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ψηφίζουν εάν στον
συνδυασμό άλλου κόμματος

έβρισκαν υποψήφιους που τους
εκφράζουν ή τους εμπνέουν Συνεπώς

η σύνθεση των ψηφοδελτίων είναι

ίσως η πιο σημαντική προεκλογική
προετοιμασία των κομμάτων λέει

στην Κ ο επικοινωνιολόγος Ανδρέας
Χατζήκυριακος εκτιμώντας πως το

έδαφος είναι πρόσφορο για κάτι
πραγματικά καινούργιο Σελ 10



Τα likes δεν είναι ψήφοι οϋτε δημοσκόπηση
Αυτές οι βουλευτικές εκλογές θα είναι περισσότερο των υποψηφίων αντί των κομμάτων λέει στην Κ ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σημαντική μερίδα ψηφοφόρων θα
εγκατέλειπε το κόμμα που παραδοσιακά

ψηφίζουν εάν στον συνδυασμό

άλλου κόμματο5 έβρισκαν
υποψήφιουΞ που tous εκφράζουν
ή tous εμπνέουν Συνεπώ5 η σύνθεση

των ψηφοδελτίων είναι iocos
η πιο σημαντική προεκλογική προετοιμασία

των κομμάτων λέει στη
συνέντευξή του στην Κ ο επικοι
νωνιολόγοε Ανδρέαε Χατζήκυριακοε
εκτιμώνταβ neos το έδαφοε είναι
πρόσφορο για κάτι πραγματικά καινούργιο

Για πρώτη φορά μετά από
15 χρόνια δεν είναι σύμβουλοε κάποιου

κόμματοε και δίνει τη δική
του οπτική για το neos η πανδημία
θα επηρεάσει τον προεκλογικό
ποιοι θα επωφεληθούν και noios είναι

ο ρόλοε τόσο των MME όσο και
των μέσων κοινωνικών δικτύωσηε
σε όλο αυτό

Μέχρι σήμερα είχαμε προεκλογικό
από πόρτα σε πόρτα προεκλογικό

των γάμων και των
μνημόσυνων Σήμερα ενόψει
πανδημίαβ πώβ θα διεξαχθεί η
προεκλογική εκστρατεία

Η προεκλογική εκστρατεία θα
κινηθεί στον ρυθμό των πρωτοκόλλων

και οι επιδημιολόγοι και όχι
οι επικοινωνιολόγοι θα έχουν τον
πρώτο λόγο Κόμματα και υποψήφιοι
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι
για δύο γενικά σενάρια για προεκλογικό

σε συνθήκεβ lockdown

U
Σημαντική μερίδα
ψηφοφόρων θα εγκατέλειπαν

το κόμμα που
παραδοσιακά ψηφίζουν
εάν στον συνδυασμό
άλλου κόμματος έβρισκαν

υποψήφιους
που τους εκφράζουν
ή τους εμπνέουν

U
Η κρυμμένη κοινωνία
όπως την αποκαλείτε
σχετίζεται με θεωρίες συνωμοσίας

που ανέδειξε ο
COVID-19 όπως οι πολέμιοι

του 5G ή οι υποστηρικτές

του Μόρφου

HI asiai m

Οι ψηφοφόροι θα προσπεράσουν την ξύλινη γλώσσα τις στημένες φωτογραφίες ή ακόμα και τους στημένους
Θα σταθούν όμως σε μια έξυπνη ανάρτηση που φανερώνει πολιτική τοποθέτηση ή ενσυναίσθηση

τεκλογικά σε κροκοδείλια δάκρυα
για το φαινόμενο ms anoxâs και
μετά το ξεχνάνε Το 2001 η αποχή
ήταν 8,25 και το 2016 ξεπέρασε
το 33 Σε αυτή τη 15ετία το μόνο
μέτρο που έλαβαν ήταν να επιτρέψουν

τη χρήση tos toutototos πέραν

του εκλογικού βιβλιαρίου
Η πανδημία θα αποτελέσει το

μείζον ζήτημα του προεκλογικού

και για προεκλογικό με πιο χαλαρά 
δεδομένα. Θα είναι μια roller coaster 
δοκιμασία. Και iocos να μην αποτελεί 
μπούσουλα η μέχρι σήμερα εμπειρία,
]i\as και ο προεκλογικόβ θα γίνει 
την περίοδο των εμβολιασμών. Σ' 
ένα εξειδικευμένο newsletter που 
εκδίδουμε στη «Γνώρα Σύμβουλοι 
EniKoivcovias», το «Γνώρα Confi-
dential», έχουμε διερευνήσει Tis 
επιπτώσεΐ5 Tns πανδημίαε στην 
προεκλογική εκστρατεία. Υποκατάστατο, 

σε κάποιο βαθμό, θα αποτελέσουν εφαρμογέ
$ video-συνάξεων, 

όπωε Zoom και Teams, αλλά
και εφαρμογέε öncos το WhatsApp 
και το viber, που προσφέρουν την 
ευελιξία δημιουργίαε σταθερών ομάδων 

ατόμων για πιο εύκολη και συχνή 

επικοινωνία, με την αποστολή και 
οπτικού υλικού. Ήδη βλέπουμε 

υποψηφίου s να οργανώνουν live 
συζητήσει διαφόρων θεμάτων μέσω 
των σελίδων tous στο Facebook ή

για να απαντήσουν σε ερωτήσει 
ψηφοφόρων. Μέχρι τον ερχόμενο 
Μάρτιο, οπότε αναμένεται να «ανάψει» 

ο προεκλογικόε, κόμματα και 
υποψήφιοι θα πρέπει επίσηε να 
είναι προετοιμασμένοι ότι θα απευθυνθούν 

σε ένα εκλογικό σώμα κουρασμένο, 

αν όχι και απηυδισμένο,
με την ταλαιπωρία που τότε θα κλείνει 

έναν χρόνο.
-Iloios θα είναι ο ρόλοβ των
MME εν καιρώ navônpias και 
τι μπορεί να αλλάξει στην αξιο¬

ποίηση των MME για τη διεξαγωγή 

του προεκλογικού αγώνα;
-Ta MME ψάχνουν και αυτά τον

ρόλο tous σ' ένα περιβάλλον που
ήταν ήδη δυσμενέ$ πριν από την 
πανδημία και έχει επιδεινωθεί. 
'Exovtos χάσει, λόγω μέσων κοι-
voovuais δικτύωσα (ΜΚΔ), τον 

μεσολαβητικό 

tous ρόλο στην ενημέρωση, 

τα MME είχαν σημαντικέβ 
οικονομικέ$ απώλειεε τα τελευταία 
χρόνια. Αυτό επηρέασε την ποιότητα 
tos ενημέρωσηε που προσφέρουν 
επιβαρύνονταβ την ήδη προβληματική 

tous εικόνα στην κοινωνία, η 
οποία τα θεωρεί μέροε του συστή-
ματοε εξουσίαδ. Γι' αυτό όση επιρροή
και να ασκούν τα κόμματα και η 
πολιτική εξουσία επί των MME, δεν 
είναι πλέον αρκετή για να επηρεάσει 
το πολιτικό ή το προεκλογικό παιχνίδι. 

Τα ΜΚΔ έχουν επαναπροσδιορίσει 

tous ôpous του παιχνιδιού.
Μια τάση που εντοπίζεται και πιστεύω 

ότι θα συνεχισθεί είναι να 
βλέπουμε συγκεκριμένουβ δημο-
σιογράφουε να διευρύνουν την ατομική 

του s αξιοπιστία και απήχηση 
στα ΜΚΔ τη στιγμή που τα MME 
στα οποία εργάζονται καταγράφουν 
απώλειεβ.
-Επειδή τα μέσα koivgovuois δικτύωσα 

Kânoious υποψηφίουβ 
tous ανεβάζουν και κάποιουβ 
aKKovs tous καίνε, ποια μπορεί 
να είναι τα χαρακτηριστικά pias

καλή$ εκστρατείαβ σε αυτό τον 
χώρο;

-Η διαφοροποίηση και η αυθεντικότητα. 

Θα υπάρχουν τουλάχιστον 

450 υποψήφιοι βουλευτέ$, οι
οποίοι θα ανταγωνίζονται κυρίωε 
στα ΜΚΔ για την προσοχή των 

ψηφοφόρων. 

Οι ψηφοφόροι θα προσπεράσουν 

την ξύλινη γλώσσα, Tis στημένεβ 
φωτογραφίεβ ή ακόμα και tous 

στημένουε «καβγάδε$». Θα 
σταθούν όμωε σε μια έξυπνη 

ανάρτηση που φανερώνει πολιτική 
τοποθέτηση ή ενσυναίσθηση, αλλά

-στελέχη του ΑΚΕΛ δεν έχουν 
παρουσία στα ΜΚΔ cmcos σε 
άλλα κόμματα. Tous κάνει να 
μειονεκτούν έναντι των 
υπολοίπων;
-Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό ισχύει 
και εάν περιορίζεται μόνο στο 
ΑΚΕΛ. Ως γενική τοποθέτηση και 
όσον αφορά υποψήφιους για τις 
βουλευτικές, θα έλεγα ότι 
μειονεκτούν. Σκεφτείτε έναν 
ψηφοφόρο που ψάχνει να βρει 
κάποιον υποψήφιο σε ένα ΜΚΔ,
είτε για να διαβάσει τις θέσεις του, 
είτε για να δει τις φωτογραφίες 

του και της οικογένειάς του για 
να τον γνωρίσει καλύτερα και

και σε μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη 

φωτογραφία. Υπάρχουν δύο 
ακόμη σημαντικά σημεία: ο χρή-
axns των ΜΚΔ δεν είναι απαραίτητα 

και ψηφοφόροε. Τα likes, τα 
retweets και τα σχόλια κάτω από
Tis αναρτήσει, όσο θετικά ή αρνητικά 

και αν είναι, δεν είναι ούτε ψήφοι, 
ούτε δημοσκόπηση. Και το 

δεύτερο: Το αγαπημένο ΜΚΔ πολιτικών 

και δημοσιογράφων, το Twitter, 
δεν είναι η κοινή γνώμη. 

Αντιθέτου, είναι μακριά από τον 
μέσο πολίτη γι' αυτό και έχει πολύ

δεν τον βρίσκει πουθενά. Τι μήνυμα 

στέλνει στον ψηφοφόρο αυτός ο 
υποψήφιος. Μειονέκτημα, 

όμως, είναι και για ένα κόμμα 
να μην έχουν οι υποψήφιοι του 
παρουσία στα ΜΚΔ. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι έχει λιγότερους 
πρεσβευτές για να διαχέουν τα 
μηνύματά του στα Μέσα από τα 
οποία ενημερώνονται κυρίως οι 
πολίτες. Τα ΜΚΔ σήμερα είναι 
μέρος της ζωής μας, είτε μας
αρέσει είτε όχι. Είναι το πρώτο
πράγμα που βλέπουμε μόλις ξυπνήσουμε 

και το τελευταίο προτού 

κοιμηθούμε και ας μη θέλουμε 
να το παραδεχτούμε.

μικρότερη απήχηση από το Face-
book και το Instagram. Ακόμα και 
από το Tik-Tok, όπου συχνάζουν 
οι ψηφοφόροι των προεδρικών του 
2023 και των μεθεπόμενων βουλευτικών 

εκλογών. Συνεπώε, πολιτικοί 

που θεωρούν τον μικρόκοσμο του 
Twitter αντιπροσωπευτικό tos 
κοινήε γνώμα ίσωε βρεθούν προ 
εκπλήξεων.
-Να αναμένουμε αύξηση xns
anoxns; Θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά και στην
Κύπρο η επιστολική ψήφος cos 

μέτρο αντιμετώπισα του κινδύνου 

Tns anoxns;
-Η αποχή σε κάθε εκλογή αυξάνεται 

και, σήμερα που μιλούμε, δεν
υπάρχει το παραμικρό σημάδι ότι 
θα συγκρατηθεί, πόσο μάλλον να 
μειωθεί. Εάν τα κόμματα πραγματικά 
εννοούν ότι θέλουν να αντιμετωπίσουν 

τον κίνδυνο tos αποχήε 
υπάρχουν αρκετά που θα μπορούσαν 

να κάνουν, öncos η επιστολική 
ψήφοε, το early voting, που στην 
Αμερική είδαμε ότι επέτρεψε σε πε-
ρισσότερουε ipncpocpöpous να πάνε 
στην κάλπη πριν από Tis εκλογέ$ 
παρά την ημέρα των εκλογών, η 
οριζόντια ijmcpos, η κατάργηση Tns 
υποχρέωσα εγγραφήβ στον εκλογικό 

κατάλογο. Στην Εσθονία υπάρχει 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσα από 
ειδική εφαρμογή. Μέχρι σήμερα όμωε 

τα κόμματα εξαντλούνται με-

λουκέτο otis δουλειέε tous, έστω 
κι αν συμφωνούν μαζί tous στο 
Κυπριακό as πούμε.
-Η κυβέρνηση αντιμετώπισε 
αποτελεσματικά το πρώτο κύμα
πανδημίας, αλλά σήμερα φαίνεται 

να χάνει το παιχνίδι. Αυτό 
θα έχει αντίκτυπο προεκλογικά 
στον ΔΗΣΥ cos κυβερνών κόμμα; 
Αν ναι, με ποιον τρόπο;

-Η λήξη του παιχνιδιού δυστυχώβ 
είναι ακόμη μακριά. Είναι πιστεύω 
vcopis να καταλήξουμε εάν ο ΔΗΣΥ 
θα έχει kôotos ή όφελοβ, διότι εάν 
για παράδειγμα τον Απρίλιο και τον 
Μάιο τα πράγματα κυλήσουν ομαλά 
με το εμβόλιο, η αγορά ανοίξει, οι 
κρατήσει στα ξενοδοχεία είναι ενθάρρυνα^, 

τότε η ψυχολογία tos 
Koivùs γνώμα θ' ανέβει και τότε 
θα μιλάμε για όφελοβ. Από την άλλη, 
εάν υπάρξει διάθεση Tuicopias από 
το εκλογικό σώμα, τότε ναι, το κυβερνών 

κόμμα θα πληρώσει το μάρμαρο. Υπάρχει 
και μια άλλη μια διάσταση: 

Η κοινωνία, που είναι καχύποπτη γενικά, 
αποστρέφεται κομ-ματικέ5 

προσπάθειεβ εκμετάλλευσηβ ενόε 
τέτοιου θέματοε. Αν, για παράδειγμα, τα 

πράγματα πάνε καλά
και το κυβερνών κόμμα φανεί ότι 
προσπαθεί να το κεφαλαιοποιήσει 
ή αν δεν πάνε καλά και η αντιπολίτευση 

φανεί ότι επιχειρεί να σκοράρει 

nôvTOUs σε ßäpos tos κυβέρ-vnans, 
μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ.

Μειονέκτημα να μην έχουν social media

Το έδαφος είναι πρόσφορο για κάτι 
αυθεντικά νέο και διαφορετικό
Υπάρχει έδαφος για την παρουσία

νέων κομμάτων στις επικείμενες

εκλογές ή τα δεδομένα 
αποκλείουν κάτι τέτοιο

Το éôacpos είναι πρόσφορο για κάτι 
πραγματικά νέο κάτι αυθεντικά νέο 

και διαφορετικό Πα μια κίνηση ή 
κόμμα που θα αλιεύσει ψήφουε 

από τη μεγαλύτερη σήμερα δεξαμενή 

που είναι η αποχή Δεν μιλώ
για ένα νέο κόμμα ή κίνημα που θα 
κινηθεί στα ίδια νερά που ψαρεύουν 
τα παραδοσιακά κόμματα Τέτοιου 
είδου5 νέα σχήματα ήδη υπάρχουν 

Θέλω όμω να αναδείξω κάτι άλλο 
Πιστεύω ότι αυτέ οι εκλογέε θα 

είναι περισσότερο εκλογέε υποψηφίων

παρά των κομμάτων Σημαντική 
μερίδα ψηφοφόρων θα εγκατέλειπε

το κόμμα που παραδοσιακά ψηφίζει 
εάν στον συνδυασμό άλλου 

κόμματο5 έβρισκε unoipàcpious που 
tous εκφράζουν ή tous εμπνέουν

Συνεπώβ η σύνθεση των ψηφοδελτίων
είναι ίσωε η πιο σημαντική 

προεκλογική προετοιμασία των κομμάτων

Και τέτοιοι υποψήφιοι δεν 
είναι όσοι έχουν πολλούε φίλου 
στο Facebook αλλά όσοι έχουν
πραγματική κοινωνική δράση ξε 
κάθαρεβ Θέσεΐ5 και ρεαλιστικέβ προ 
τάσειε σε φλέγοντα ζητήματα ή μεγάλη

αναγνωρισιμότητα λόγω tos 
επαγγελματική tous iôiôtotos

Αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που 
θα διεξαχθεί η προεκλογική εκστρατεία

λόγω πανδημίας εγκαινιάζει

μία νέα εποχή στις 
προεκλογικές ή είναι απλώς παρένθεση

και θα επανέλθουμε σε
πιο παραδοσιακούς τρόπους
Είναι μια παρένθεση από την 

οποία θα κρατήσουμε κάτι για το 
μέλλον Δεν ξέρω τι αλλά πάντα 
κάτι μένει Εδώ και μια δεκαετία 
βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φά¬

ση σε μια υβριδική κατάσταση 
όπου συμβιώνουν οι παραδοσιακέε 
μέθοδοι με τιε σύγχρονεε όπου κάποια 

MME κυρίωε η τηλεόραση δεν 
έχουν παραδώσει ακόμη τη σκυτάλη στο 

διαδίκτυο και τα ΜΚΔ Από
την άλλη οι τεχνολογικέβ δυνατό 
Tiaes που υπάρχουν πλέον για την 
τμηματοποίηση και ταυτοποίηση 
ψηφοφόρων και ομάδων και για στό 
χευσή tous είναι πολύ προχωρημένε 
και είναι απλώ θέμα χρόνου να 
εφαρμοσθούν και στην Κύπρο
Οι βουλευτικές του 2021 αν δεν 

κάνω λάθος θα είναι οι πρώτες

μετά από μια 15ετία που δεν 
θα συμβουλεύετε επικοινωνιακά 
κάποιο κόμμα Γιατί
Μετά τιε ευρωεκλογέε πέρυσι ήταν 

συνειδητή η απόφαση ότι ήταν
απαραίτητη μια ανάπαυλα Ο εξω 
τερικό5 σύμβουλοε χρειάζεται να 
είναι αυτό ακριβοί εξωτερικόβ για

να παραμένει αποστασιοποιημενοε 
και να διατηρεί την ευθυκρισία του 
και την αξιοπιστία του Εδώ και ενάμιση

χρόνο δεν υπάρχει συνεργασία με 
κανένα κόμμα και όσο και αν 

υπάρχουν στιγμέε που σου λείπει η 
δράση και η ενέργεια του προεκλογικού 

θεωρώ ότι ήταν η ορθή
απόφαση

Είστε έμπειρος στη διεξαγωγή 
εκλογών Με τα σημερινά δεδομένα

και όπως εξελίσσονται μπορείτε

να κάνετε μία πρόβλεψη 
για το αποτέλεσμα
Αν πράγματι είμαι έμπειρο öncos

λέτε τότε σίγουρα δεν θα διακινδύνευα

να κάνω πρόβλεψη πέντε
μήνεε πριν από τιε εκλογέβ xcopis 

να ξέρουμε ποια κόμματα ή κινήσειε 
ή προσωπικότητα θα συμμετάσχουν 

Amés οι εκλογέβ θα μπορούσαννα είναι οι εκλογέ των εκπλήξεων Η σύνθεση των ψηφοδελτίων είναι ίσως η πιο σημαντική προεκλογική προετοιμασία

των κομμάτων λέει ο Ανδρέας Χατζή κυριακος
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