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Διεθνέs Συνέδριο Πολιτικού Μάρκετινγκ 2005: «Πολιτικό Μάρκετινγκ και Δημοκρατία»
Καστοριά, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2005
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίαs & Μακεδονικό Ερευνητικό Κέντρο, Τ.Ε.I. Δυτικήs Μακεδονίαs

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και το Μακεδονικό Ερευνητικό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. δυτι-
κής Μακεδονίας διοργάνωσαν διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πολιτικό Μάρκετινγκ και Δη-
μοκρατία». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά, από τις 31Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, συ-
σπειρώνοντας Έλληνες και ξένους ομιλητές γύρω από τον εξαιρετικά επίκαιρο τομέα του Πολιτικού
Μάρκετινγκ.

Το συνέδριο περιλάμβανε επτά θεματικές ενότητες. Συνολικά παρουσιάστηκαν 38 εισηγήσεις οι ο-
ποίες κατέγραψαν τη διεθνή κατάσταση και τις επιμέρους εθνικές εμπειρίες στο χώρο του Πολιτικού
Μάρκετινγκ. Η θεματική και η μεθοδολογική ποικιλότητα των εισηγήσεων έδωσε τη δυνατότητα στο α-
κροατήριο να προσεγγίσει μέσα από διαφορετικές οπτικές τις τάσεις που διαμορφώνουν την επιστήμη
και τις πρακτικές του Πολιτικού Μάρκετινγκ τόσο σε ευοωπααό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέ-
χεια παρουσιάζω ενδεικτικά, λόγω περιορισμού χώρου, ένα τμήμα των εισηγήσεων που παρουσιάστη-
καν στο συνέδριο.

Κύριος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Bruce Newman, καθηγητής του DePaul University στις ΗΠΑ,
συγγραφέας πολλών δημοφιλών βιβλίων σχετικά με το Πολιτικό Μάρκετινγκ και διευθυντής σύνταξης
του επιστημονικού περιοδικού Journal of Politica1 Marketing. Η ομιλία του αποτέλεσε το εναρκτήριο λά-
κτισμα για τις εργασίες του συνεδρίου και επικεντρώθηκε στο ρόλο του Πολιτικού Μάρκετινγκ στις α-
μερικανικές προεδρικές εκλογές του 2004 και στην επίδρασή του στη δημοκρατία. Στη συνέχεια η πρώ-
τη συνεδρία του συνεδρίου ασχολήθηκε με θεωρητικά ζητήματα Πολιτικού Μάρκετινγκ. Ο Stephan C.
Henneberg (<<EpistemologίcalAspects of Political Marketing Theory»)* εστίασε αφενός στην κατανόη-
ση των ενεργειών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται στην πολιτική και αφετέρου σε μια ολιστική προ-
σέγγιση της γνώσης της πολιτικής. Ο Νικόλας Στασινόπουλος (<<Consumer'sFreedom in Res Publica:
Some Epistemologίcal and Ethico- Poitical Presuppositions») προσέγγισε τη διαδικασία της ελεύθερης
λήψης αποφάσεων του καταναλωτή επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην ασυμμετρική σχέση ανά-
μεσα στα κίνητρα των καταναλωτών.

* Οι τΙτλοι των εισηγήσεων παρατίθενται στα αΥΥλικά, όπως οιμπεριλήφθηων στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του συ-
νεδρίου.
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Οι ειοηγητέ; στη δεύτερη συνεδρία παρουσίασαν μελέτες σχετικά με την προβολή των πολιτικών υ-
ποψηφίων. Οι Θεόδωρος Οικονόμου, Ιορδάνης Κοτζαϊβάσογλου και Μαργαρίτα Παπαγεωργίου (<<The
Image of the ΜΡ Candidates for the 2004 Greek General Election in Thessaloniki») ασχολήθηκαν με
τους υποψήφιους βουλευτέ; της Θεσσαλονίκης στις βουλευτικές εκλογές του 2004, ενώ ο Αθανάσιο; Σα-
μαοά; ((Candidate Image in the 2003 Presidential Elections in Cyprus») επικεντρώθηκε στην εικόνα των
υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές του 2003 στην Κύπρο, διερευνώντας τα χαρακτηριστικά που απο-
δίδουν οι ψηφοφόροι στους υποψηφίου; Ο Allen Tackett (<<PresidentialMarketing Tactics: Απ Assess-
ment of the Tactics Used by and Available to presidential Candidates») εξέτασε κάτω από την ΟΠΤΙΚΙ1
των επαγγελματιών Πολιτικού Μαρκετινγκ ποιες τακτικές μάρκετινγκ επηρεάζουν τα εκλογικα αποτε-
λέσματα.

Στην τρίτη συνεδρία παρουοιάστηκαν διεθνείς πλευρές της Πολιτικής Επικοινωνίας και του Πολι-
τικού Μάρκετινγ», Οι Κώστας Γουλιάμο; και Αντώνης Θεοχάοου; (<<Irnagesas Rhetοήc of Mediolarty:
Decoding the Marketing of War, Conflict and Violence») διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί,
επιχειρηματίες, δημοοιογράφοι και ακαδημααοί λαμβάνουν, κατανοούν και ερμηνεύουν τα πολιτικά γε-
γονότα όπως αυτά παρουοιάζονται σε φωτογραφίες στο διεθνή Τύπο. Τις Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις ενέταξαν στην προβληματική τους οι ΧΡ11στοςΦραγκονικολόπουλος και Μαρία Πανταζίδου (<<Mar-
keting Communications for Non-Governmental Organizations (NGOs): Opportunities, Challenges and
the Need for Strategic Public Issues Management») οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι ΜΚΟ, για να είναι α-
ποτελεσματικές στη δράση τους, πρέπει να επενδύσουν στη δημιουργία ενός συστήματος που γεφυρώ-
νει το χάσμα ανάμεσα στον τρόπο που γίνονται αντιληπτά τα ζητήματα τους και στην πατάσταοη που ε-
πικρατεί στο χώρο του μαρκετινγκ και παράλληλα να αναπτύξουν εναλλακτικές στρατηγικές για να δια-
χειριστούν τα δημόσια ζητήματα. Επιπρόσθετα, η Νατάσα Αποστολίδου (<<TheRelationship between
NGOs and Civil Society») διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στις ΜΚΟ και στην Κοινωνία των Πολιτών.

Η τέταρτη συνεδρία επικεντρώθηκε στην έρευνα μαρκετινγκ, στις δημοσκοπήσεις και στην εκλογι-
Κ11συμπεριφορά. Συγκεκριμένα στις προτιμήσεις και τη συμπεοιφοοά του εκλογικού σώματος εστίασαν
οι Peter Newman & Bernice Ruth Newman (<<AmeήcanVoters' Statements of Positice and Negative
Preference for Candidates and parties 1980-2000 Part Π: Α Fuzzy Set Aπalysis of Predictive Ability») και
οι Wojciech Cwalina & Aπdrzej Falkowski (<<Towardsthe Developrnent of a Cross-Cultural model of
Voter Behavior: Comparative Aπalysis of Poland and u.s.»). Οι πρώτοι εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα
στις θετικές και τις αρνητικές δηλώσεις των ψηφοφόρων για τους πολιτικούς υποψηφίους και τα κόμ-
ματα και στην τελΙΚ11εκλογΙΚ11τους συμπεοιφορά, μέσα από 10.000 ξεχωριστές περιπτώσεις. Οι δεύτε-
ροι βασίστηκαν στο μοντέλο του Newman για να εξετασουν την επιρροή των ΜΜΕ, των γνωστικών το-
μέων και των συναισθημάτων στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος στις εκλογές της Πολωνίας και
των ΗΠΑ. Τις έρευνες των ψηφοφόρων μέσω ταχυδρομείου και διαδικτύου που διεξήχθηκαν πριν και
μετά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2004 μελέτησαν οι Joseph Ben-Ur & Claire Winfield Fletcher
(<<Mailand/or Web-based Voter Surveys - Α Comparison»), συγκρίνοντας αυτέ; τις δύο μεθόδους. Τέ-
λος, ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής (<<TheStudy of Political Competition, the Case of Candidates») πα-
ρουσίασε στην εισήγησή του τις παραμέτρους που επηρέασαν τον πολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα στους
υποψηφίου; των βουλευτικών εκλογών του 2004 του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. στην πρώτη εκλογική πεοιφέ-
ρεια της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, πρότεινε ένα μοντέλο υπολογισμού της ομοιότητας ανάμεσα στους
υποψηφίους, βασισμένο στην πολιτική τους ταυτότητα.

Το διαδίκτυο έδωσε το στίγμα της θεματικής ενότητας της πέμπτη; συνεδρίας. Η Dessislava Bosh-
nakova (<<MayInternet Transform Political Apathy into Civic Action?») διερωτήθηκε σε ποιο βαθμό
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μπορεί το διαδίκτυο να κινητοποιήσει τους πολίτα; ώστε να ενδιαφερθούν περισσότερο για τα κοινά, κα-
θώς και να αποτελέσει ένα βήμα για να ακουστούν φωνές που μέχρι τώρα αποκλείονταν από τα παρα-
δοοιαπά ΜΜΕ. Στη διαδικτυακή στρατηγική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πέντε χρόνια ε-
στίασε η εισήγηση των Σέργιου Δημητριάδη και ΜαρΙας Ζησούλη (<<Designingan Online Strategy for
Political Marketing: The Case of PASOK»).Επιπρόσθετα, τη ΧΡΙ1σητου διαδικτύου κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής εεστοατεία; των υποψηφίων για τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 2004διερεύνησαν
οι Πρόδρομος Γιαννά; και Γεώργιος Λάππα; (<<ParliamentaryCandidates Running οα the Web for the
2004Greek Nationai Elections»).

Οι δύο τελευταίε; θεματικές του συνεδρίου παρουοιάστηκαν σε παράλληλες συνεδρία; Η έκτη συ-
νεδρία ήταν αφιερωμένη στα πολιτικά κόμματα, στους συμβούλους των πολιτικών και στις πολιτικές εκ-
στοατείε; Ειδικότερα, ο Jens Tenscher (<<ProfessionallyTrapped? Strategies and problems of Profes-
sionalization for Political Communication Experts») προσέφερε μια σύγχρονη προσέγγιση του επαγγελ-
ματισμού των συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας, εμπλουτίζοντας τη με εμπειρικές αποδείξεις. Τις εκ-
στρατείε; των κομμάτων στην Πολωνία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και την Ελλάδα εξέτασαν αντί-
στοιχα στις εισηγήσεις τους ο Arthur Plonski (<<TheImpact of Cohesion and Credibility of Political Offer
ου the result of Parliamentary Election in 2001»),οι Alexander Christov & Boyan Koutevski (<<Baptizing
the Democracy: Political Slogans during the Bulgarian Transition»), οι Nilϋfer Karacasulu Gbksel & Gίil
Bayaraktaroglu (<<PoliticalCampaigns and the Identity of the Justice and Development Party») και οι
Λαμπρινή Ρόρη και Κώστας Παναγόπουλος (<<CanElectoral Campaigns be Used as Stimuli for Party
Change? The Case of the Greek Socialist Party (PASOK) ου thw Elections of March 2004»).

Στην έβδομη και τελευταία συνεδρία, η Ιφιγένεια Μυλωνά (<<SMSin Everyday Political Marketing
in Greece») και η Δήμητρα Δημητρακοπούλου (<<Politicsvia SMS:Message Sent?») εστίασαν στην επι-
κοινωνία των Ελλήνων πολιτικών με το εκλογικό σώμα μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνία;
Τη σχέση ανάμεσα στις στρατηγικές των προεκλογικών εκστρατειών και στα ζητήματα φύλου εξέτασαν
οι Τέσσα Δουλκέρη, Νίκος Παναγιώτου και Κλειώ Κεντερελίδου (<<Women Running as 'Women'? Emit-
ting Woman's Essence in the Greek National Elections of 2004»).Τέλος, με την καλυψη των Ευρωεκλο-
γών του 2004από τον ελληνικό Τύπο και την καλυψη των τουρκικών τοπικών εκλογών του 2004ασχο-
λήθηκαν αντίστοιχα οι Ιωάννα Κωσταρέλλα, Σοφία Θεοδοσιάδου και Γεώργιος Τσαντόπουλος (<<The
Coverage of the European Elections 2004by the Greek Press») και ο Yusuf Devran (<<HowDo News-
papers Inform Us During Elections? Α Case Study of the Media Coverage of Turkish Local Elections in
2004»).

Τα ποαπτικά του συνεδρίου έχουν κυκλοφορήσει σε CD-ROM. Επιλεγμένες εισηγήσεις του συνε-
δοίου θα δημοσιευθούν σε μια ειδΙΚΙ1έκδοση του JoumaJ of PoliticaJ Marketmg το 2007.Ένα τμήμα των
εισηγήσεων που παοουοιάστηπαν στο προηγούμενο συνέδριο Πολιτικού Μάρκετινγ» δημοσιεύθηκαν ή-
δη σε ειδική έκδοση του περιοδικού το 2005(JoumaJ of PoliticaJ Marketing, τόμο4, τχ. 1).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επυωινωνίω; παρουσιάζει μια αξιόλο-
γη ερευνητική δράση στους τομείς της Πολιτικής Επικοινωνίας και του Πολιτικού Μαρκετινγκ. Μάλι-
στα, εκπονεί από τις αρχές του 2005μια σειρά από έρευνες και μελέτες κάτω από τη θεμαΤΙΚΙ1ενότητα
«Πολιτική Επαοινωνία και Πολιτικό Μαρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή». Οι ερευνητικές δράσει; του
Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στο διετές ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)>>, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικού Μαρκετινγκ έχει προγραμματιστεί για τις 6-8Απριλίου του
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2006 στην Κύπρο. Ο τίτλο; του συνεδρίου είνα, «Πολιτικό Μάρκετινγκ και Πολιτισμός» και διοργανω-
τές του είναι οι κ.κ. Κώστας Γουλιάμος και Αντώνης Θεοχάρους από το Κολλέγιο Κύπρου. Περισσότε-
ρες πληροφοοίε; σχετικά με το επαείμενο συνέδριο διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.conference.rsunit.com.

Δnμπτρα Δπμπτρακοπούλοu*

Πρώτο Διεθνέs Φόρουμ για τα Μέσα και TIs ΔημoσΙOγραφΙKΈSΣπουδέs OTIsXώρεs των Βαλκανίων.
ΚαΒάλα, 26-29 Μαίου 2005
Διοργάνωση: Δημοσιογραφικό Εργαστήριο του Τμήματοs Εnικοινωνίαs, Μέσων και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου - Σύνδεσμοs Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων

Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού πριν από μερικά χρόνια ήταν η απαρχή ραγδαίων εξελlξεων που
σημάδεψαν ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά έγιναν εντονότερα αισθητέ; στην πρώην ΣοβιεΤΙΚ11Ένωση,
στη Γερμανία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι τέσσερις
τελευταίε; συνορεύουν με τη χώρα μας, συνεπώς είναι απόλυτα δικαιολογημένο το ενδιαφέρον που συ-
χνά εκδηλώνεται γι' αυτέ; σχετικά με την «επόμενη μέρα», δηλαδή την κατάσταση που επυφατε; στο ε-
σωτερικό τους μετά την κατάρρευση των διαχωριστικών τειχών, αλλά και για τις ουνέπειε; που αυτή ει-
χε στην εξωτερική τους πολιτική. Εξισου εύλογο -για άλλους λόγους- είναι και το ενδιαφέοον για τα τε-
κταινόμενα στην Τουρκία. Ωστόσο γνωριζουμε πραγματικά πώς ζουν σήμερα οι γείτονέ; μας; Πόσο α-
κριβής και αξιόπιστη είναι η πληροφόρηση που λαμβάνουμε από τα ΜΜΕ για τις εξελlξεις στην ευρύ-
τερη περιοχή των Βαλκανίων; Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν τα media στο νέο
πλαίοιο το οποίο διαμορφώνουν οι ραγδαιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταβολέ; στη Βαλ-
κανΙΚΙ1;Και ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα των ίδιων των ΜΜΕ στις χώρες της χερσονήσου;

Τα ερωτήματα αυτά κατείχαν εξέχουσα θέση στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του «10υ Διεθνούς Φόρουμ για τα Μέσα και τις Δημοσιογραφικές Σπουδέ; στις χώρες των Βαλκανίων».
Από τις 26 έως τις 29Μαίου περίπου 80 αεαδημαϊωί, δημοσιογράφοι και φοιτητέ; (προπτυχιακοί, με-
ταπτυχιακοί και διδακτορικοι) από πέντε βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία Ελλάδα, Ρουμανία,
Τουρκία) είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στη φιλόξενη πόλη της Καβάλας και να ανταλλάξουν α-
πόψεις και εμπειριες αναφορικά με τις σπουδέ; δημοσιογοαφία; στις χώρες τους, να μιλήσουν για την
αγορά των ΜΜΕκάθε χώρας, αλλά και να θέσουν τα θεμέλια ενός δικτύου περιφερειακής συνεργασίω;
το οποίο θα αναπτύξει ποικιλες δραστηριότητες σχετικά με τα ΜΜΕ και τις δημοσιογραφικές σπουδές
στις χώρες των Βαλκανίων.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Φόρουμ ανήκει στο Δημοσιογραφικό Εργαστήριο του Τμή-
ματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Σύνδεσμο Ημερησίων

. Περιφερειακών Εφημεοίδων (ΣΗΠΕ), ενώ το φιλόδοξο εγχείρημα υλοποιήθηκε χάρη στην ενεργό υπο-
στήριξη του νομάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρου Καλλιοντζή και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίω; και Θράκης κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αντι-

* Υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδά-
σκουσα στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. δυτικής Μακεδονίας - Παράρτημα Καστοριάς.


