ζηα θνηλσληθά κέζα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνθίι είλαη ν Παπαλδξένπ
κε ην 44%. Αθνινπζεί ν Σζίπξαο κε 21% θαη ν Καξακαλιήο κε 20%. Ο
Καξαηδαθέξεο θαη ε Παπαξήγα θαηέρνπλ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 9%θαη 6%. Δίλαη
θαλεξφ, φηη ηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηψλ θαη φρη ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε. Ο θάζε
αξρεγφο εθπξνζσπεί έλα θφκκα θαη αθνινπζνχλ κηα δηθή ηνπο πνιηηηθή γηα ην ηη
είλαη ζεκαληηθφ θαη ηη φρη.

5.41 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΗΘΣΘΘ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ
ΑΡΧΘΓΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.3.4 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα 5.68 παξαηεξνχκε φηη ην κφλν θνηλσληθφ κέζν ζην
νπνίν είλαη εγγεγξακκέλα κέιε γηα θάζε αξρεγφ είλαη ην facebook θαζψο επίζεο θαη
ην φηη κφλν 3 αξρεγνί έρνπλ κέιε. Ο αξρεγφο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο
είλαη ν Σζίπξαο κε 5898 ρξήζηεο, δεχηεξνο ν Παπαλδξένπ κε 1658 θαη ηξίηνο ν
Καξακαλιήο κε 1220. Πηζαλφηαηα ν Σζίπξαο, ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην
facebook σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο γηα απηφ θαη έρεη ηφζν κεγάιν αξηζκφ
κειψλ. Αθνινπζνχλ βέβαηα ηα θπξίαξρα θφκκαηα ηα νπνία θαη απηά έρνπλ κεγάιν
αξηζκφ κειψλ. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αξρεγνχο είλαη ην facebook
πνπ απνηειεί 2εο γεληάο εξγαιείν. Οη ππφινηπνη αξρεγνί θαίλεηαη φηη γεληθά δελ
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ρξεζηκνπνηνχλ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεορξήζηεο.

5.42 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΘΓΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.2.3.5 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ

ην γξάθεκα 5.69 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ ζην
ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο γηα θάζε πνιηηηθφ αξρεγφ. πγθεθξηκέλα,
ν Σζίπξαο είδακε ζε παξαπάλσ δηάγξακκα φηη θαηείρε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ
άξα είλαη εκθαλέο φηη θαηέρεη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αγγίδνληαο ην 67%.
Αθνινπζεί ν Παπαλδξένπ κε έλα ζαθψο ρακειφηεξν πνζνζηφ ην 19% θαη ηειεπηαίνο
ν Καξακαλιήο κε πνζνζηφ 14%. Οη ππφινηπνη αξρεγνί έρνπλ κεδεληθφ πνζνζηφ.

5.43 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΜΕΛΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΘΓΟ ΕΛΛΑΔΑ
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5.2.3.6 ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ

Απφ ηνλ πίλαθα 5.70 ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηα
θνηλσληθά κέζα γηα θάζε πνιηηηθφ αξρεγφ. Οη πεξηζζφηεξνη αξρεγνί φπσο
παξαηεξήζακε λσξίηεξα δελ είραλ πξνθίι ζε νξηζκέλα θνηλσληθά κέζα γηα απηφ θαη
δελ έρνπλ βίληεν θαη εηθφλεο. Γεκηνπξγείηαη θαη εδψ πηζαλφηαηα κηα επθαηξηαθή
ζπκπεξηθνξά γηαηί ν Καξαηδαθέξεο έρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 381 βίληεν θαη εηθφλεο
ελψ ν Παπαλδξένπ έρεη κφιηο 50. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πξψηνο έρεη δψζεη πηζαλφηαηα
κεγάιε ζεκαζία ζην λα πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ηνπ ζε νκηιίεο ή ζπλεληεχμεηο πξνο
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Ο δεχηεξνο ιφγσ ηνπ φηη εθπξνζσπεί θφκκα πνπ αζθεί
επηξξνή πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνηεί άιινπο ηξφπνπο επαθήο κε ηνλ πνιίηε θαη φρη λα
δψζεη ηφζν κεγάιν φγθν νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. ηα ππφινηπα θνηλσληθά κέζα ηα
νπηηθναθνπζηηθά κέζα εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ή θαζφινπ.
5.3 ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΘΓΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΥΖΓΟΗ

SITE

FACEBOOK

YOUTUBE

ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ

0

15

0

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ

50

20

0

ΠΑΠΑΡΖΓΑ

0

0

0

ΣΗΠΡΑ

0

5

0

ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ

381

0

0

ΓΗ.ΔΠ.
(ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
ΠΡΑΗΝΟΗ)

0

0

0

ην δηάγξακκα 5.70 πνπ απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζε
θάζε θνηλσληθφ κέζν ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ είλαη θαλεξφ φηη ηα πεξηζζφηεξα βίληεν
θαη εηθφλεο εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξρεγνχ θφκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ Καξαηδαθέξε ζε ζρέζε κε ηνπ Παπαλδξένπ, πνιχ ιηγφηεξα ζην facebook θαη
θαζφινπ ζην youtube. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην youtube δελ είλαη έλα κέζν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αξρεγνχο. ην facebook ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα απφ ηα
πεξηζζφηεξα θφκκαηα αιιά φρη ζε έληνλν βαζκφ. ε ακέζσο κηθξφηεξν αθφκε βαζκφ
θαηαηάζζεηαη ε πξνζσπηθή ηζηνζειίδα.
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5.44 ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ Ε ΚΑΘΕ SOCIAL NETWORKS ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΑΡΧΘΓΟΤ
ΕΛΛΑΔΑ

5.2.3.7 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL
NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ

ην γξάθεκα 5.71 απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ γηα θάζε πνιηηηθφ
αξρεγφ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν Καξαηδαθέξεο
θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε βίληεν θαη εηθφλεο αγγίδνληαο ην 81%, ελψ
ν Παπαλδξένπ θαηέρεη κφιηο ην 15% ζε αξηζκφ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Ο
Καξακαλιήο θαη ν Σζίπξαο κνηξάδνληαη ην ππφινηπν 4% θαη ηέινο ε Παπαξήγα θαη ε
δηνηθνχζα επηηξνπή ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ απνθνκίδνπλ κεδεληθφ
πνζνζηφ. Πηζαλφηαηα, νη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ άιινπο ηξφπνπο επαθήο κε ηνλ
πνιίηε θαη πξνζέιθπζεο ηνπ ή ππάξρεη πηζαλφηεηα ιφγσ ηνπ φηη εθπξνζσπνχληαη
κέζα απφ ην ίδην ην θφκκα δελ δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο ή πξνθίι ζε άιια
θνηλσληθά κέζα.
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5.45 ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΣΑ SOCIAL NETWORKS ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΘΓΟ ΕΛΛΑΔΑ

5.3 ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΦΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΔΙΚΣΤΩΗ
Σα πνιηηηθά θφκκαηα θαη νη αξρεγνί ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα έξζνπλ ζε
ακεζφηεξε επαθή κε ηνπο πνιίηεο- ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα πξνζεγγίζνπλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςεθνθφξσλ, πξνβαίλνπλ ζηε ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο. ε απηά ηα κέζα δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκνχο θαη πξνθίι θαη
επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Χο θαιέο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζακε λα
αλαθέξνπκε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ φπνπ ηνπνζεηείηαη έλα βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα ψζηε ν πνιίηεο λα ελεκεξψλεηαη γηα ην πξνθίι ηνπ θφκκαηνο ή ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ, δειηία ηχπνπ θαη πξνγξάκκαηα-ζέζεηο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε γλψζε
ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη θαη αλάινγα ν πνιίηεο θξίλεη αλ πξνζππνγξάθεη ή
φρη ηελ ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία . Δάλ ζπκθσλεί ηφηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη
κέινο ηνπ θάζε θφκκαηνο ή πνιηηηθνχ αξρεγνχ ηνπ. Μία άιιε θαιή πξαθηηθή είλαη ε
ρξήζε βίληεν θαη εηθφλσλ ψζηε ν πνιίηεο λα παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ε
αλάξηεζε ζεκάησλ ψζηε λα ππάξρεη επηθνηλσλία θαη λα κπνξεί ν πνιίηεο λα
πξνηείλεη ιχζεηο ή ζέζεηο ή αθφκε θαη ζε ζεκεία πνπ δηαθσλεί λα εθθξάδεη ηελ
άπνςή ηνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θάπνησλ ελεξγεηψλ ηνπ θφκκαηνο. Δπηπιένλ, φηαλ
θάπνηνο ρξήζηεο γίλεηαη κέινο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη κέζσλ e-mail ή
κελπκάησλ ελεκεξψζεηο γηα ηα δξψκελα ηνπ θφκκαηνο ή ηνπ αξρεγνχ ηνπ. Οη
πξαθηηθέο απηέο αθνξνχλ φια ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ηα νπνία είλαη ηα site,
forum, blog, twitter, facebook θαη ηέινο youtube.
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5.4 ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Με βάζε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε ρξήζε ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο απφ ηα θφκκαηα θαη ηνπο αξρεγνχο ηνπο θαηά ηελ
πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ πξφζθαησλ εθινγψλ ηνπ 2009, θαηαιήμακε ζε κία ζεηξά
απφ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Απφ ηα 5
θφκκαηα πνπ εηζήιζαλ ζηελ Βνπιή ηα 4 (ΠΑΟΚ, ΝΓ, ΤΡΗΕΑ, ΛΑΟ)
ρξεζηκνπνίεζαλ φια ηα 6 εμεηαζζέληα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο (website, forum,
blog, facebook, twitter, youtube), ελψ ην 5ν (ΚΚΔ) ρξεζηκνπνίεζε κφλνλ 2 (website,
facebook). Απφ ηα ππφινηπα 11 θφκκαηα πνπ δελ εηζήιζαλ ζηελ Βνπιή 1 (Οηθνιφγνη
Πξάζηλνη) ρξεζηκνπνίεζε φια ηα 6 κέζα, 1 (ΟΑΚΚΔ) ρξεζηκνπνίεζε 5 κέζα (φια
εθηφο youtube) θαη άιια 4 (Δλσζε Κεληξψσλ, Υξπζή Απγή, ΑΝΣΑΡΤΑ,
Γεκνθξαηηθνί) ρξεζηκνπνίεζαλ 4 κέζα (φια εθηφο youtube θαη twitter).
Δμεηάζζεθε επίζεο ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. ζνλ
αθνξά ηα 1εο γεληάο κέζα, φια ηα 16 θφκκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο εθινγέο
δηαζέηνπλ website. Σα websites ησλ δχν „θπβεξλεηηθψλ‟ θνκκάησλ (ΠΑΟΚ θαη
ΝΓ) ήηαλ ηδηαίηεξα εθηελή (πνιχ κεγάινο αξηζκφο ζειίδσλ), ελψ ηα websites ησλ
ππνινίπσλ 3 θνκκάησλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ Βνπιή (ΚΚΔ, ΤΡΗΕΑ, ΛΑΟ) ήηαλ
κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Σν ίδην ηζρχεη γεληθά θαη γηα ηα 11 θφκκαηα πνπ δελ εηζήιζαλ
ζηελ Βνπιή, φκσο κεηαμχ απηψλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κία ππννκάδα κε
ηδηαίηεξα εθηελή websites (ΚΚΔ – ΜΛ, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη, ΔΔΚ, ΑΝΣΑΡΤΑ). Σα
„κηθξά‟ απηά θφκκαηα, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πφξσλ θαη
ηεο ειάρηζηεο πξνβνιήο ηνπο απφ ηα „θιαζζηθά ΜΜΔ‟, βιέπνπλ ην Internet σο κία
επθαηξία πξνβνιήο ησλ ζέζεψλ ηνπο ζε έλα επξχηεξν θνηλφ.
ζνλ αθνξά ηα πεξηερφκελα ησλ websites απηψλ φια ηα θφκκαηα πεξηέρνπλ θείκελα
ζέζεσλ θαη δειηία ηχπνπ. Απφ ηα εληφο Βνπιήο θφκκαηα πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε
θείκελα ζέζεσλ θαη δειηία ηχπνπ δίλνπλ ηα 3 „κε θπβεξλεηηθά‟ θφκκαηα, ελψ πνιχ
κηθξφηεξε είλαη ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζε ηέηνηα θείκελα (θαη ν αξηζκφο ηνπο) ζηα
websites ησλ 2 θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ (θαη αθφκε κηθξφηεξε ζηα websites ησλ
εθηφο Βνπιήο θνκκάησλ, κε εληππσζηαθή εμαίξεζε ηελ Υξπζή Απγή). Αληίζεηα ηα 2
θπβεξλεηηθά θφκκαηα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ παξνρή θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ
κέζσ ησλ websites ηνπο (πξνθαλψο επεξεαζκέλα απφ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο κε ηηο
νπνίεο ζπλεξγάδνληαη), ελψ πνιχ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ δίλνπλ
ηα ππφινηπα θφκκαηα. Καη ελψ φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ εξγαιεία κνλφδξνκεο
παξνρήο πιεξνθνξηψλ (απφ ηα θφκκαηα πξνο ηνπο πνιίηεο), αληίζεηα παξαηεξνχκε
έιιεηςε ελεξγψλ (= κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή πνιηηψλ) εξγαιείσλ ακθίδξνκεο
επηθνηλσλίαο (π.ρ. ηχπνπ forum, κε εμαίξεζε ηνπο Οηθνιφγνπο Πξάζηλνπο θαη ην
ΛΑΟ, ή ηχπνπ blog, κε εμαίξεζε ηελ ΝΓ).
ζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά κέζα 2εο γεληάο (π.ρ. facebook, youtube θαη twitter),
παξαηεξνχκε φηη ηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θπξίσο ηα 5 εληφο Βνπιήο θφκκαηα (ζε
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κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 2 „θπβεξλεηηθά‟ θφκκαηα), θαη ειάρηζηα κφλνλ ηα ππφινηπα 11
εθηφο Βνπιήο θφκκαηα.
Αλαθνξηθά κε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο παξαηεξήζεθε φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. Μφλνλ ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ
ρξεζηκνπνηεί 4 απφ ηα εμεηαζζέληα κέζα (website, forum, blog θαη facebook), ελψ
άιινη 2 αξρεγνί (Σζίπξαο θαη Καξαηδαθέξεο) ρξεζηκνπνηνχλ 2 κέζα. Απηφ
πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη γηαηί νη πνιηηηθνί αξρεγνί εθπξνζσπνχληαη θαη πξνβάιινληαη
κέζα απφ ηελ ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ απφ ηα θφκκαηά ηνπο. Μεηαμχ ησλ αξρεγψλ
ησλ εληφο Βνπιήο θνκκάησλ ηδηαίηεξν website δηέζεηαλ κφλνλ ν Παπαλδξένπ θαη ν
Καξαηδαθέξεο, ελψ παξνπζία ζην facebook δηέζεηαλ 4 απφ ηνπο 5 αξρεγνχο (φινη
εθηφο Παπαξήγα).
Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη φηη ηα Διιεληθά θφκκαηα έρνπλ
αληηιεθζεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη έρνπλ
θάλεη θάπνηα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ
φκσο θπξίσο κέζα 1εο γελεάο: websites κνλφδξνκεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, κε
έκθαζε απφ ηα κελ 3 εληφο Βνπιήο κε θπβεξλεηηθά θφκκαηα ζε θείκελα ζέζεσλ θαη
δειηία ηχπνπ, ελψ απφ ηα 2 θπβεξλεηηθά θφκκαηα ζε „επηθνηλσληαθφηεξν‟
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, κε έιιεηςε φκσο ελεξγψλ εξγαιείσλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο
(π.ρ. ηχπνπ forum ή blog). Μηθξφηεξε είλαη ε ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ 2εο γελεάο
(π.ρ. facebook, youtube θαη twitter), θπξίσο απφ ηα 5 εληφο Βνπιήο θφκκαηα (θαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα 2 „θπβεξλεηηθά‟ θφκκαηα), θαη ειάρηζηα κφλνλ ηα
ππφινηπα 11 εθηφο Βνπιήο θφκκαηα. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην ηα Διιεληθά θφκκαηα
λα βειηηψζνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ζέζεψλ ηνπο θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, ηφζν
ζηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο φζν θαη γεληθφηεξα, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο,
αιιά θαη απηήλ ησλ αληηζηνίρσλ θνκκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ.

5.5 ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΡΕΤΝΑ
Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πνιηηηθνί αξρεγνί θαη
γεληθά ηα πνιηηηθά θφκκαηα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν
ξφινο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ σο
ςεθνθφξνπο ζε πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο. ηφρνο ηνπο είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ
κέζσλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Βέβαηα, αθφκε δελ έρεη γίλεη εκθαλέο πφζν
ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηεινχλ ηα κέζα απηά γηα ηε ζσζηή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία κηαο ρψξαο. Χο κειινληηθή ελέξγεηα ζα
κπνξνχζε λα είλαη ε εληαηηθφηεξε θαη εθηελέζηεξε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο θαη ηνλ αληίθηππν ηνπο ζε βνπιεπηηθέο εθινγέο. Δπίζεο, ζα ήηαλ
ζεκαληηθή ε κέηξεζε ρξήζεο ηνπο ζε παιαηφηεξεο θαη πην πξφζθαηεο εθινγέο ψζηε
λα αλαδεηρζεί εάλ απμήζεθε ή κεηψζεθε ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο
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απφ ηα θφκκαηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ηνπο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν
έγηλε ε αλάιπζε, ε ζπιινγή, ε θαηαγξαθή θαη ε επεμεξγαζία ήηαλ ελφο πεξίπνπ κήλα
θαη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα δεδνκέλα δελ είραλ κεγάιν εχξνο. Χο κειινληηθή
ελέξγεηα, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο λα είλαη πην εθηελή θαη κεγαιχηεξα ζε
πιήζνο. Σέινο, κηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη ζε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ καο κε έξεπλεο άιισλ ρσξψλ.
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