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Όταν η δημοτικότητα μετατρέπεται σε πολιτική επιρροή: Το 

φαινόμενο  των celebrity politics στη σύγχρονη πολιτική σκηνή.  

Σημαντικοί Όροι: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτική, Διασημότητα, Βιομηχανία του 

Θεάματος, Πολιτική Διασημότητα, Δημοκρατική Διακυβέρνηση, Celebrity Politics, Πολιτική 

Επικοινωνία   

Περίληψη  

Ο εναγκαλισμός της βιομηχανίας του θεάματος , των μέσων ενημέρωσης και της 

διασημότητας που αυτά υπαγορεύουν, με την πολιτική διαμορφώνει το φαινόμενο της 

πολιτικής διασημότητας (celebrity politics). Η ολοένα αυξανόμενη εμπλοκή των 

διασημοτήτων στη σφαίρα της πολιτικής αλλά και το αντίστροφο, η υιοθέτηση, από τους 

«παραδοσιακούς» πολιτικούς, στρατηγικών και συμπεριφορών που έλκουν την καταγωγή 

τους από την εμπορική επικοινωνία,  καθίσταται ένα φαινόμενο που αναδύεται με σταθερούς 

ρυθμούς και δείχνει να μεταβάλλει το πολιτικό σκηνικό σε κάθε κοινωνία. Φυσικά, οι 

αλλαγές που σημειώνονται στις οικονομικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και πολιτικές διεργασίες 

στο πέρασμα του χρόνου, προσδίδουν στο φαινόμενο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθιστώντας 

τη σχέση της πολιτικής και των διασημοτήτων πολύπλοκη. Το φαινόμενο αποκτά μια πιο 

ενδιαφέρουσα οπτική, αφενός στο βαθμό που η δημοτικότητα επηρεάζει όχι μόνο την εικόνα 

των πολιτικών αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο της πολιτικής, με την ευρύτερη έννοια του 

όρου, αφετέρου στην εξέταση του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική διασημότητα σε 

σχέση με τη φύση του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης και τη λειτουργία της 

σύγχρονης δημοκρατίας.  Στο σύγχρονο πολυσυλλεκτικό πολιτικό βιότοπο, που χρήζει 

πολιτικής αναγέννησης, ο ρόλος των διασημοτήτων στα πολιτικά τεκταινόμενα  είναι πιο 

επίκαιρος και αμφιλεγόμενος από ποτέ.  
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When  popularity converted into political influence: the 

phenomenon of celebrity politics in modern political scene 

 

Keywords: Mass Media, Politics, Celebrity, Εntertainment Ιndustry, Celebrity Politics, 

Democratic Governance, Political Communication 

Abstract  

The embrace of entertainment industry, media and celebrity with public policy, forms the 

phenomenon of celebrity politics. The increasing involvement of celebrities in the political 

sphere and the opposite, the "traditional" politicians’ adoption of strategies and behaviors- 

which have their origin in the commercial communication- it is a phenomenon that is 

emerging steadily and seems to change the political landscape in every society. Of course, the 

changes in economic, socio-cultural and political processes over time, lend specific 

characteristics to the phenomenon, making the relationship between public policy and 

celebrity complicated. This phenomenon becomes more interesting as far as the popularity 

affects not only the image of the politicians  and the policy content itself, but also, in the 

examination of the role played by the political celebrity, compared with political system’s 

nature of governance and modern democracy function. In an age that seeks the political 

regeneration , the role of the celebrities in politics is controversial. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει δοθεί νέα έμφαση στις συζητήσεις σχετικά 

με το φαινόμενο της πολιτικής διασημότητας. Παρατηρείται η τάση, λοιπόν, αφενός, αρκετά 

από τα νεοεισερχόμενα πρόσωπα στο δημόσιο πολιτικό γίγνεσθαι να είναι διασημότητες που 

εξασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο λόγω της δημοτικότητάς 

τους, αφετέρου, «παραδοσιακοί» πολιτικοί με πολυετή θητεία στα έδρανα της Βουλής να 

υιοθετούν τεχνικές της βιομηχανίας του θεάματος. Οι αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η χρήση μη κοινά αποδεκτών πολιτικών όρων και 

πρακτικών (π.χ πολιτικός λόγος και θέση, ιδεολογική τοποθέτηση) στην προσπάθεια για τη 

διεκδίκηση ή διατήρηση της πολιτικής ιδιότητας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο ευρύτερο 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό περιβάλλον, συνέβαλαν στην ανάδειξη- με 

σταθερούς ρυθμούς- μιας κουλτούρας διασημοτήτων στο πολιτικό σκηνικό. Ο νεολογισμός 

«Celebrity politics» περικλείει έτσι, όλες τις πολιτικές προσωπικότητες που ενσωματώνουν 

στοιχεία και συμπεριφορές τόσο από την εμπορική επικοινωνία όσο και τη καταναλωτική, 

μαζική κουλτούρα (μόδα, lifestyle, κουτσομπολίστικη διάθεση). Οι τομείς των μέσων 

ενημέρωσης, της πολιτικής και της ψυχαγωγίας  μπερδεύονται σε τέτοιο σημείο, που η 

δημοφιλία ηθοποιών όπως ο Arnold Schwarzenegger έχει εξαργυρωθεί στην πολιτική αρένα 

με ψήφους αλλά και πολιτικοί, όπως ο γερουσιαστής Fred Thomson πρωταγωνιστούν σε  

τηλεοπτικές εκπομπές. 

 Η κύρια υπόθεση της παρούσας εργασίας βασίζεται στην παραδοχή ότι  η έννοια της 

διασημότητας συνεπάγεται ένα δυναμικό πολιτικό κεφάλαιο για τους ανθρώπους που 

επιδιώκουν να ασκούν δημόσια πολιτική. Παράλληλα, ο πολιτικός καταναλωτισμός αυξάνει 

την αστάθεια και την πτητικότητα της εκλογικής διαμάχης και εισάγει τη χρήση τεχνικών 

marketing  στο εσωτερικό της πολιτικής σφαίρας. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική 

«εισέρχεται» στη συγκέντρωση ατόμων από χώρους μαζικού ενδιαφέροντος όπως ο 

αθλητισμός, το lifestyle, η διαφήμιση και άλλες από-πολιτικοποιημένες περιοχές, που 

βρίσκονται εντελώς έξω από το δικό της περίγραμμα και τα δικά της «αυστηρά» όρια. Αυτό 

σημαίνει ότι, ολοένα και περισσότερο, τα όρια ανάμεσα στην πολιτική και το θέαμα γίνονται 

δυσδιάκριτα και πορώδη. 
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 Η εργασία απαρτίζεται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα εξεταστούν 

τα φαινόμενα του infotainment (εμπλοκής της ενημέρωσης με τη διασκέδαση), του  

politainment (ανάμειξη πολιτικής με την ψυχαγωγία αλλά και το αντίστροφο) και των spin 

doctors (αυξανόμενη επιρροή των ειδικών της επικοινωνίας στη σφαίρα της πολιτικής). Στο 

ίδιο κεφάλαιο, θα εξεταστεί  η νέα τάση ανάδειξης πολιτικών προσώπων από   πολιτικά 

reality προγράμματα αλλά και η  απόφαση πολλών πολιτικών να συμμετέχουν σε 

ψυχαγωγικές εκπομπές. Τα παραπάνω φαινόμενα επιβεβαιώνουν την  αρχική υπόθεση  

ισχυρής σύγκλισης της πολιτικής με τη ψυχαγωγία και τη διασημότητα, καθιστώντας πιο 

κατανοητό το ευρύτερο πλαίσιο ανάδειξης του φαινομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

μελετηθεί το φαινόμενο της πολιτικής διασημότητας (celebrity politics) διεξοδικότερα. 

Αρχικά, αφού δοθεί ο ορισμός του φαινομένου, θα  οριστούν τα δομικά πλαίσια πάνω στα 

οποία αναπτύχθηκε και συνεχίζει να υφίσταται σε παγκόσμιο επίπεδο (αποικιοκρατία, 

καπιταλισμός, ύστερη νεωτερικότητα), ενώ θα εξεταστεί και η δομή του σύγχρονου 

πολιτικοποιημένου συστήματος διασημοτήτων. Στη συνέχεια,  σύμφωνα με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των celebrity politicians, οι 

προϋποθέσεις και οι προκλήσεις για μια επιτυχημένη πορεία προς τις εκλογές. Ακολουθεί μια 

συνοπτική ταξινόμηση των μορφών των πολιτικών διασημοτήτων και η συζήτηση σχετικά με 

τη σχέση διασημότητας στα σύγχρονα πολιτικά δημοκρατικά συστήματα (βραχυκύκλωση ή 

ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών). Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου θα παρατεθεί μια 

συνοπτική αποτύπωση του φαινομένου στην Ελλάδα, εξετάζοντας τους πιθανούς λόγους 

ανάδειξής του στην ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πίνακες που 

αφορούν την ανάμειξη διασημοτήτων στην ελληνική πολιτική σκηνή από τις εκλογές του 

2004 έως και αυτές του Ιουνίου 2012. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορούν  το κατά πόσο οι διασημότητες δίνουν 

μια νέα ώθηση στον πολιτισμό και στο πολιτικό σύστημα, φέρνοντας νέες προοπτικές και 

διευρύνοντας το φάσμα των ιδεών που εκπροσωπούνται στο εθνικό διάλογο ή αντίθετα 

αυξάνουν τον κίνδυνο για την ύπαρξη μιας πιο επιφανειακής και λιγότερο ουσιαστικής 

πολιτικής  διαδικασίας. Η εξουσία των σταρ-διασημοτήτων είναι ισχυρότερη από τους 

παραδοσιακούς πολιτικούς; Ποια είναι τα δομικά πλαίσια ανάπτυξης του φαινομένου και τα 

χαρακτηριστικά του; Υπάρχουν «συνταγές» για μια επιτυχημένη πορεία μιας διασημότητας 

στο χώρο της πολιτικής; Πώς διεισδύει η δημοτικότητα στην πολιτική και πώς αξιοποιείται 
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από το πολιτικό δυναμικό; Τα φαινόμενα του infotainment και politainment τι  συνέπειες 

μπορεί να έχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής ταυτότητας; Μπορούν τελικά τα  

πολιτικά reality προγράμματα, ως μη παραδοσιακοί τρόποι ανάδειξης και προβολής 

πολιτικών να καλλιεργήσουν την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική αλλαγή και να 

λειτουργήσουν ως πολιτικοί σπινθήρες για μια πιο δημοκρατική διακυβέρνηση; Ποιός ο 

ρόλος των spin doctors στην διαμόρφωση της εικόνας του πολιτικού και την αποτύπωσή της 

από τα μέσα; Πως οι βιομηχανίες της διασκέδασης εμπλέκονται με την πολιτική; 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να εξετάσει τη  σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ πολιτικής και διασημότητας έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στις 

σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Απώτερος στόχος της ανά χείρας μελέτης είναι ο 

αναγνώστης να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα, μέσα από το κριτικό διάβασμα της 

μελέτης  για το αν τελικά η εισχώρηση των διασημοτήτων στην πολιτική αλλά και το 

αντίθετο, η  «διασημοποίηση» της πολιτικής (χρήση τεχνικών από πολιτικούς που στοχεύουν 

στη διασημότητα) μπορεί να μεταβάλλει το πολιτικό σκηνικό των σύγχρονων δημοκρατικών 

κοινωνιών. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Η μέθοδος 

που ακολουθήθηκε ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η αναζήτηση πηγών μέσω 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Κάνοντας μια αναφορά στην ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, πολλοί θεωρητικοί του φαινομένου  έχουν ορίσει την κουλτούρα της 

διασημότητας ως ένα σημαντικό πεδίο επιρροής όπου, η εξουσία, η ιδεολογία και η 

ταυτότητα εμπλέκονται. Απότοκο τούτου, συνίσταται η εμπλοκή διασημοτήτων από 

διάφορους χώρους (αθλητισμό, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση…) και στην πολιτική 

σκηνή. 
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 Παρόλο που η εμπειρική έρευνα για τη διεισδυτικότητα και τις επιπτώσεις της πολιτικής 

διασημότητας εξακολουθεί να μην είναι συστηματική
1
 , υπάρχει μια αξιοσημείωτη αύξηση 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος για την 

πολιτική διασημότητα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι 

πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει καθιερωθεί και «εξαπλώνεται» στην παγκόσμια 

πολιτική σκηνή. Οι πολιτικές διασημότητες υπάρχουν με διαφορετική μορφή, σε διαφορετικά 

πολιτικά συστήματα ανά τον κόσμο.  

Εκτός από το μεγάλο αριθμό σχολίων σχετικά με τις πολιτικές διασημότητες στα μέσα 

(εφημερίδες,  περιοδικά , blogs, sites) παρατηρούνται οι εξής κατευθύνσεις  της ακαδημαϊκής 

βιβλιογραφίας που σχετίζονται με τη θεωρητική προσέγγιση των συγγραφέων σχετικά με 

αυτό  το  φαινόμενο. Αρχικά, οι συγγραφείς (κοινωνιολόγοι κυρίως) μελετούν  τη 

διασημότητα  και την κουλτούρα της διασημότητας (celebrity culture), εντάσσοντας στα 

πλαίσια της μελέτης τους κεφάλαια ή ενότητες για την πολιτική.  Έπειτα, εντοπίζονται  

βιβλία και άρθρα σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και τη διαπλοκή τους με την  πολιτική , 

αρκετά εκ των οποίων, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ασχολούνται με τη διασημότητα. 

Στη συνέχεια, παρατηρείται ένας περιορισμένος αριθμός βιβλίων και άρθρων ειδικά για την 

πολιτική διασημότητα , ενώ τέλος , σε μικρότερη κλίμακα υπάρχει βιβλιογραφία που 

αναφέρεται στους διάσημους πολιτικούς προερχόμενους από το χώρο του αθλητισμού. Όσο 

αφορά τη μελέτη του φαινομένου στην Ελλάδα, παρατηρείται η έλλειψη ελληνικής 

βιβλιογραφίας που ασχολείται αποκλειστικά με το φαινόμενο των πολιτικών διασημοτήτων. 

Οι περισσότεροι συγγραφείς εντάσσουν το φαινόμενο μέσα στο πλαίσιο της μελέτης τόσο 

των ΜΜΕ και της διαπλοκής τους με την πολιτική, όσο και της λειτουργίας και των μεθόδων 

της πολιτικής σε κάθε κοινωνία. Παράλληλα, αρκετοί πολιτικοί αναλυτές συνδέουν και 

εντάσσουν το φαινόμενο στη μεταβαλλόμενη φύση της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και 

διακυβέρνησης. Η συστηματική επιλογή, μελέτη και καταγραφή των βιβλιογραφικών πηγών 

έγινε ώστε να αποσαφηνιστούν οι κύριες έννοιες, το περιεχόμενο και οι περιορισμοί του 

θέματος.  

                                                           
1
 Duvall, S. (2007) ‘A Star is Made: News Coverage of Celebrity Politics in the 2000 and 2004 US Presidential 

Elections’, στο David Marsh, Paul ‘t Hart and Karen Tindall (2010), Celebrity Politics: The Politics of  the Late 

Modernity?, Political Studies Review: Vol 8, p.322 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 : Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , Πολιτική , 

Ψυχαγωγία και Διασημότητα : Μια σχέση 

αλληλεξάρτησης 
 

1.1 Εισαγωγή: Κοινωνική και πολιτική διάσταση των ΜΜΕ 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καταλαμβάνουν κεντρική θέση όχι μόνο στην ενημέρωση 

και την επικοινωνία γενικά, αλλά και στην πολιτική ειδικότερα. Χρησιμοποιώντας το 

μεθοδολογικό εργαλείο του δομικού λειτουργισμού
2
, μπορούμε να εξετάσουμε την  κοινωνία 

ως ένα οργανωμένο  σύστημα που αποτελείται από διάφορα μικρότερα υποσυστήματα, δύο 

εκ των οποίων είναι αυτά της πολιτικής και  των μέσων επικοινωνίας. Η ιδανική λειτουργία 

της κοινωνίας εξασφαλίζεται, όταν κάθε υποσύστημα λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού 

συστήματος στο σύνολό του, ενώ η διατάραξη ή μεταβολή  κάποιου από αυτά έχει άμεση 

επιρροή τόσο στα άλλα υποσυστήματα όσο και στη δομή της κοινωνικής συνοχής.  Η 

αυξανόμενη επιρροή των ΜΜΕ στη σύγχρονη κοινωνία και κατ’ επέκταση στη δημόσια 

σφαίρα και την πολιτική είναι από τα κεντρικά ζητήματα των κοινωνικών επιστημών, της 

κριτικής της πολιτικής ακόμη και των ίδιων των μαζικών μέσων. Ως προς τη σχέση πολιτικής 

και ΜΜΕ ο Meyer
3
  διακρίνει τρείς βασικές θεωρίες:    

 Αρχικά την πλουραλιστική άποψη περί  αντανάκλασης, η οποία  θεωρεί ότι τα μέσα 

περιγράφουν ή αντανακλούν την πολιτική πραγματικότητα και συνεπώς αποτελούν 

έναν ουδέτερο αγωγό διάδοσης της πολιτικής πληροφόρησης και πραγματοποίησης 

της πολιτικής διαδικασίας . Στο επίπεδο των πολιτών, αυτό συνεπάγεται ότι εκείνοι 

επιλέγουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους, την πηγή και το 

περιεχόμενο της πληροφόρησης, το οποίο μπορούν να υποβάλλουν σε κριτική 

εξέταση με βάση τις αρχές τους, την ιδεολογία τους και την εμπειρία τους.  

                                                                          

                                                           
2
 Parsons T,(1967), The Structure of social Action, Free Press, New York Introduction,  p. xii 

3
 Meyer T και Hinchman L, (2008), Από τη δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των ΜΜΕ, Αθήνα , 

Πολύτροπον, σελ 14 
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 Έπειτα, τη θεωρία που πρεσβεύει την άποψη ότι τόσο τα μέσα όσο και η πολιτική 

επηρεάζονται από τους ίδιους δομικούς παράγοντες (π.χ την ιδιοκτησία, τις ταξικές 

σχέσεις κ.λ.π) και συνεπώς τα μέσα έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο διαδίδοντας συνειδητά 

ορισμένες πολιτικές αντιλήψεις.        

 

 Τέλος, την κονστρουκτιβιστική θεωρία, κατά την οποία τα μέσα κατασκευάζουν την 

πολιτική και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. 
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Κύριοι δρώντες του πολιτικού παιχνιδιού , υπό το πρίσμα των μέσων ενημέρωσης 

καθίστανται: το κοινό των μέσων , οι πολιτικοί και οι δημοσκοπήσεις που καταγράφουν την 

εμβέλεια και την αποδοχή των  πολιτικών από το κοινό. Έτσι,  η διαπραγμάτευση των 

πολιτικών ζητημάτων περνά πολλές φορές πέρα από το πλαίσιο των πολιτικών θεσμών (όπως 

κόμματα, συνδικάτα κ.λ.π)  σε άλλες μορφές- τρόπους επικοινωνίας όπως τα τηλεοπτικά 

παράθυρα. Σε αυτό το πλαίσιο, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία επίπεδα 

πολιτικής στη δημοκρατία των μέσων.  

Πίνακας 1.1   Τρία επίπεδα Πολιτικής στη Δημοκρατία των Μέσων

Πηγή: Meyer T, Hinchman L, (2008), Από τη δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των μέσων, 

Αθήνα Πολύτροπον, σελ 113 

  

Στο ίδιο το 
πολιτικό σύστημα  

• Παραγωγή Πολιτικής: εργαλειακή δράση 

                                        επίτευξη δεσμευτικών αποφάσεων 

Στο ίδιο το 
πολιτικό σύστημα  

• Η πολιτική με τη μορφή της αυτο-προβολής :                                                            
οι πολιτικοί σκηνοθετούν οι ίδιοι με τους κώδικες  των Μέσων , μέσω του 
πολιτικού συστήματος εφαρμοσμένες πολιτικές  

Στο επικοινωνιακό 
σύστημα 

• Απεικόνιση της πολιτικής  από την "εξωτερική πλευρά" του συστήματος :                                                                                                                            
η πολιτική παρουσιάζεται στο επικοινωνιακό σύστημα με βάση τους 
κανόνες του τελευταίου 
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1.2 Το φαινόμενο του Ιnfotainment 

 

«Η πληροφορία , η διασκέδαση και η διαφήμιση συγχωνεύονται. Η λέξη κλειδί είναι 

Ιnfotainment» N. Bolz 

Ο όρος Ιnfotainment (Information &Entertainment) αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα διάφορων 

τύπων προγραμμάτων που καθιστούν δυσδιάκριτες τις παραδοσιακές γραμμές μεταξύ 

πληροφορίας  και ψυχαγωγίας. Κατά κύριο λόγο, το  infotainment χρησιμοποιείται  για να 

υποδηλώσει την υποτίμηση των σοβαρών ειδήσεων των δημόσιων υποθέσεων  και την άνοδο 

προγραμμάτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, που μιμούνται  το ύφος των ειδήσεων. Από τις 

αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα παρατηρείται η αυξανόμενη εμφάνιση προγραμμάτων που 

συνδυάζουν πιο διεξοδικά το περιεχόμενο και τη μορφή των δημοσίων υποθέσεων με τη 

ψυχαγωγία, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα πολύπλοκο φάσμα  υβριδικών προγραμμάτων 

με πολλές συνέπειες στους τομείς της  ενημέρωσης του κοινού, της πολιτικής επικοινωνίας  

και του δημοκρατικού διαλόγου. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικά με το φαινόμενο του infotainment έχει επικεντρωθεί 

στη διείσδυση της ψυχαγωγίας στον τομέα των ειδήσεων. Ο  Postman 
4
 στο ομώνυμο βιβλίο 

του «Αmusing ourselves to death» εκφράζει τους φόβους του  σχετικά με την άκριτη 

επικέντρωση της προσοχής των πολιτών σε διασκεδαστικά τηλεοπτικά θεάματα.  Ο Altheide 

5
 υποστήριξε ότι τα νέα και η πολιτική θα πρέπει να συνυπάρξουν με γνώμονα τη «λογική του 

μέσου» και να διαδοθούν στο κοινό ως μια νέα προοπτική ειδήσεων. Ο Graber 
6
 εντόπισε 

αρκετά δραματικά στοιχεία στις καθημερινές ειδήσεις όπως η έμφαση που δίνεται στις 

συγκρούσεις, η  συγκίνηση, η χρήση έντονων εικόνων και ηχητικών εφέ, το γρήγορο μοντάζ, 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια  διαπροσωπική αλληλεπίδραση και ένα έντονα μεγάλο 

ενδιαφέρον για τις διασημότητες, τον αθλητισμό,  τα θέματα του lifestyle  και τη 

διασημοποίηση της ατομικότητας ως εμπόρευμα. 

                                                           
4
 Postman, N, (1985), Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business , New York, 

Penguin 
5
 Altheide,  D. L. (2004), Media logic and political communication , Political Communication , (21) , 293-296. 

6
 Graber, D. (1994), The infotainment quotient in routine television news : A director’s perspective,  Discourse 

and Society , (5) , 483 -508. 
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Πρόσφατα, η  επιστημονική προσοχή έχει στραφεί προς την άλλη πλευρά του infotainment, 

την αυξανόμενη διείσδυση της μορφής και του περιεχομένου ειδήσεων στα προγράμματα 

ψυχαγωγίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ψυχαγωγικά προγράμματα δείχνουν  να μοιάζουν με 

ειδήσεις, εισάγοντας ρεπορτάζ, κατασκευάζοντας ιστορίες που αναφέρονται ή αντλούν τα 

θέματά τους από τρέχοντα γεγονότα  ή ζητήματα της σύγχρονης κοινωνικής σημασίας. Οι  

Delli Carpini και Williams (2001)
7
 υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο συνιστά μια εναλλακτική 

λύση για το  περιεχόμενο των πληροφοριών και του πολιτικού λόγου. Παράλληλα, 

αναφέρουν, ότι  το infotainment γίνεται καλύτερα κατανοητό ως ένα  φαινόμενο που ξεπερνά 

την παραδοχή ότι οι ειδήσεις είναι απαραιτήτως «σοβαρές» και ότι οι ψυχαγωγικές 

παραστάσεις έχουν μικρή κοινωνικο-πολιτική σημασία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση μια σειρά 

από άλλες παραδοσιακές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων  εκείνων μεταξύ της πολιτικής 

και του θεάματος και των δημοσίων σχέσεων με το  λαϊκό πολιτισμό. 

 

 

 

                                                           
7
 Delli Carpini, M. X., & Williams, B. A. (2001), Let us infotain you: Politics in the new media environment . 

στο W. L. Bennett & R. M. Entman (eds.), Mediated politics: Communication in the future of democracy , New 

York, Cambridge University Press , pp. 160-181. 
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1.2.1 Αιτίες ανάδειξης  του φαινομένου   

Η εμφάνιση του infotainment οφείλεται σε μια σειρά τεχνολογικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών αλλαγών που έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσων ενημέρωσης δομημένο 

στις ανταγωνιστικές δυνάμεις της ενσωμάτωσης
8
.  

Όσο αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση της  καλωδιακής 

τηλεόρασης, η ανάπτυξη των δορυφορικών και ψηφιακών συστημάτων διανομής  και η 

συνεχιζόμενη διάδοση του  Internet και των εφαρμογών του, έχουν οδηγήσει σε μια άνευ 

προηγουμένου πληθώρα καναλιών και πηγών πληροφόρησης. Επιπλέον, οι εξελίξεις  στην 

ανάπτυξη προσωπικών τεχνολογιών πληροφορικής  έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα 

εμπόδια εισόδου του κοινού στην αγορά, ως προς το κεφάλαιο και την τεχνογνωσία που 

απαιτείται για να δημιουργηθεί και να διανεμηθεί το  πληροφοριακό περιεχόμενο. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα σε έναν ευρύ επικοινωνιακό τομέα, την κατάτμηση του κοινού και την 

κυκλοφορία των δυνητικά άπειρων  κειμένων, εικόνων και βίντεο.  

Έπειτα, οικονομικοί λόγοι, όπως η ύπαρξη πολλαπλών  πηγών  ενημέρωσης  έχουν  

συμβάλλει στην ενοποίηση της ιδιοκτησίας των μέσων στα χέρια ενός μικρού αριθμού 

γιγαντιαίων εταιρικών  ομίλων. Με γνώμονα το συμφέρον της αύξησης της αξίας για τους 

μετόχους, η συρρίκνωση συνοδεύτηκε από εκτεταμένη εμπορευματοποίηση - 

ανασημασιοδότηση όλων των  μορφών των μέσων ενημέρωσης, αντιμετωπίζοντάς τα ως 

κερδοσκοπικά προϊόντα . Κατέχοντας ένα ευρύ φάσμα διακριτών μέσων ενημέρωσης, οι 

σύγχρονες εταιρείες μέσων  επιδιώκουν την περαιτέρω μεγιστοποίηση της οικονομικής τους 

δύναμης και αποτελεσματικότητας, προσεγγίζοντας ολοένα και περισσότερες μη συμβατές 

μορφές ενημέρωσης.  Η διαχωριστική  γραμμή μεταξύ ενημερωτικών και ψυχαγωγικών 

προγραμμάτων έχει  επισκιαστεί από τη διαπλοκή του περιεχομένου σε πολλά  είδη. Σε αυτό 

το εμπορευματικό πλαίσιο  λειτουργίας των μέσων, το κριτήριο που υπερτερεί όλων των 

υπολοίπων  και τα  προσδιορίζει είναι ο διασκεδαστικός ή ψυχαγωγικός χαρακτήρας των 

                                                           
8
 Baym, Geoffrey ( 2008),  "Infotainment." The International Encyclopedia of Communication, Donsbach,  

   Wolfgang (Ed),Blackwell Publishing, p. 1  
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προγραμμάτων
9
. Οι ειδήσεις  καθίστανται η κύρια πηγή ενημέρωσης του κοινού για τα 

πολιτικά τεκταινόμενα , με τη διαφορά όμως, ότι στο πέρασμα του χρόνου, ο χαρακτήρας  

της ενημέρωσης μεταβάλλεται αναπόφευκτα. Τα μέσα, λοιπόν, λειτουργούν ως εμπορεύματα  

όπου μέσω της διαφήμισης καλούνται να αποφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. 

Έτσι, οι οικονομικές πιέσεις κατευθύνουν την παραγωγή ειδήσεων ενώ ταυτόχρονα έχουν 

αναπτυχθεί ποικίλες μέθοδοι παραγωγής τους. Οι περικοπές κονδυλίων που σαρώνουν τη 

βιομηχανία των ειδήσεων την τελευταία δεκαετία άνοιξαν τον δρόμο για μια χαμηλού 

κόστους και λαϊκίστικου περιεχομένου προσέγγιση της δημοσιογραφίας. Οι δημοσιογράφοι, 

προτιμούν να πλασάρουν μια ημιτελή πληροφόρηση ως αξιόλογο επικοινωνιακό προϊόν, 

προκειμένου να ανέλθουν στην κορυφή των δημοσιογραφικών δικτύων και tabloid . Ο 

συνδυασμός λοιπόν,  των ειδήσεων- της ενημέρωσης με τη ψυχαγωγία συνιστά το  

infotainment-ενημερωδιασκέδαση
10

.  

 Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο που ορίζεται από την 

πολυπολιτισμική ποικιλομορφία και αναγνώριση πολλών πολιτιστικών παραδόσεων και 

προτύπων. Η λειτουργία των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον  

χαρακτηρίζεται από διαφωνίες πάνω στα ιδεώδη του μοντερνισμού και την έγκριση ενός 

αντικειμενικού δελτίου ειδήσεων. Η λογική των σκληρών ειδήσεων («hard»  news)   δεν 

θεωρείται πλέον  ο πιο δημοφιλής τρόπος για την ενημέρωση της κοινωνικής και πολιτικής 

πραγματικότητας. Αντ 'αυτού, τα  τηλεοπτικά  προγράμματα και ο δημόσιος λόγος έχουν  

σχηματίσει ένα υβρίδιο : τη διαπλοκή των ειδήσεων, της πολιτικής, της showbusiness και του 

marketing σε ένα μιντιακό τοπίο που ορίζεται από τη διαπερατότητα της μορφής και τη 

ρευστότητα του περιεχομένου.  

 

                                                           
9
 Δεμερτζής Ν,(2002),  Πολιτική Επικοινωνία, Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Αθήνα,  Παπαζήσης,  

σελ. 236 
10

 Bennett, L, (1999), Ειδήσεις: η πολιτική των ψευδαισθήσεων, Αθήνα: Δρομέας, στο Γ. Πλειός ,(2000) 

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 25 , σελ 157 
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Διάγραμμα 1.1 Παράγοντες δημιουργίας του Infotainment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταμοντερνισμός και Επικοινωνία                       
Εναλλακτική Δημοσιογραφία                                                              

Έκθεση στο επικοινωνιακό  περιβάλλον                                               
Οι ειδήσεις ως  περικείμενο (News as Discourse )                           

"Hard" news vs "Soft" news - Tabloidization                                                    
Υβριδικά  προγράμματα με ενημερωτικό και 

ψυχαγωγικό περιεχόμενο                           

Infotainment 

Πολιτιστικές 
μεταβολές 

Πολυπολιτισμική 
ποικιλομορφία                   

Αναγνώριση της 
πολυμορφίας των 

πολιτιστικών 
παραδόσεων και των 

προτύπων 

Τεχνολογικές 
εξελίξεις  

Καλωδιακή 
τηλεόραση                             

Ψηφιακό σύστημα                       
Συνεχής πρόοδος 

διαδικτυακών 
εφαρμογών 

Οικονομικοί Λόγοι                   
'Ομιλοι των μέσων    

Εμπορευματοποπίηση των 
μέσων                              

Μεγιστοποίηση  
οικονομικής δύναμης και 

αποτελεσματικότητας 
Επαναπροσδιορισμός όλων 

των μορφών των μέσων 
ενημέρωσης ως  

κερδοφόρα προιόντα. 
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1.3 Το φαινόμενο του Politainment 

 

Μετά την εμφάνιση του όρου Ιnfotainment ως σύζευξη των όρων Information & 

Entertainment, το  Politainment είναι ένας νέος όρος που αναφέρεται στην ανάμειξη της 

πολιτικής και της ψυχαγωγίας σε ένα νέο είδος πολιτικής επικοινωνίας (Politics & 

Entertainment).  Όπως το infotainment, ο όρος politainment δηλώνει, με την ευρύτερη έννοια, 

τη διαπλοκή των πολιτικών παραγόντων, θεμάτων και διαδικασιών στην κουλτούρα της  

ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τον Dörner (2001)
11

, υπάρχουν δύο διαφορετικές, μα αλληλένδετες 

μορφές (ή επίπεδα) του politainment: η ψυχαγωγική πολιτική (entertaining politics) και η 

πολιτική ψυχαγωγία (political entertainment). Και οι δύο όψεις επωφελούνται των 

δυνατοτήτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προσελκύουν το ευρύ κοινό 

δημιουργώντας μια κουλτούρα διασημοτήτων (Celebrity Culture). 

 Το φαινόμενο του politainment μπορεί να θεωρηθεί απότοκο της  ανόδου της μεσοποίησης 

(mediatization) και επαγγελματοποίησης (professionalization) της πολιτικής που 

χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες δημοκρατίες
12

. Οι κυβερνήσεις, τα κόμματα και οι πολιτικοί  

αντιμετωπίζουν αυτές τις εξελίξεις, προσαρμοζόμενοι στη λογική των μέσων και ιδιαίτερα 

της παρουσίασης τους στην τηλεόραση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πολιτική μετατρέπεται σε  

πολιτικο-διασκέδαση ή σε μια μορφή λαϊκής κουλτούρας. 

Ο Postman ,εστιάζοντας στο ρόλο της τηλεόρασης ως κύρια αιτία  της αισθητικοποίησης της 

πολιτικής , αναφέρει « η διασκέδαση είναι η υπέρ-ιδεολογία που διέπει ολόκληρο τον 

τηλεοπτικό λόγο, όπως και τα επιμέρους είδη του (πολιτικές ειδήσεις, κοινωνικά θέματα, 

εκπαίδευση κ.λ.π.
13

»  Η τέχνη της ψυχαγωγίας, λοιπόν,  στην πολιτική ενδείκνυται εν μέρει, 

και στον τρόπο που οι πολιτικοί  χρησιμοποιούν τις τεχνικές της διασκέδασης. Έτσι, με βάση 

τις απαιτήσεις  των μέσων, διαμορφώνουν το στυλ, τα στοιχεία συμπεριφοράς, τη σωματική 

παρουσία και τη λεκτική έκφραση τους, προσπαθώντας να διατηρήσουν την δημοσιότητα 

                                                           
11

 Dörner, A. (2001), Politainment: Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft [Politainment: Politics as part of 

the                 mediated event society] . Frankfurt: Suhrkamp στο Baym, Geoffrey ( 2008),  "Infotainment." The 

International Encyclopedia of Communication, Donsbach, , Wolfgang (Ed),Blackwell Publishing, p. 

12  Wolfgang Donsbach, (2008), The International Encyclopedia of Communication, definition of Politainment  
13

 Παπαθανασόπουλος Στ, (1997), Η Δύναμη της τηλεόρασης, Αθήνα, Καστανώτης, σελ. 259  

 

http://www.communicationencyclopedia.com/public/book?id=g9781405131995_yr2013_9781405131995
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τους-την εικόνα (image) τους- και να αναδείξουν την «τηλεγένειά τους.» Πολλές φορές, 

λοιπόν, επιστρατεύουν ομάδες ειδικών συμβούλων, επικοινωνιολόγους (spin doctors-

παρακάτω θα γίνει εκτενέστερη αναφορά), προκειμένου να ενταχθούν στα νέα δεδομένα που 

ορίζει η σύγχρονη εποχή.                                 

Η σχέση της πολιτικής με τα μέσα επικοινωνίας και ιδιαίτερα με τις τεχνικές που αυτά 

χρησιμοποιούν, δεν περιορίζεται  μόνο στο σκέλος που αφορά τους πολιτικούς αλλά επιδρά 

και στην πολιτική ενημέρωση του κοινού, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει την έκταση 

και  τη μορφή της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής του. 
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1.3.1  Ψυχαγωγική Πολιτική και Πολιτική της Ψυχαγωγίας 

Η «ψυχαγωγική πολιτική» (Entertaining politics) εξυπηρετεί τους πολιτικούς παράγοντες 

στην  απόκτηση  πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια 

εικόνα τους και να προωθηθούν οι πολιτικές θέσεις τους  προς άγραν ψήφων. Αυτό γίνεται 

προφανές κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών, όπου κομματικές καμπάνιες 

οργανώνονται  από σκηνοθέτες ταινιών και πολιτικοί υποψήφιοι  εμφανίζονται σε δημοφιλή 

τηλεοπτικά προγράμματα. Μέσα σε ένα περιβάλλον διασκέδασης, οι πολιτικοί παρουσιάζουν 

τον εαυτό τους εκθέτοντας προσωπικά τους δεδομένα και την ιδιωτική ζωή τους.  

Παράλληλα, παρατηρείται το φαινόμενο εκμετάλλευσης της δημοτικότητας των 

διασημοτήτων της  showbiz για πολιτικούς σκοπούς . Pop stars   συμμετέχουν στην πολιτική, 

υποστηρίζοντας  πολιτικούς  υποψηφίους, ή ακόμα μπαίνοντας στη διαδικασία να γίνουν οι 

ίδιοι πολιτικοί (φαινόμενο πολιτικής διασημότητας)
14

.  

Από την άλλη πλευρά, η «πολιτική ψυχαγωγία» (Political entertainment), αναφέρεται στην 

τάση της βιομηχανίας του θεάματος να «εκμεταλλεύεται» τον κόσμο της πολιτικής 

χρησιμοποιώντας  ενδιαφέρουσες προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και 

συναρπαστικά σκάνδαλα. Οι ταινίες και τα έργα της τηλεόρασης χρησιμοποιούν  πολιτικά 

θέματα ως πρώτη ύλη στην πλοκή του δράματος ή της σάτιρας (π.χ ταινίες :Wag the Dog και 

Primary Colors, ή σίριαλ: West Wing και  Yes, Prime Minister). Ακολουθώντας  το μοντέλο 

του NBC Tonight Show,  έχει πλέον καθιερωθεί σε πολλές χώρες η προβολή βραδινής 

εκπομπής, που θα  παρουσιάζει πολιτικά ζητήματα και διασημότητες σε μια πιο 

διασκεδαστική μορφή
15

.  

                                                           
14 Για παράδειγμα, γνωστοί τραγουδιστές, όπως ο Bob Dylan, ο Bob Marley, και Bruce Springsteen, καθώς και 

συγκροτήματα όπως οι Clash, οι Rage Against the Machine, είναι γνωστά για την έκφραση πολιτικών απόψεων 

δημοσίως. Άλλοι, όπως ο Bono και ο Bob Geldof, απέκτησαν περαιτέρω  δημοσιότητα στο πλαίσιο του 

παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ  και της σύνοδου κορυφής των  G8, προκειμένου να υποστηρίξουν την 

πολιτική-ακτιβιστική δράση τους.  Διάσημοι αστέρες του κινηματογράφου όπως ο Ronald Reagan και ο Arnold 

Schwarzenegger εκλέχθηκαν σε υψηλές θέσεις της πολιτικής ιεραρχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινό όλων 

των παραπάνω περιπτώσεων( που θα αναλυθούν διεξοδικότερα παρακάτω) είναι ότι κατάφεραν να 

μετουσιώσουν τη δημοτικότητά τους  σε πολιτική επιρροή (φαινόμενο των celebrity politics) .Η καριέρα του 

Silvio Berlusconi εξηγεί πως  μια διασημότητα μπορεί να φτάσει τελικά στη θέση του Πρωθυπουργού.  

15 Έχει υποστηριχθεί ότι το Tonight Show με τον Jay Leno ,είχε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της 

υποψηφιότητας του Schwarzenegger ως Κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική 
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Αυτά τα παραδείγματα  καταδεικνύουν τη συμβιωτική σχέση ανάμεσα στην πολιτική και την 

ψυχαγωγία. Το φαινόμενο του politainment προσφέρει στους πολιτικούς παράγοντες 

αποτελεσματικά μέσα για την επίτευξη των πολιτικών στόχων τους και ως αντάλλαγμα  

παρέχει στη βιομηχανία του θεάματος στοιχεία διασημότητας και συναρπαστικές ιστορίες. Ως 

εκ τούτου, οι δημόσιες υποθέσεις εισάγονται στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης διαβρώνοντας 

τη διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και η μυθοπλασία 
16

. Το σκάνδαλο Clinton-

 Lewinsky και η κάλυψη του από τα μέσα είναι ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα της σύγχυσης 

που έχει επέλθει στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ειδήσεων και tabloid-style ψυχαγωγίας 

(Carpini & Williams 2001)
17

. 

Politainment= 

Εμπλοκή των πολιτικών δρώντων, θεμάτων και διαδικασιών με τη ψυχαγωγία 

Ψυχαγωγική πολιτική                                                           Πολιτική ψυχαγωγίας 

                            

 

 

                                                                                                                                                                                     
δείχνουν ότι το δέκα τοις εκατό των πολιτών πληροφορούνται σχετικά με την εθνική πολιτική από τα βραδινά 

προγράμματα ψυχαγωγίας. Για εκείνους κάτω των τριάντα ετών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε σχεδόν στο 

ήμισυ. Καθώς το δίκτυο ειδήσεων υιοθετεί χαρακτηριστικά ψυχαγωγίας και lifestyle σε βάρος των hard new, 

ολοένα και  περισσότεροι Αμερικανοί έχουν στραφεί σε ψυχαγωγικά προγράμματα για την πολιτική τους 

ενημέρωση, στο West, D.M. and Orman, J. (2003) Celebrity Politics, Upper Saddle River, New Jersey:Prentice 

Hall, p. 100 
16

 Bolz N., (2008), Το αλφαβητάρι των μέσων , Σμιλή, Αθήνα,  σελ 41 
17

 Carpini, M. X.,  & Williams, B. A.  (2001), Let us infotain you: Politics in the new media  environment  στο L. 

W. Bennett & R. M. Entman (eds.), Mediated politics : Communication in the future of democracy ,Cambridge, 

Cambridge University Press , p. 160-181. 
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Διάγραμμα 1.2  Όροι κλειδιά  στην ανάλυση infotainment - politainment 
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1.4  Το φαινόμενο των Spin doctors  

  

Όπως αναφέρθηκε, η διαχείριση της έκθεσης των πολιτικών στα μέσα ενημέρωσης γίνεται 

όλο και πιο σημαντική στις σύγχρονες πολιτικές εκστρατείες και στην καθημερινή 

διακυβέρνηση. O Turner χαρακτηριστικά αναφέρει,
18

πως «οι σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων, 

επικοινωνιολόγοι,   και εκπρόσωποι τύπου έχουν πολλαπλασιαστεί στα δυτικά πολιτικά 

συστήματα και έχουν γίνει αναπόσπαστα στοιχεία της πολιτικής». Οι spin doctors  όπως 

ονομάζονται, είναι πολιτικά στελέχη-σύμβουλοι  που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό 

και προωθούν πολιτικά μηνύματα μέσω πειστικών στρατηγικών. Η διαχείριση και η 

χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση των πληροφοριών που δίνονται στο 

κοινό, η άμεση επικοινωνία με  δημοσιογράφους και η ερμηνεία των πολιτικών γεγονότων 

είναι μόνο μερικές από αυτές τις στρατηγικές.
19

 Η ανάδειξη των spin doctors και των 

επικοινωνιακών πρακτικών από τα μέσα, φανερώνει την αυξανόμενη εξάρτηση της εξουσίας 

από αυτά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει  ο Meyer  «η πολιτική γίνεται ορατή μέσα από τις 

τεχνολογίες της μαζικής επικοινωνίας με βάση τη ρητορική και τις διατάξεις της δημοφιλούς, 

μαζικής κουλτούρας.
20

»   

Βασικός στόχος των spin doctors είναι η κατασκευή μιας θετικής εικόνας του πολιτικού που 

θα δημιουργήσει καλές εντυπώσεις στο κοινό- πιθανούς ψηφοφόρους του. Πολλές φορές 

μάλιστα, μπορούν να μεταμορφώσουν- γυρίσουν («spin») τα χαρακτηριστικά των 

υποψηφίων, ώστε οι ιδέες τις οποίες υποστηρίζουν να απεικονιστούν στα μέσα με ένα πιο 

πειστικό τρόπο. Ιδιότητες και αρετές τροποποιούνται, τονίζονται, υποβαθμίζονται, 

μεγεθύνονται, ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες της στιγμής.  

Οι «ειδικοί των μέσων», επινοούν ένα μωσαϊκό εικόνων και ιδιοτήτων, συναντήσεων και 

καταστάσεων , επεισοδίων και σκηνικών ρυθμίσεων που περιστρέφονται γύρω από 

ψευδογεγονότα (pseudo-events), προκειμένου να διαμορφώσουν μια ιδανική εικόνα του 

                                                           
18

 Turner G,(2004) , Understanding Celebrity, Sage Publications, London, p.131  
19

  Grattan M,(1998) The politics of spin , Australian Studies in Journalism,p. 34 
20

  Meyer T, (2002) Media Democracy:  How the Media Colonise Politics? , Cambridge ,  p. 33 
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υποψηφίου.
21

 Παράλληλα, προσπαθούν να αποφύγουν ασάφειες και παρερμηνείες, 

φροντίζοντας να μην αφήνουν σκοτεινά σημεία που θα δημιουργήσουν αρνητικά σχόλια στο 

κοινό.  

Πράγματι, η άνοδος της δημοσιότητας και της βιομηχανίας των  δημοσίων σχέσεων 

φανερώνει ότι η διαχείριση των μέσων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  με την κομματική 

μηχανή. Ακόμη, αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι spin doctors χρησιμοποιούνται 

και σε περιπτώσεις αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω 

της εκτροπής του ενδιαφέροντος του κοινού από ένα ευαίσθητο ή πολιτικά «ασύμφορο» θέμα 

σε κάτι λιγότερο αμφισβητήσιμο είτε μέσω της προώθησης  άλλων  ειδήσεων.  Μάλιστα ο 

Crawford (2002)
22

 χαρακτηρίζει τους spin doctors ως «weapons of mass distraction» (όπλα 

μαζικού αντιπερισπασμού), τονίζοντας την ικανότητά τους να ελέγχουν τις ημερήσιες 

διατάξεις. Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

εκάστοτε πολιτικού και όχι του κοινού, γι αυτό πολλές φορές έχουν χαρακτηριστεί από τα 

μέσα και το κοινό ως  αντι-δημοκρατικοί μηχανισμοί, μιας και παρεμβαίνουν μεταξύ του 

κοινού και των εκπροσώπων του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο 

Greenslade 23, σχετικά με την επιρροή των spin doctors  στη βρετανική πολιτική σκηνή. Θα 

πρέπει λοιπόν, να σημειωθεί ότι ο ρόλος των spin doctors στην προώθηση της εικόνας ενός 

πολιτικού και ενός κόμματος δεν είναι αποκλειστικός αλλά αποτελεί μια συνιστώσα αυτής 

της ενέργειας.  

                                                           
21

  Meyer T, Hinchman L, (2008), Από τη δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των μέσων, Αθήνα ,  

Πολύτροπον, σελ 123 
22

 Crawford, B. (2002) , Editors battle the twin sins of secrecy and spin , Media, The Australian, στο Turner 

G,(2004) , Understanding Celebrity, Sage Publications, London, p.132  
23

 Greenslade, R. (2002) , Spin the beginning, The Guardian: Media, June 24, p. 2–3 Ένας πολιτικός που 

χρησιμοποίησε τη βοήθειά των spin doctors  ήταν ο Tony Blair. Ο Alistair Campbell- έχοντας δημοσιογραφικό 

παρελθόν  ανέλαβε το 1993 την υποστήριξη της  εκστρατείας του Νέου Εργατικού Κόμματος και κατάφερε να 

κερδίσει την υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης για το Εργατικό Κόμμα. Ασκούσε τόσο σημαντική επιρροή 

στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων που είχε γίνει το επίκεντρο του κόμματος και το κόμμα 

επηρεαζόταν υπερβολικά απ’ αυτόν. Αντί το ενδιαφέρον του κοινού  να προσανατολίζεται στο έργο της 

κυβέρνησης, τα βλέμματα όλων στρέφονταν σε εκείνον , φτάνοντας στο σημείο  να θεωρείται ότι η κυβέρνηση 

διοικείται από έναν spin doctor. 
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1.5 Πολιτικά  reality προγράμματα και  πολιτικοί εν δράσει  

 

 «Δεν  είναι τυχαίο που τα reality παιχνίδια «ολικής  παρακολούθησης», το πιο προωθημένο 

προϊόν του τηλεοπτικού  μεταμοντερνισμού, προσελκύουν το κοινό  τους- και τούς παίκτες  

τους- στη βάση μιάς τριπλής  υπόσχεσης: υπόσχεση βεβαίως για κλασική υλική  ανταμοιβή 

(χρήμα) αλλά  και για συμβολική επιβράβευση ( διασημότητα, έξοδος από την ανωνυμία )  και, 

τέλος, για υπαρξιακή  και «ανθρωπολογική»  καταξίωση.» Ν. Σεβαστάκης 
24

 

 

Αξιοπρόσεκτο «σημείο των καιρών» που επιβεβαιώνει τη στενή σχέση πολιτικής, μέσων , 

διασκέδασης και διασημότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι ίδιες οι εκλογές από τη στιγμή 

που  αποτελούν  αντικείμενο franchise για τους παραγωγούς  reality  προγραμμάτων και  

τηλεοπτικών παιχνιδιών. Η reality τηλεόραση δημιουργεί λοιπόν,  είδωλα  και πάσης φύσεως 

τηλεπερσόνες οι οποίες εισβάλλουν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής και πολιτισμού 

μεταφέροντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά της showbiz. Από τη στιγμή που μέρος αυτού 

του lifestyle  συστήματος καθίσταται και η πολιτική, ενδιαφέρον έχει  να εξετάσουμε  τα 

πρώτα πολιτικά reality shows που εμφανίστηκαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 

αλλά και το αντίστροφο, τη συμμετοχή « παραδοσιακών» πολιτικών σε αντίστοιχα reality 

προγράμματα . 

 Σύμφωνα με τη Van Zoonen,
25

 τέτοια προγράμματα συμμετοχής του ακροατήριου 

αποδεικνύουν ότι το κοινό δεν είναι παθητικό ή δεν εξαπατάται εύκολα καθώς οι ψηφιακές 

διαδραστικές τεχνολογίες του έχουν δώσει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει και να 

παρεμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκειά των προγραμμάτων αυτών. Αυτές οι διαδικασίες, 

θεωρητικά, μοιάζουν με τις παραδοσιακές συμμετοχικές πολιτικές ( εκλογές, 

δημοψηφίσματα…) και ίσως αυτό ώθησε τους παραγωγούς του Pop Idol και του Big Brother  

να μεταφέρουν  τις δημόσιες πολιτικές υποθέσεις σε μια ευρύτερη, πιο μαζική κλίμακα, 

επιδιώκοντας να αναδείξουν τον επόμενο μεγάλο πολιτικό, αρχής γενομένης από την 

Αμερική. Οι υποψήφιοι πολιτικοί θα είναι αγαπητοί στο κοινό (καθώς αυτό έχει τον 

                                                           
24

 Σεβαστάκης, Ν., (2004),  Κοινότοπη χώρα,Σαββάλας, Αθήνα, σελ.167-168. 
25

 Van Zoonen, L. (2004) , Imagining the Fan Democracy , European Journal of Communication 19, 40 
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πρωτεύοντα ρόλο στη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή), θα ελέγχονται και θα 

μπορούν να κριτικάρονται άμεσα για τις επιλογές τους, θα διευθετούν πολιτικά ζητήματα 

όπως οι πολιτικοί, θα εκτίθενται στα μέσα (εύκολη και γρήγορη διασημότητα) αλλά κυρίως 

θα ξεφεύγουν από τη συμβατική  εικόνα του πολιτικού των παραδοσιακών κομμάτων. 

Φυσικά όλα αυτά, στο πλαίσιο ενός καθαρά εμπορευματοποιημένου καταναλωτικού 

προϊόντος των σύγχρονων κοινωνιών, όπως αυτό των reality προγραμμάτων, που θα  

συνεχίσουν να δημιουργούν «είδωλα με ημερομηνία λήξης» ως ψυχαγωγικούς μηχανισμούς, 

πλήρως ενσωματωμένους στην κοινωνία του θεάματος και στον πολιτισμό του φαίνεσθαι .  

Στο παράρτημα, παρατίθενται  χαρακτηριστικά παραδείγματα πολιτικών reality shows  όπως 

το «El Candidato de la Gente» στην Αργεντινή , το «The American Candidate» στην 

Αμερική, το «Al-Za‘im» (Τhe Leader) στο Λίβανο και το «Al-Ra‘is» (Τhe President) στη 

Δυτική Όχθη, το «Qui veut devenir président?»  στη Γαλλία και το «Canada’s Next Great 

Prime Minister» στον Καναδά. Φυσικά , δεν θα πρέπει να αγνοούνται και οι περιπτώσεις 

όπου «παραδοσιακοί» πολιτικοί  δηλώνουν συμμετοχή σε ένα reality πρόγραμμα , όπως το 

Big Brother. Μια τέτοια κίνηση , μπορεί να επιφέρει καταστροφή της εικόνας τους  ή να 

εκτοξεύσει τη δημοτικότητά  τους. 
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1.5.1 Πολιτικά reality τηλεοπτικά προγράμματα : Βραχυκύκλωση ή 

ενδυνάμωση της δημοκρατικής διαδικασίας ; 

 

«Φαίνεται ότι η διασκέδαση είναι αυτό που ενθουσιάζει τους περισσότερους ανθρώπους και το 

υπολογίζουμε  πάνω από οτιδήποτε άλλο.»  Carroll O'Connor 

Η εμφάνιση των πολιτικών reality προγραμμάτων αλλά και η συμμετοχή των 

«παραδοσιακών» πολιτικών σε αυτά, αποδεικνύουν την ισχυρή επιρροή των μέσων 

ενημέρωσης και των προϊόντων τους, όπως  τα reality shows , στο φαινόμενο της  

διασημότητας και των κοινωνικό-πολιτικών αλλαγών που αυτά συνοδεύουν. Απόρροια της 

εμπλοκής αυτής, (ψυχαγωγίας και πολιτικής) είναι και η ανάδειξη του  φαινομένου της 

«πολιτικής διασημότητας» (celebrity politics), που έχει προκαλέσει θετικά σχόλια αλλά και 

σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο διείσδυσής του στη  δημοκρατική διαδικασία.  

Το απόσπασμα του ηθοποιού Carroll O'Connor, αντανακλά πόσο σημαντικά και ελκυστικά 

ήταν πάντοτε  τα μέσα ψυχαγωγίας  για το κοινό , γεγονός που εξηγεί τη δημοτικότητά των 

reality προγραμμάτων και την ταχεία διάδοση τους, μιας και οι διαγωνιζόμενοι θεωρούνται 

«εκπρόσωποι του κοινού». Όπως υποστηρίζει ο Coleman
26

, οι παίκτες των reality 

προγραμμάτων  είναι πιο οικείοι στο κοινό  έτσι και οι διασημότητες πολιτικοί είναι πιο 

εύκολο να το προσεγγίσουν αλλά και αντίστροφα, στο πλαίσιο βέβαια της 

αναγνωρισιμότητας, που τους προσφέρει το όνομά τους. Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι των 

reality προγραμμάτων ελέγχονται από το κοινό τους για την αυθεντικότητα τους, το μέτρο 

της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας, καθώς και με τον τρόπο που υιοθετούν τα κριτήρια της 

αντιπροσωπευτικότητάς τους.  

Σύμφωνα με τον Hight (2001)
27

, η reality τηλεόραση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά 

στην προώθηση και καλλιέργεια της κοινωνικό-πολιτικής αλλαγής στις σύγχρονες κοινωνίες, 

ενώ ταυτόχρονα μπορεί να  παρακινήσει τους θεατές δημιουργικά , εφιστώντας την προσοχή 

                                                           
26

 Coleman, S. (2002) ‘The people’s voice’, στο  Street, J. (2004) Celebrity Politicians: Popular Culture and 

Political Representation , British Journal of Politics & International Relations,6 (4), p. 442 
27

 Hight, C. (2001). Debating reality-TV. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, 15(3), p.390 στο Su 

Holmes, (2004), ''Reality Goes Pop!'' : Reality TV, Popular Music, and Narratives of Stardom in Pop Idol,  

Television New Media, 5, 147, p.168 



29 
 

τους σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα αλλά με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να προκαλέσει γόνιμο διάλογο μεταξύ των μελών του κοινού, μιας και 

τα μέσα ψυχαγωγίας καταστούν  το μήνυμα μιας κοινότητας  κοινωνικά αποδεκτό 

συμβάλλοντας στη γρήγορη μετάδοσή του. 

Μελετώντας τα παραδείγματα των πολιτικών reality προγραμμάτων, διαπιστώνουμε πως η 

αποδοχή τους και η εξέλιξή τους δεν ήταν ίδια σε όλες τις χώρες προβολής τους. Οι αιτίες 

αποτυχίας ή επιτυχίας τους ποικίλουν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν ασαφείς, μιας 

και αποδίδονται σε πολλαπλούς αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και για τα 

αίτια προβολής ενός τέτοιου προγράμματος στις εκάστοτε χώρες. Σίγουρα, μια από τις 

βασικές αιτίες ανάδειξής τους  εδρεύει στη δημιουργία ενός ψυχαγωγικού προϊόντος που θα 

προσελκύσει την προσοχή του (καταναλωτικού) τηλεοπτικού κοινού. Οι πολιτικές 

σκοπιμότητες ή ανάγκες που καλύπτουν εξαρτώνται άμεσα τόσο από το εκάστοτε πολιτικό 

σύστημα όσο και από την κοινή γνώμη (κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον). Φυσικά, η 

στροφή προς την τηλεοπτική πραγματικότητα των reality προγραμμάτων με σκοπό την 

επιλογή πολιτικού υποψηφίου για τις επόμενες εκλογές ή τη συμμετοχή σε αυτά μιας ήδη 

υπάρχουσας πολιτικής περσόνας , εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα επίπεδα εμπιστοσύνης των 

πολιτών προς την πολιτική και τους πολιτικούς ιδιαιτέρως. Η απογοήτευση των Αργεντίνων 

από το πολιτικό σύστημα σε συνδυασμό με τη μεγάλη κρίση που βιώνει η χώρα σε όλους 

τους τομείς , η  ανάγκη ανάληψης πολιτικής δράσης των διασημοτήτων στο αμερικανικό 

κοινό,  η προσδοκία ενίσχυσης της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο Λίβανο και τη 

Παλαιστίνη, η δυνατότητα έκφρασης περιθωριοποιημένων ομάδων, είναι μόνο μερικά από τα 

αιτήματα που εκφράστηκαν κατά τη διαδικασία προβολής αυτών των προγραμμάτων. Κοινό 

πάντως, παραμένει το αίτημα για ανανέωση της πολιτικής και των εκπροσώπων της με νέα 

φιλόδοξα πρόσωπα και καινοτόμες ιδέες.                                                                                                                                                                                                                             

Ίσως η επιτυχία που σημείωσαν τα εν λόγω προγράμματα στη Μ. Ανατολή να συνδυάζεται 

με την ήδη υπάρχουσα χαοτική  και  περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης όλων των 

κοινωνικών και μειονοτικών ομάδων στην πολιτική διακυβέρνηση, κάτι που θεωρητικά δεν 

συμβαίνει στη Δύση. Παράλληλα, η πολυδοκιμασμένη συνταγή και εκτέλεση κάθε είδους 

reality προγράμματος  που δοκιμάζει η Δύση  ίσως σιγά σιγά να φθίνει. Το κοινό φαίνεται να 

έχει ανάγκη από νέες ιδέες στο χώρο της πολιτικής, οι οποίες θα εκφραστούν από νέους 
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δημιουργικούς πολιτικούς.  Αναφερόμενοι στη σχέση δημοκρατίας, διασημότητας και 

πολιτικής στην περιοχή της Μ. Ανατολής, πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την  τηλεοπτική 

πραγματικότητα ως προάγγελο της δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο.  

Παρόλα αυτά, αρκετοί θεωρητικοί δεν βιάζονται να χαρακτηρίσουν επαναστατικά τα 

πολιτικά reality προγράμματα. Ο Jad Melki,
28

 υποστηρίζει ότι ενώ στο πρόγραμμα 

«προβάλλονται ενδιαφέρουσες οπτικές των πολιτικών θεμάτων ,ταυτόχρονα υπάρχει και το 

κυνήγι του εντυπωσιασμού και των φθηνών συζητήσεων.» Εκφράζει παράλληλα την 

ανησυχία του ότι στην τελική επιλογή των υποψηφίων σημαντικός παράγοντας παίζει η 

εμφάνιση και όχι ο πολιτικός λόγος, ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει και τη μεγάλη 

κερδοφορία της τηλεόρασης μέσα από αυτά τα προγράμματα. «Η πολιτική δεν πρόκειται να 

αλλάξει, αν δεν αλλάξει η εκλογική νομοθεσία.»  

Όσο αφορά τη δομή των reality προγραμμάτων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι τα πολιτικά 

reality προγράμματα παρέχουν καινούργιες πλατφόρμες πολιτικής σε εμπνευσμένους νέους 

που θέλουν να εκφραστούν και να διοχετεύσουν την ενέργειά τους, μέσω ενός μηχανισμού. 

Με αυτόν τρόπο λοιπόν, η πολιτική ως έννοια, οικειοποιείται και ενθαρρύνεται η εμπλοκή 

των νέων σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη, η παρακολούθηση των παικτών σε μια καθημερινή 

βάση-των δράσεων, των συζητήσεων τους-μεταδίδονται σε ολόκληρο τον κόσμο και 

συμβάλλουν τόσο στη γρήγορη και εύκολη διάδοση των μηνυμάτων, όσο και στην ύπαρξη 

λογοδοσίας, μιας και οι τηλεθεατές τους κρίνουν. Το φαινόμενο αυτό της  λογοδοσίας 

καθίσταται μια πρόκληση  για κυβερνήσεις και κοινωνίες που σημειώνουν υψηλά ποσοστά 

διαφθοράς και αδιαφάνειας στις τάξεις τους (όπως αυτό του Λιβάνου). Παράλληλα, αρκετοί  

υποστηρίζουν πως η δομή των πολιτικών reality προγραμμάτων  προσιδιάζει με τη μορφή της 

δημοκρατίας, καθώς και οι δύο δεν αποτελούν στιγμιαία επεισόδια εκδήλωσης ψήφου, αλλά 

μια γραμμική διαδικασία που απαιτεί υπομονή ,συνεχή καλλιέργεια και γόνιμη αμφισβήτηση. 

Σημαντικό στοιχείο καθίσταται η ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών στα reality προγράμματα 

ανεξάρτητα των πολιτικών, κοινωνικών , θρησκευτικών πεποιθήσεων τους ή τάξεων από τις 

οποίες προέρχονται.    

                                                           
28

 Fernande Van Tets , Political Idol: A new reality television competition is becoming in Beirut and Ramallah , 

(28/5/2013) διαθέσιμο στο 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/28/political_idol_reality_television_middle_east 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/28/political_idol_reality_television_middle_east
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Τέλος, δεν πρέπει να παραλείπουμε να αναφέρουμε πως οι πολιτικοί που είτε συμμετέχουν, 

είτε «βαπτίζονται» μέσα από τα πολιτικά reality προγράμματα επιβεβαιώνουν τον κανόνα της 

εύκολης, γρήγορης και άμεσης προβολής. Όσο για τα όρια της ψυχαγωγίας-lifestyle και 

reality προγραμμάτων στην αντιμετώπιση πολιτικών θεμάτων, αυτά τίθενται στην κρίση της 

κοινής γνώμης, επιδοκιμάζοντας ή αποδοκιμάζοντας πρακτικές. Ωστόσο, χωρίς εκλογές, η 

πολιτική ενδυνάμωση παραμένει περιορισμένη σε οθόνες τηλεόρασης και υπάρχει  πολύς  

δρόμος για να διανυθεί  πριν  η εικονική πραγματικότητα αρχίσει να αντανακλά τον 

πραγματικό κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 :  Η πολιτική  διασημότητα ως πολιτική 

οντότητα στη διακυβέρνηση των σύγχρονων κοινωνιών - Το 

φαινόμενο των  Celebrity Politics 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των διασημοτήτων και της πολιτικής ίσως 

γίνει καλύτερα κατανοητή ,όταν νοηθεί ως μέρος μιας μακρόχρονης διαδικασίας στην οποία 

πολιτικά συστήματα και πολιτικοί προσαρμόζονται στην τεχνολογική, κοινωνική και 

πολιτική αλλαγή που συνδέεται με την καπιταλιστική κοινωνία και την ύστερη 

νεωτερικότητα. Ως εκ τούτου, η πολιτική διασημότητα εγείρει άμεσα ζητήματα σχετικά με 

τη φύση της σύγχρονης διακυβέρνησης και τη λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας. Στο 

παρόν κεφάλαιο αφού γίνει μια σύντομη αποσαφήνιση του όρου της πολιτικής 

διασημότητας, θα εξεταστούν τα ιστορικά και δομικά πλαίσια ανάδειξης του φαινομένου 

(από την εποχή της αποικιοκρατίας στην εποχή του καπιταλισμού και της ύστερης 

νεωτερικότητας). Παράλληλα θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι 

πολιτικοί διασημότητες και οι προϋποθέσεις που «εξασφαλίζουν» μια επιτυχημένη πορεία 

προς τις εκλογές, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την εμπειρική έρευνα. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη συνέχεια θα καταγραφούν τα είδη και οι μορφές των 

πολιτικών διασημοτήτων έτσι όπως εμφανίζονται στο σύγχρονο πολιτικοποιημένο σύστημα 

διασημοτήτων. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις κριτικές που έχουν ασκηθεί σχετικά με  

το αν η πολιτική διασημότητα ενισχύει ή περιορίζει τη δημοκρατία,  επικεντρώνοντας είτε 

στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι διασημότητες με τους πολιτικούς και την 

πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί χρησιμοποιούν την διασημότητα. 
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2.2  Ορισμός  

Η διασημότητα είναι μια αμφιλεγόμενη φιγούρα του σύγχρονου πολιτισμού. Οι θεωρητικοί 

που ασχολήθηκαν με το φαινόμενο της κουλτούρας της διασημότητας  διατυπώνουν τους 

δικούς τους ορισμούς σχετικά με αυτό, ανάλογα με την οπτική (επιστημονική προσέγγιση) 

και  τις προεκτάσεις που ήθελαν να δώσουν. Βέβαια, κοινό σημείο όλων, συνίσταται ότι οι 

διασημότητες  είναι πρόσωπα  που τυγχάνουν ευρείας αναγνωρισιμότητας και αποδοχής. 

 Εξετάζοντας τον όρο από κοινωνιολογικής πλευράς, ο  Daniel Boorstin
29

  αναφέρει ότι η 

διασημότητα καθίσταται μία κοινωνική κατασκευή που  αποτελεί μία ανθρώπινη 

ψευδαίσθηση-πλαστότητα. Σε επίπεδο πολιτικής θεωρίας, οι διασημότητες σύμφωνα με τον 

Alberoni
30

, αποτελούν μια θεσμικά ανίσχυρη ελίτ η οποία όμως κατέχει μια ιδιαίτερη 

κοινωνική θέση, δεδομένης της προσέλκυσης προσοχής από το σύνολο.  

Ο Marshall
31

 διακρίνει τους τύπους των γνωστών ή δημοσίων προσώπων και τους δύο τύπους 

πολιτικής δραστηριότητας που ασκούνται από αυτούς. Τα δημόσια πρόσωπα μπορούν να 

χωριστούν σε διάσημους ανθρώπους (famous people)  και διασημότητες (celebrities). Οι 

διάσημοι είναι άτομα που είναι γνωστά χάρη στα επιτεύγματά τους σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας, του πολιτισμού ,της κοινωνίας (πρώιμη νεωτερικότητα). Οι διασημότητες  από 

την άλλη πλευρά είναι γνωστές για τη φήμη που αποκτούν από τη μεγάλη  παρουσία-έκθεσή  

τους στα μέσα και από άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Είναι στο προσκήνιο και το κοινό τους 

ακολουθεί (όψιμη νεωτερικότητα). Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές δραστηριότητες των 

δημοσίων προσώπων στον τομέα των διεθνών σχέσεων μπορούν να χωριστούν στον 

ακτιβισμό και τη δημόσια διπλωματία.
32

 

                                                           
29

 Boorstin D., (1961), The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Harper and Row στο 

Newbury Μ., (2000), Celebrity Watching, American Literary History, 12, 1, p.272 

30 Alberoni F., (1972), The Powerless ‘Elite’: Theory and Sociological Research on the Phenomenon of the 

Stars, στο Kurzman Ch. Et al.,(2007), Celebrity Status, Sociological Theory, 25, 4, p.358 
31

 Marshall, P. D. (1997) Celebrity and Power: Fame in ContemNewbury Μ., (2000), Celebrity Watching, 

American Literary History porary Culture. Minneapolis MN: University of Minnesota Press, p. 3-26 
32

 Giles, D. (2000) Illusions of Immortality: A Psychology of Fame and Celebrity. New York: Macmillan., p. 3 
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Παράλληλα, η διασημότητα αποτελεί εξίσου, προϊόν ενός συστήματος το οποίο εξελίσσεται 

σε άμεση αλληλεπίδραση με την εξέλιξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. O Turner (2004)
33

 

εξηγεί ότι η σύγχρονη διασημότητα είναι προϊόν των αναπαραστάσεων στα ΜΜΕ. 

Ουσιαστικά η παρεμβατική φύση της διασημότητας καθορίζεται από διάφορα στοιχεία, 

διαπερνώντας τα όρια μεταξύ του δημόσιου και  ιδιωτικού χώρου. Η στιγμή που ένα δημόσιο 

πρόσωπο μετατρέπεται σε διασημότητα σηματοδοτείται από την επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος των ΜΜΕ στις δραστηριότητές του, στο δημόσιο ρόλο του και στη 

διερεύνηση των λεπτομερειών της ιδιωτικής του ζωής. Το ψηλό προφίλ που επιτυγχάνεται 

από τις δημόσιες δραστηριότητές του είναι εκείνο που του παρέχει το πρόσχημα για τη 

μετατροπή του σε διασημότητα. Σύμφωνα με τον Giles (2000)
34

, «η ωμή πραγματικότητα της 

σύγχρονης εποχής καθίσταται από το γεγονός ότι τα ΜΜΕ μεταχειρίζονται όλους τους 

επώνυμους ως διασημότητες, είτε είναι σημαντικοί πολιτικοί, καλλιτέχνες, δολοφόνοι ή 

συμμετέχοντες σε reality προγράμματα.» Ο Bolz
35

, αναφέρει ότι η διασημότητα δεν είναι 

τίποτε άλλο από τα κοινά σημεία των συνεχώς εναλλασσόμενων ακροατηρίων στα οποία 

απευθύνονται οι πολιτικές σκηνοθεσίες που κατασκευάζουν τη «γενική βούληση» (volonte 

generale). Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι η ενότητα της διασημότητας οφείλεται σήμερα 

αποκλειστικά και μόνο στην τεχνική των μαζικών μέσων.  

Οι διασημότητες πολιτικοί (Celebrity politicians) είναι προσωπικότητες που περνούν στο 

στίβο της πολιτικής και επιδιώκουν μια πολιτική σταδιοδρομία με σκοπό τη χάραξη 

πολιτικής. Μόνο στην Ινδία,  ο συνολικός αριθμός των διασημοτήτων (celebrities) και 

κοσμικών (socialites) που έχουν γίνει πολιτικοί αξιωματούχοι ανέρχεται σε εκατοντάδες. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι περιπτώσεις των ηθοποιών  Ronald Reagan (πρόεδρος), Clint 

Eastwood (δήμαρχος), Jesse Ventura (κυβερνήτης), Fred Thompson (γερουσιαστής), John 

Glenn (γερουσιαστής) και Arnold Schwarzenegger (κυβερνήτης) είχαν ευρεία δημοσιότητα, 

χειροκροτήθηκαν, καταδικάστηκαν από άλλους και αναλύθηκαν. Στις Φιλιππίνες, το Μεξικό 

                                                           
33

 Turner, G. (2004) Understanding Celebrity. London: Sage, p 9 
34

 Οπ. 51, p.5 

35 Bolz N., (2008), Το αλφαβητάρι των μέσων, Σμιλή, Αθήνα, σελ 79 
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και σε πολλά άλλα αναπτυσσόμενα κράτη, πολλοί άνθρωποι  της showbiz έχουν εισέλθει στο 

χώρο της πολιτικής , με επιτυχία 
36

.  

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικοί διασημότητες (Politician celebrities) αντιστρέφουν τη ροή 

ανάμεσα στην πολιτική και την δημοσιότητα. Εδώ το σημείο προσοχής έγκειται στους 

καθιερωμένους πολιτικούς που μπαίνουν στη σφαίρα της δημοσιότητας. Τέτοιες πολιτικές 

διασημότητες συμβαδίζουν με τα ΜΜΕ και τον καταναλωτικό πολιτισμό, προσπαθώντας να 

εξατομικεύσουν ή να "ορίσουν" την ηγεσία τους, ενώ συνεχώς προσαρμόζουν την 

επικοινωνιακή πολιτική στρατηγική τους, για να μπορέσουν να προβληθούν μέσα από τα 

εξελισσόμενα ΜΜΕ, όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το Internet. Όπως σημειώνουν οι  

't Hart και Tindall «Η δημοκρατική πολιτική πάντα είχε να κάνει με την πειθώ, αλλά στις 

μέρες μας οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να πείσουν το κοινό προς όφελος 

συγκεκριμένων ιδεών, κομμάτων και ανθρώπων, έχουν γίνει σχεδόν αδιαχώριστες από 

εκείνες που χρησιμοποιούνται για να γίνουν γνωστές κάποιες επιχειρήσεις ή προϊόντα. 

(branding).» 
37

 

Αναμφίβολα, η έννοια της διασημότητας συνεπάγεται ένα δυναμικό πολιτικό  κεφάλαιο που 

παράγεται στο πλαίσιο μιας άκρως αυτοματοποιημένης βιομηχανίας παραγωγής ειδώλων των 

σύγχρονων κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στη διασημότητα και την κοινωνική και πολιτική επιρροή που ασκεί.   

  

                                                           
36 ‘t Hart, P. and Tindall, K. (2008) Leadership by the Famous: Celebrity as Political Capital, p.19-20  

37 David Marsh, Paul ‘t Hart and Karen Tindall (2010), ‘Celebrity Politics: The Politics of the Late Modernity?’ 

, Political Studies Review, Vol 8, 325 
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2.3 Δομικά πλαίσια ανάπτυξης  του φαινομένου των celebrity politics 

(αποικιοκρατία , καπιταλισμός, ύστερη νεωτερικότητα) του σύγχρονου 

πολιτικοποιημένου συστήματος διασημοτήτων                       

Όπως έχει προαναφερθεί, οι σφαίρες της  πολιτικής και του πολιτισμού των διασημοτήτων 

συγκλίνουν  με πολλούς και ενδιαφέροντες τρόπους.  Υπό την πίεση δύο συνθηκών η 

πολιτική συνδέθηκε με τον πολιτισμό των διασημοτήτων: αρχικά  της  μετά-αποικιακής  

μετανάστευσης και γενικότερα της  μετά-αποικιακής θεωρίας  και έπειτα της αύξησης  των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης μέσα στις καπιταλιστικές 

κοινωνίες.
38

  

 Κοινός τόπος καθίσταται,  οι διασημότητες να τυγχάνουν υπεροχής στις σύγχρονες 

καπιταλιστικές κοινωνίες, οι πολιτισμοί των οποίων επηρεάστηκαν βαθιά από τον  

Ευρωπαϊκό αποικιακό ιμπεριαλισμό. Οι  διασημότητες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις 

«αποικιακές περιπέτειες»  της Ευρώπης και εξακολουθούν να λειτουργούν  αμφίσημα στο 

μετα-αποικιακό κόσμο, γεγονός που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, σημειώνεται άνοδος  

μεταξύ άλλων , της τεχνολογίας, των δικτύων, του κεφαλαίου, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, και της «εκπολιτιστικής αποστολής» –μέσω των οποίων, τα άτομα  μπορούσαν 

να αποκτήσουν φήμη πέρα από τις παραδοσιακές συμβάσεις, την τάξη, την κάστα και το 

διαχωρισμό του  φύλου. Με τη σειρά της, η αποικιακή διακυβέρνηση επωφελήθηκε από την 

ύπαρξη των αστέρων (stars), των περίφημων τυχοδιωκτών, των εξερευνητών, των  

ιεραποστόλων , των επιστημόνων, των καλλιτεχνών - των οποίων οι ζωές και τα επιτεύγματα 

ενέκριναν σιωπηλά την αποικιακή εκμετάλλευση στο όνομα της «πολιτιστικής εξημέρωσης» 

και ενίσχυσαν τις εθνικές φιλοφρονήσεις περί ανωτερότητας του δυτικού πολιτισμού. Η 

διασημότητα κατέστη, λοιπόν, ένα προϊόν των σύγχρονων πολιτιστικών και πολιτικών 

οικονομιών των ευρωπαϊκών αποικιακών καθεστώτων.  

                                                           
38

  Biccum Α., (2011), Marketing Development: celebrity politics and the ‘new’ development advocacy, Third 

World Quarterly, 32, 7,p. 1334  



38 
 

Σύμφωνα με τον Clarke,
39

 υπάρχουν πολλά παραδείγματα που καταδεικνύουν τη σύνδεση 

μεταξύ των διασημοτήτων με την αποικιοκρατία , όμως η ακαδημαϊκή τους εξέταση καθώς 

και η ανάπτυξη θεωριών της διασημότητας μέσα στα αποικιακά πλαίσια είναι σχετικά 

υπανάπτυκτη. Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί και για την κριτική κατανόηση των μορφών και 

των λειτουργιών των διασημοτήτων μέσα στους μετά-αποικιακούς  πολιτισμούς.  

Στα πλαίσια των κριτικών που αναπτύχθηκαν, ο Marshall (1997)
40

 υιοθετεί μια νεο-

μαρξιστική προσέγγιση στο επιχείρημα ότι η σύγχρονη διασημότητα είναι «ένα άμεσο προϊόν 

της καπιταλιστικής κοινωνίας». Υπάρχει δηλαδή,  μια «σύγκλιση στην πηγή της εξουσίας 

μεταξύ του πολιτικού ηγέτη και των άλλων  μορφών διασημότητας.» Ο Marshall υποστήριξε 

ότι οι διασημότητες και οι πολιτικοί λειτουργούν ως εμπορεύματα που πωλούνται στο κοινό, 

και η σχέση που αναπτύχθηκε στις καπιταλιστικές κοινωνίες μεταξύ του «ηγέτη» και του 

«πλήθους» είναι κεντρικής σημασίας για τη δημιουργία και των δύο. Παράλληλα, μαζί με 

τους  Drake και Higgins, 
41

 τονίζει ότι οι  διασημότητες και ο καπιταλισμός είναι στοιχεία 

βαθιά  ριζωμένα στον ατομικισμό, από τον οποίο και προωθούνται. Σύμφωνα με το 

επιχείρημα αυτό, διασημότητες και πολιτικοί προωθούν παρόμοια την κατασκευή μιας 

δημόσιας μορφής υποκειμενικότητας που εκφράζει την ελευθερία και φιλοδοξία σε μια 

καπιταλιστική  κοινωνία. Η προσωπαγική και ατομικιστική κουλτούρα του σύγχρονου- 

κυρίως δυτικού πολιτισμού- αποτελεί εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

διασημοτήτων. Ωστόσο, η ανάλυση του Marshall, για τις πολιτικές διασημότητες, 

περιορίζεται  στην εστίαση του συστήματος από το  οποίο «παράγεται» η διασημότητα , μη 

εξετάζοντας τα διάφορα είδη πολιτικών διασημοτήτων και τους μηχανισμούς  που οι ίδιοι 

χρησιμοποιούν για να προβληθούν στο ευρύ κοινό. 

 Μέσα από τη διαχείριση της εικόνας ο  πολιτικός - όπως μια διασημότητα - στοχεύει στο να 

προσελκύσει την προσοχή της  μάζας. Από αυτή την άποψη, η πολιτική διασημότητα είναι 

                                                           
39

 Clarke, R.(2009), The Idea of Celebrity Colonialism: An Introduction, Celebrity Colonialism: Fame, Power 

and Representaiton in Colonial and Postcolonial Cultures, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 

Tyne, p. 1 
40

 Marshall, P. D. (1997) Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture. Minneapolis MN: University of 

Minnesota Press, p. 19 
41

 Drake Ph. and Higgins M. (2006), I’m a celebrity, get me into politics :the political celebrity and the celebrity 

politician, Holmes S., (2006), Framing Celebrity, New York p.87 
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ένα βασικό μέσο στην ύστερη νεωτερικότητα, με το οποίο οι οικονομικές και πολιτικές 

δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο της εξουσίας. 

O Bang 
42

εστιάζει στο ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική διασημότητα σε σχέση με το 

μεταβαλλόμενη φύση της διακυβέρνησης στην ύστερη νεωτερικότητα. Η πολιτική της 

ύστερης νεωτερικότητας, σύμφωνα με τον Bang, χαρακτηρίζεται από:  

 την αντικατάσταση της ιεραρχίας από δίκτυα ως κυρίαρχος τρόπος διακυβέρνησης 

 την υπονόμευση του κράτους,                                                                                                

 τη μετακίνηση από τη μεθόδευση της πολιτικής στην πολιτική της μεθόδευσης ( from 

politics policy to policy politics)   

  την αυξημένη ρευστότητα της ταυτότητας, περιλαμβανομένων των πολιτικών 

ταυτοτήτων, σε συνδυασμό με ένα μεγαλύτερο αναστοχασμό,                          

                                                                         

  τις μεταβαλλόμενες μορφές πολιτικής συμμετοχής,     

   

 την αυξημένη χρήση παρεμβατικού λόγου κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης                                                               

 τη σχετική αύξηση του ρόλου των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής 

διασημότητας,                                                       

   τη μεταβαλλόμενη φύση και το ρόλο των κομμάτων.    

 

Αυτά τα στοιχεία, αλλάζουν τη φύση της πολιτικής και των πολιτικών και επηρεάζουν τη 

σύγχρονη δημοκρατία. Το επιχείρημα του Bang είναι ενδιαφέρον και έρχεται σε αντίθεση με 

το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας, καθώς τοποθετεί την άνοδο της πολιτικής 

διασημότητας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης φύσης της πολιτικής και των 

πολιτών. 

                                                           
42 Bang, H. (ed.) (2003) Governance as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University 

Press. στο David Marsh, Paul ‘t Hart and Karen Tindall (2010), Celebrity Politics: The Politics of the Late 

Modernity?, Political Studies Review, Vol 8, 326 
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Η αύξηση των πολιτικών διασημοτήτων, μέσω πολυσχιδών και αλληλοεξαρτώμενων 

παραγόντων καθίσταται σημαντικό στοιχείο της βιομηχανίας των κοινωνιών παγκοσμίως 

μέχρι σήμερα. Με τη διαρκώς αυξανόμενη σύνδεση των διασημοτήτων με την πολιτική, 

δημιουργείται ένα  σύστημα διασημοτήτων, το οποίο μας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση 

των διάφορων τύπων πολιτικών διασημοτήτων. Οι  Marshall, Cashmore, Turner  και 

Boykoff
43

  ορίζουν αυτό το σύστημα ως Πολιτικοποιημένο Σύστημα Διασημοτήτων 

(Politicized Celebrity System) το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα ευρύ πεδίο ξεχωριστών 

παραγόντων και  δυνάμεων  με αμοιβαίες σχέσεις τόσο μεταξύ τους , όσο και στο τοπίο των 

μέσων ενημέρωσης.  

 

Το Πολιτικοποιημένο Σύστημα  Διασημοτήτων  είναι δυναμικό και συμπεριλαμβάνει τα 

στοιχεία:   

 Της  παράστασης των διασημοτήτων ( celebrity performance) 

 Του branding των διασημοτήτων και των αιτιών του (celebrity branding and causes) 

 Των εικόνων που δημιουργούν οι διασημότητες (celebrity artifacts/images) 

 Της πολιτικής οικονομίας (PE)  των διασημοτήτων και των μέσων ενημέρωσης 

(political economic (PE) of celebrities and media) 

 Το ρόλο του κοινού (audience) 

 

  

                                                           
43
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Γράφημα 2.1  Πολιτικοποιημένο Σύστημα Διασημοτήτων (Politicized 

Celebrity System)                            

 

Πηγή: Boykoff, M. and Goodman, M. (2009) ‘Conspicuous Redemption? Reflections on the Promises 

and Perils of the “Celebritization” of Climate Change’, Geoforum, 40 (3), 397 
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2.4 Χαρακτηριστικά  των celebrity  politicians , οι προϋποθέσεις  και οι 

προκλήσεις  για μια  επιτυχημένη  πορεία προς τις εκλογές 

«Οι επιτυχημένοι πολιτικοί δεν είναι πλέον κατά βάθος άξιοι και χαρισματικοί αλλά stars υπό 

την έννοια της βιομηχανίας της διασκέδασης.» Ν. Bolz  

 Αναμφίβολα,  η έννοια της διασημότητας συνεπάγεται  ένα δυναμικό πολιτικό κεφάλαιο για 

τους ανθρώπους που επιδιώκουν να ασκούν δημόσια πολιτική. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνα  

στην Αμερική προκύπτει ότι «ακόμα κι αν οι Αμερικανοί τείνουν να μην εμπιστεύονται τους 

πολιτικούς, έχουν μεγάλο σεβασμό και εμπιστοσύνη στις διάσημες προσωπικότητες 

(celebrities) που εισέρχονται στον κόσμο της πολιτικής.»
44

 Μερικά από τα στοιχεία που τους 

χαρακτηρίζουν ως δημόσια πρόσωπα είναι η αναγνωρισιμότητα, η συμπάθεια, η καλή 

οικονομική  κατάσταση (συνήθως)- χαρακτηριστικά που επιζητά κάποιος νεοφερμένος στις 

πολιτικές εκστρατείες. Ωστόσο, οι πολιτικές διασημότητες πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε 

ένα ήδη υπαρκτό πολιτικό σύστημα και πολιτισμό, που επηρεάζει το ρόλο και τη θέση τους. 

Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί-διασημότητες τις προκλήσεις στον πολιτικό τομέα 

είναι διαφορετικός από νεοεκλεγέντες «παραδοσιακούς» πολιτικούς. Δεν χρειάζεται να 

αποκτήσουν ένα δημόσιο προφίλ κυνηγώντας  τη δημοσιότητα, όμως θα πρέπει να βρουν 

έναν τρόπο για να αξιοποιήσουν και να διορθώσουν στοιχεία της δημοτικότητάς τους που δεν 

συνάδουν με τις νέες επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Φυσικά, η ισορροπία αυτή δεν είναι 

πάντα εύκολη. Παίρνοντας το δρόμο της πολιτικής, η ευρεία φήμη τους και ο θαυμασμός 

μερίδας του συνόλου, δε συνεπάγεται την προστασία από επιθέσεις αντιπάλων ή επικρίσεις 

τρίτων, Γι αυτό, και η ενασχόληση των διασημοτήτων με την πολιτική απαιτεί σημαντική 

αναδιαμόρφωση της δημόσιας συμπεριφοράς τους και της δημόσιας εικόνας τους 

προκειμένου να γίνουν αξιόπιστοι υποψήφιοι.  

                                                           
44
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Ο  Thrall 
45

, διαχωρίζει τις διασημότητες σε “ πρώτης γραμμής” (A-list) που  έχουν 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κάλυψη των γεγονότων από τα μέσα και σε "μικρότερες-

δευτερεύουσες" διασημότητες. Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση Forbes δείχνει  ότι ενώ 

κάποιες διασημότητες «πρώτης γραμμής»,  όπως η Winfrey , ο Tom Hanks και ο George 

Clooney, είχαν πολύ θετικό αντίκτυπο στην εικόνα των υποψηφίων, άλλοι, 

συμπεριλαμβανομένων των Tom Cruise και Madonna, είχαν αρνητικό. 

Άλλοι υποστηρίζουν οτι μπορεί να προβλεφθεί η εκλογική επιτυχία των  «υψηλής 

κουλτούρας»  (highculture) διασημοτήτων, όπως ποιητές (AB Vajpayee) , λογοτέχνες  

(Vaclav Havel), αλλά και η σταδιακή ανέλιξη των “χαμηλής κουλτούρας”, διασημοτήτων 

όπως ο  Joseph Estrada      (ηθοποιός που στη συνέχεια έγινε πρόεδρος των Φιλλιπίνων), 

Jesse Ventura (TV παλαιστής που στη συνέχεια έγινε  κυβερνήτης της πολιτείας της 

Minnesota)
46

.  

Ακόμη, χαρακτηριστικό των πολιτικών διασημοτήτων, σύμφωνα με τους  Hart & Tindall, 

είναι ότι εισερχόμενοι στο χώρο της πολιτικής εγκαταλείπουν τους τομείς του θεάματος , 

μέσω των οποίων  κέρδισαν τη φήμη τους- κινηματογράφος, μουσική, αθλητισμός, 

τηλεόραση. Αφοσιώνονται ολοκληρωτικά  στο νέο τους πολιτικό ρόλο και ακολουθούν τους 

νόμους, σε αντίθεση με τις διασημότητες ακτιβιστές και υποστηρικτές, (celebrity activists and  

endorsers) που επιθυμούν να συνδυάσουν την αρχική τους σταδιοδρομία με τη μερική 

πολιτική τους δράση. Μετά την εκλογή τους, οι  διασημότητες πολιτικοί αποκτούν  ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς νομιμοποιείται η εξουσία τους και είναι πλέον επίσημα 

εκπρόσωποι του λαού. 

Σχετικά με την επιτυχία ή μη των πολιτικών διασημοτήτων στην πολιτική αλλά και την 

επιρροή τους στο κοινό οι ‘t Hart και Tindall 
47

 καταλήγουν σε μια σειρά πορισμάτων. 

                                                           
45 Thrall, et al., (2008) , Star Power: Celebrity Advocacy and the Evolution of the Public Sphere’, The 

International Journal of Press/Politics, 13 (4), 362–84. 
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Αρχικά,  αναφέρουν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας της πολιτικής ή φιλανθρωπικής 

(ακτιβιστικής) δράσης των πολιτικών διασημοτήτων αυξάνονται : 

 Όσο πιο αξιόλογη είναι η πηγή- βάση της φήμης μιας διασημότητας  

 

 Όσο υψηλότερο είναι το κοινωνικό κύρος στον πολιτιστικό τομέα, μέσω του οποίου 

μια διασημότητα κέρδισε τη φήμη της 

 

 

 Όσο ευρύτερη (γεωγραφικά, αριθμητικά) και δυναμικότερη (μεταξύ κοινωνικών 

στρωμάτων και πολιτιστικών ομάδων)  είναι η φήμη μιας διασημότητας  

 

 Όσο πιο ανθεκτική έχει αποδειχτεί η φήμη μιας διασημότητας στο πέρασμα του 

χρόνου 

Έπειτα, όσο αφορά τη σχέση  πολιτικών διασημοτήτων με το υπάρχον πολιτικό σύστημα και 

κουλτούρα καταλήγουν στις εξής υποθέσεις: 

 Όσο περισσότερο η φιλοδοξία των πολιτικών διασημοτήτων να αποκτήσουν κάποιο 

πολιτικό αξίωμα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, εξαρτάται από την εκλογή 

τους σε κάποιο ήδη υπάρχον πολιτικό κόμμα, τόσο λιγότερο διαδεδομένη είναι η 

συχνότητα των διασημοτήτων που βάζουν υποψηφιότητα. Όταν το όνομα μιας 

διασημότητας (που λειτουργεί ως brand) χρησιμοποιείται για να προσελκύσει ψήφους, 

η συμμόρφωση με την κομματική γραμμή αλλοιώνει την αντίληψη ότι μπορούν να 

προσφέρουν κάτι καινούριο και διαφορετικό, και μπορεί να είναι μια λιγότερο 

ελκυστική επιλογή για μια διασημότητα που έχει συνηθίσει να έχει τη δική της γνώμη 

και να δρα ατομιστικά και ανεξάρτητα. 

 

 Όσο πιο αδύναμη πολιτική επιρροή  έχει  ένα κόμμα και  όσο περισσότερα από τα 

παραδοσιακά του στελέχη έχουν αποδυναμωθεί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες επιτυχίας μιας διασημότητας να αναλάβει δράση και να φροντίσει για την 
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ανάκαμψη του κόμματος. Σε αυτές τις συνθήκες, κριτήρια, όπως η ξεκάθαρη 

ιδεολογική ταυτότητα, ή η εμπειρία υποβαθμίζονται. Τα χρήματα ή η φήμη (αλλά 

κατά προτίμηση και τα δύο) αποδεικνύονται στα χέρια αυτού που τα κατέχει σωτήρια 

μέσα(Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Silvio Berlusconi  στην Ιταλία). 

 

 

 Το εκλογικό σώμα στρέφεται περισσότερο στις διασημότητες που επιδιώκουν να 

αποκτήσουν αξίωμα όταν τα συνολικά επίπεδα εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό 

σύστημα και τους πολιτικούς των κομμάτων  είναι χαμηλά . Έτσι,  απογοητευμένοι , 

θα στραφούν σε πιο αντισυμβατικές ,εναλλακτικές λύσεις ή ακραίες πολιτικές  

(εξαίρεση ίσως αποτελεί η Φιλανδία, όπου αν και υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη, 

υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή διασημοτήτων στην πολιτική) (Hautamaki και Kaarto , 

2006)
48

 

 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στον  προηγούμενο και τωρινό τρόπο 

ζωής μιας πολιτικής διασημότητας  και τις προϋπάρχουσες πολιτικές αξίες και 

προτιμήσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ζημιωθεί ως προς την αξιοπιστία 

της, εξαιτίας της επιλεκτικής έκθεσης του παρελθόντος στα ΜΜΕ. Όλες οι πολιτικές 

διασημότητες πρέπει να επιδείξουν το παρελθόν τους , το οποίο είναι και η πηγή της 

δημοσιότητάς τους, στο πλαίσιο της καινούριας πολιτικής τους ζωής. Ο σκοπός τους 

λοιπόν πριν ή μετά την εκλογή τους είναι να αλλάξουν τις προσδοκίες με βάση τις 

οποίες είχαν δημόσια κριθεί και συνεχίζουν να επικρίνονται. Πρέπει να 

λειτουργήσουν σε μια νέα βάση χωρίς να προβάλλουν την παλιά τους δημόσια εικόνα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο  Arnold  Schwarzenegger που κατάφερε επιτυχώς να 

το κάνει αυτό , ενώ ο πρώτος κυβερνήτης-διασημότητα ,ο Jesse Ventura, δεν τα 

κατάφερε στη Minnesota. 
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 Hautamaki, J. and Kaarto, H. (2006) ‘Politics Goes Entertainment’, Helsingin Sanomat,  στο Marsh D.,‘t Hart P. 

and  Tindall K., (2010), Celebrity Politics: The Politics of the Late Modernity? , Political Studies Review, Vol 8, 

324 
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Παράλληλα, σημαντικό είναι το κίνητρο που ωθεί τις διασημότητες να ασχοληθούν με την 

πολιτική ή τουλάχιστον αυτό που προβάλλουν . Κατά κανόνα, οι περισσότερες δημοσιότητες  

αναλαμβάνουν δράση  εκεί που δεν υπάρχει δράση της πολιτείας και αισθάνονται ότι θα 

πρέπει να δώσουν εκείνοι μια λύση στο πρόβλημα. Έτσι, χρησιμοποιούν την 

αναγνωρισιμότητά τους προκειμένου να προσελκύσουν το κοινό και να επισπεύσουν τη λύση 

του ζητήματος.  

Βέβαια, η  εκλογική επιτυχία   σε καμία περίπτωση δεν είναι εγγυημένη. Για παράδειγμα, ο 

πρωταθλητής σκακιού Gary Kasparov και ο ποδοσφαιριστής George Weah έχασαν και οι δύο 

στις εκλογικές μάχες που έδωσαν στη Ρωσία και τη Λιβερία. Η δημοτικότητα δεν 

μεταφράζεται αναγκαστικά σε τοπική εκλεξιμότητα, αφού «η πολιτική επιτυχία απαιτεί 

περισσότερες  ιδιότητες πέρα από ένα διάσημο όνομα και ένα διάσημο παρελθόν.» 
49

  Ακόμη, 

πολλές φορές ο χώρος από τον οποίο προέρχεται ο διάσημος καθορίζει τις πιθανότητές του να 

εισέλθει στο χώρο της πολιτικής. Για παράδειγμα, εκπρόσωποι συγκεκριμένων ειδών 

μουσικής ή θεάτρου (ροκ, χιπ-χοπ…) έχει παρατηρηθεί ότι έχουν  πιο εύκολα πρόσβαση (άρα 

και μεγαλύτερη αποδοχή τους από το κοινό) στην πολιτική σκηνή απ ότι  άλλα είδη (ποπ, 

ηλεκτρονική μουσική…). 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε, πως η επιτυχία μιας πολιτικής διασημότητας εξαρτάται 

πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε υποψηφίου και από πολλά χαρακτηριστικά του 

ευρύτερου κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου δρα.                                                                                                                 

Πρόκληση για τις πολιτικές διασημότητες είναι ο τρόπος πλαισίωσης του παρελθόντος τους, 

έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει υπέρ και όχι κατά των τρεχουσών πολιτικών τους 

φιλοδοξιών. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου ένα «άστατo» παρελθόν 

επιβραβεύεται με εκλογή
50

 .   
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 West, D., and J. Orman,(2003) Celebrity Politics ,Englewood Cliffs: Prentice Hall, στο ‘t Hart, P. and Tindall, 

K. (2008) Leadership by the Famous: Celebrity as Political Capital, ,p.19-20 
50

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα  της Ιταλίδας  Cicciolina, η οποία αν και πορνοστάρ εκλέχθηκε στο 

ιταλικό κοινοβούλιο και συνέχισε τις προκλητικές δηλώσεις της.  
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2.5  Μορφές και είδη πολιτικών διασημοτήτων ( celebrity  politics ) 

Πολλοί συγγραφείς ,που ασχολήθηκαν με το φαινόμενο της πολιτικής διασημότητας( 

celebrity politics) έχουν κατηγοριοποιήσει τις μορφές της σχέσης μεταξύ της διασημότητας 

και της πολιτικής. Σύμφωνα με τους Marsh ,‘t Hart kai Tindall υπάρχουν δύο γενικές 

προσεγγίσεις: η πρώτη εστιάζει στην προέλευση της διασημότητας και, ως εκ τούτου, στους 

πόρους που το άτομο χρησιμοποιεί στον στίβο της πολιτικής, και η  δεύτερη έχει να κάνει 

περισσότερο με το είδος της πολιτικής δράσης στην οποία έχει εμπλακεί η διασημότητα. 

Οι Darrell West και John Orman 
51

 εξηγούν την πρώτη προσέγγιση, επισημαίνοντας τους 

εξής τύπους celebrity politicians :  

 τους πολιτικούς-κλασικές διασημότητες που «ειδικεύονται σε εμφανίσεις στην 

τηλεόραση και την επικοινωνία με το ευρύ κοινό» (classic celebrities) 

 τους «από κληρονομιά πολιτικούς» (descendants of prominent political families) , 

κυρίως απογόνους  επιφανών πολιτικών οικογενειών (π.χ Bush,Kennedys)  

  τους διάσημους μη–εκλεγμένους πολιτικούς (famed non-politicos,elected officials), 

οι οποίοι είναι «υπεύθυνοι για την προβολή τους» και επιδιώκουν την εκλογή τους σε 

κάποιο αξίωμα 

 τους  διάσημους μη εκλεγμένους - πολιτικούς (famed non-politicos,lobbyists and 

spokesperson), οι οποίοι είναι επίσης υπεύθυνοι για τη δική τους προβολή, αλλά 

μπαίνουν στο στίβο της  πολιτικής για την προώθηση μιας πολιτικής ιδέας ή μιας 

πανανθρώπινης  αξίας χωρίς να επιζητούν να εκλεγούν  

 τους  διάσημους  οι οποίοι εμφανίζονται στην τοπική , εθνική και παγκόσμια σκηνή 

«εν μία νυκτί»  και αποκτούν δημοσιότητα  λόγω κάποιου γεγονότος, δυσάρεστης 

κατάστασης, σκανδάλου (event celebrities). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

M. Lewinski ή  θύματα αξιόποινων πράξεων. 
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 West, D. and Orman, J. (2003) Celebrity Politics. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall., p.  3-4  
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Η προσέγγιση των Maxwell Boykoff και Michael Goodman
52

 είναι παρόμοια. Εντοπίζουν έξι 

κύριες κατηγορίες διασημοτήτων, εξετάζοντας παράλληλα τη δράση τους σχετικά με την 

κινητοποίησή τους  για την κλιματική αλλαγή:  

 τους διάσημους ηθοποιούς (Celebrity actors π.χ Leonardo Di Caprio) 

 τους διάσημους πολιτικούς (Celebrity politicians π.χ Arnold Schwarzenegger)  

 τους διάσημους αθλητές (Celebrity athletes/sports figures π.χ David James, Alex 

Ferguson) 

 τους διάσημους επιχειρηματίες (Celebrity business people π.χ Richard Branson, 

Laurie  David) 

 τους διάσημους μουσικούς (Celebrity musicians π.χ Alanis Morrisette) και  

 τους διάσημους διανοούμενους (Celebrity public intellectuals and figures π.χ George 

Monbiot) . 

Η δεύτερη προσέγγιση επικεντρώνεται κυρίως στην έκταση και το είδος της συμμετοχής που 

έχουν οι διασημότητες στην πολιτική, ανεξάρτητα από την αρχική πηγή της φήμης τους, αν 

και αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει επίσης ότι οι πολιτικοί μπορούν να γίνουν διάσημοι και 

να χρησιμοποιήσουν την διασημότητα τους.  

Ο John Street 
53

,με επίκεντρο τη συσχέτιση μεταξύ του λαϊκού πολιτισμού και της πολιτικής 

εκπροσώπησης, καταδεικνύει πώς το καθένα πεδίο αντλεί στοιχεία από το άλλο στις σχέσεις 

που διαμορφώνονται. Διακρίνει, λοιπόν, δύο κατηγορίες πολιτικών διασημοτήτων. 

 Η πρώτη αναφέρεται στον παραδοσιακό πολιτικό - το νόμιμα εκλεγμένο εκπρόσωπο, 

που ασχολείται και εμπλέκεται με τον κόσμο του λαϊκού πολιτισμού, προκειμένου να 

ενισχύσει ή να προωθήσει προκαθορισμένες πολιτικές λειτουργίες και στόχους 

(CP1). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τους εξής τύπους, σύμφωνα με τον Street : 
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 Boykoff, M. and Goodman, M. (2009) ‘Conspicuous Redemption? Reflections on the Promises and Perils of 

the “Celebritization” of Climate Change’, Geoforum, 40 (3), p.  400-401. 
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 Street, J. (2004) , Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, British Journal of 

Politics & International Relations, 6 , p. 437-438 
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α) Έναν εκλεγμένο πολιτικό (ή επίσημα υποψήφιο) του οποίου το παρελθόν προέρχεται από 

το χώρο της ψυχαγωγίας, του θεάματος  ή του αθλητισμού, και ο οποίος εκμεταλλεύεται τις 

δεξιότητες που έχει αποκτήσει στο παρελθόν και να εκτοξεύσει τη δημοτικότητά του στην 

προσπάθειά του να εκλεγεί. Παραδείγματα αυτού του τύπου περιλαμβάνουν τους 

Schwarzenegger, Ronald Reagan, Clint Eastwood, Jesse Ventura.  

β) Έναν εκλεγμένο πολιτικό ή  υποψήφιο, ο οποίος χρησιμοποιεί την φήμη των 

διασημοτήτων , μέσω διάφορων τεχνικών, για να ενισχύσει την εικόνα του και να προωθήσει 

το μήνυμά του στο ευρύ κοινό. Τέτοιες τεχνικές περιλαμβάνουν:  

 

τη χρήση φωτογραφιών που συνδέουν αστέρια ψυχαγωγίας με πολιτικούς 
54

. Μια παραλλαγή 

αυτού, είναι η χρήση των διασημοτήτων σε διαφημίσεις κομμάτων προεκλογικά  είτε 

πρωταγωνιστώντας σε αυτές είτε δανείζοντας τις φωνές τους. 

την υιοθέτηση μη-παραδοσιακών πρακτικών για την προώθηση της εικόνας του πολιτικού
55

.  

την εφαρμογή μεθόδων που ακολουθούν διασημότητες. Ένας δημοσιογράφος της Le Monde 

παρατήρησε ότι κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεκλογικής εκστρατείας του 2002, το 

κόμμα της αριστεράς Lutte Ouvriere δανείστηκε τις τακτικές του από αστέρες του 

κινηματογράφου
56

. Ακόμη, διάσημοι παραγωγοί ταινιών
57

 έχουν διευθύνει προεκλογικές 

πολιτικές καμπάνιες. 

 

 Η δεύτερη κατηγορία  πολιτικών διασημοτήτων (CP2) περιγράφει ένα φαινόμενο που 

ήταν ίσως λιγότερο ορατό κατά την χρονική περίοδο που έγραφε ο Postman. 

Αναφέρεται στον καλλιτέχνη που εμπλέκεται στην πολιτική και διεκδικεί το 
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 Ο Tony Blair ποζάρει με την ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας, οι  Jim Davidson, Errol Brown και  Strawbs 

να παρευρίσκονται σε συνέδρια του Συντηρητικού κόμματος, ο Γερμανός καγκελάριος, Gerhard Schroeder στη 

σκηνή με τους Scorpions, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Junichiro Koizum , τραγουδά Elvis Presley με τον Tom 

Cruise 
55

 Έτσι βλέπουμε ο Bill Clinton να παίζει σαξόφωνο στο Αrsenio Hall Show, οι βουλευτές Charles Kennedy και 

Boris Johnson να παρουσιάζουν την κωμική εκπομπή “Have I Got News for You” ή άλλους πολιτικούς, που 

εμφανίζονται σε ψυχαγωγικές συζητήσεις (Thatcher με Michael Aspel, Tony Blair με Des O'Connor, William 

Hague με Jeremy Clarkson). Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα ήταν η απόφαση του Βlair να 

εμφανιστεί στο The Simpsons. 
56

 Στις συνεντεύξεις τύπου συχνά χρειάζονται διαπιστεύσεις , υπάρχουν λίστες αναμονής και οι δημοσιογράφοι 

έχουν  μόνο τρεις ερωτήσεις προς τους διάσημους πολιτικούς, θυμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο συνεντεύξεις 

τύπου της  Julia Roberts. 
57

 όπως Spike Jonze, Stephen Frears, Hugh Hudson και  John Schlesinger, Molly Dineen 
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δικαίωμα να εκπροσωπεί το λαό, αλλά το κάνει χωρίς να αποκτά αιρετό αξίωμα. Η 

εμπλοκή του τείνει να λάβει τη μορφή δημόσιας χειρονομίας ή δήλωσης που 

αποσκοπεί στην αλλαγή συγκεκριμένων αποφάσεων της δημόσιας πολιτικής. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει αυτή η δεύτερη κατηγορία καταγράφονται από τον 

Street ως εξής: 

Χρησιμοποιούν το status τους και το μέσο που εργάζονται, για  να μιλήσουν για 

συγκεκριμένα θέματα με σκοπό να επηρεάσουν τα πολιτικά αποτελέσματα. Αυτή η 

κατηγορία συμπεριλαμβάνει πολλά αστέρια του θεάματος που υπέγραψαν τις δημοσιευμένες 

αναφορές κατά του πολέμου στο Ιράκ και τα οποία χρησιμοποίησαν και άλλες πλατφόρμες 

στις οποίες είχαν πρόσβαση για να εκφράσουν τις πολιτικές τους απόψεις
58

.  

Οι απόψεις των πολιτικών διασημοτήτων (CP2) πάνω σε διάφορα ζητήματα αντιμετωπίζονται  

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι αυτό ίσως οφείλεται σε τρείς παράγοντες: i)  Τα μέσα ενημέρωσης 

που επικεντρώνονται στην πολιτική τους, σε αντίθεση με την τέχνη τους ii)  Την πολιτική 

προσοχή (π.χ. προθυμία από τους πολιτικούς να συναντηθούν για να συζητήσουν τις 

ιδιαίτερες ανησυχίες του κόσμου)  iii) Την υποστήριξη του κοινού, μέσω της συνεισφοράς 

χρημάτων (όπως με το Live Aid) ή από άλλες πράξεις πέραν εκείνων που συνήθως 

απαιτούνται από έναν οπαδό. 

Και οι δύο τύποι διασημοτήτων του Street, ασχολούνται με την πολιτική (όπως γίνεται 

συμβατικά κατανοητή) και οι δύο ισχυρίζονται, έστω και με διαφορετικό τρόπο, ότι μιλούν 

εκπροσωπώντας το κοινό . Η διαφορά τους εστιάζεται στη νομιμοποίηση και κατανόηση των 

μέσων που χρησιμοποιούν.  

                                                           
58

 Μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν ήταν stars του Hollywood, όπως οι Tim Robbins, Susan Sarandon, Robert 

Redford, Bruce Willis και Cher, μουσικοί όπως οι Madonna, Damon Albarn (Blur), Chris Martin (Coldplay) και 

Ms Dynamite. Επίσης οι συναντήσεις του  Bono με τους Προέδρους George W. Bush , Chirac και τον Πάπα 

John Paul στην εκστρατεία του για τη μείωση των χρεών του τρίτου κόσμου. 
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Ο Jaideep Mukherjee 
59

 σε άρθρο του, μελετώντας την εμπλοκή των διασημοτήτων στην 

πολιτική σκηνή της Ινδίας διακρίνει τις διασημότητες ως εξής: 

 Τις διασημότητες που υποστηρίζουν πολιτικές θέσεις. Πολλές διασημότητες 

επιστρατεύονται σε προεκλογικές και γενικότερα πολιτικές καμπάνιες, διαφημίσεις, 

συναντήσεις, τραγούδια, προκειμένου να προωθήσουν ένα πολιτικό μήνυμα- ιδέα ή 

να υποστηρίξουν μια ορισμένη πολιτική επιλογή. 

 Τις διασημότητες που έγιναν πολιτικοί, συμμετέχοντας  στην εκλογική αρένα. 

Ηθοποιοί, αθλητές, μουσικοί, συγγραφείς, οικοδομούν πάνω στη δημόσια εικόνα 

τους την πολιτική τους ταυτότητα, προσπαθώντας να μεταφράσουν την επιτυχημένη  

καλλιτεχνική, αθλητική , λογοτεχνική τους  δημοσιότητα  σε εκλογική νίκη, φυσικά 

με την υποστήριξη του κοινού. 

 Τις πολιτικές διασημότητες. Αυτή η κατηγορία είναι ίσως η πιο πρόσφατη και 

συνεχώς διαδεδομένη τάση στα πολιτικά πράγματα. Πολιτικοί λιγότερο γνωστοί 

πλησιάζουν διασημότητες και αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικές διασημότητες. 

Ανταγωνίζονται  για την προσέλκυση της προσοχής των μέσων περισσότερο από την 

πολιτική τους καριέρα. Αυτή η τάση υπογραμμίζει και τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο 

των μέσων στη σφαίρα της πολιτικής. 

 

Οι Paul 't Hart and Karen Tindall
60

 προβαίνουν σε μια κατηγοριοποίηση των διασημοτήτων 

που βρίσκονται στο χώρο της πολιτικής ανάλογα με τις διαφορετικές εκφάνσεις της πολιτικής 

τους δραστηριότητας. Έτσι,  διέκριναν τέσσερις κατηγορίες της συμμετοχής διασημοτήτων 

στην πολιτική:  
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 Τις διασημότητες-υποστηρικτές που προέρχονται από παραδοσιακές μη-πολιτικές 

σφαίρες επιρροής-όπως  τις τέχνες, την κοινωνία, τα αθλήματα, τη δημοσιογραφία, 

την επιστήμη και θέτουν θέματα πολιτικής ατζέντας δημοσίως (celebrity advocates).  

 Τις διασημότητες που προέρχονται από παραδοσιακές μη-πολιτικές σφαίρες επιρροής 

και  “δανείζουν” τη φήμη τους ή ενισχύουν οικονομικά μια εκλογική εκστρατεία, ένα 

κόμμα ή έναν υποψήφιο  (celebrity endorsers/ activist). 

 τις πολιτικές διασημότητες που προέρχονται από το χώρο του θεάματος και μέσω 

νόμιμων διαδικασιών εισέρχονται στο χώρο της πολιτικής  (celebrity politicians).  

 τους πολιτικούς που “μετατρέπονται” σε διασημότητες όταν η ιδιωτική τους ζωή ή η 

σύνδεσή τους με διασημότητες αλλάζει τη δική τους δημόσια εικόνα και έτσι από το 

χώρο της παραδοσιακής πολιτικής σκηνής μεταφέρονται στη σφαίρα της 

διασημότητας    μέσω ενός σκανδάλου ή ατυχήματος, συνήθως ( politician-turned-

celebrity).  

Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αναπτύσσουν μια σειρά από προτάσεις που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τις μελλοντικές πολιτικές διασημότητες. Κάθε κατηγορία, 

σύμφωνα με τους ‘t Hart and Tindall,  παρουσιάζει μια γενική τάση προς τον 

εκδημοκρατισμό της φήμης όπως περιγράφεται από  τον Cowen 
61

 και άλλους συγγραφείς , 

αλλά ταυτόχρονα έχει τις δικές της  ξεχωριστές προκλήσεις και επιπτώσεις στην πολιτική 

ηγεσία. 

 Ο Henrik Bang 
62

μελετώντας περισσότερο  τον τρόπο που οι πολιτικοί και άλλοι φορείς 

χάραξης πολιτικής χρησιμοποιούν τη διασημότητα, κατέληξε στη διαπίστωση ότι οι πολιτικοί 

χρησιμοποιούν τη διασημότητα είτε προσπαθώντας να γίνουν οι ίδιοι διασημότητες είτε 

χρησιμοποιώντας τις διασημότητες για να νομιμοποιήσουν τις πολιτικές  τους. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει μια σημαντική πέμπτη κατηγορία που παραλείπεται από την ταξινόμηση των  't Hart 

and Tindall(2009) και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου οι πολιτικοί χρησιμοποιούν άλλες 
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διασημότητες για να πετύχουν τους δικούς τους σκοπούς. Ενώ οι 't Hart και Tindall (2009) 

εστιάζουν στις διασημότητες που προέρχονται από παραδοσιακές μη-πολιτικές σφαίρες 

επιρροής και  «δανείζουν» τη φήμη τους ή ενισχύουν οικονομικά μια εκλογική εκστρατεία, 

ένα κόμμα ή έναν υποψήφιο, αυτή η πέμπτη κατηγορία εφιστά την προσοχή στο πρόσωπο 

που χρησιμοποιεί τη διασημότητα, αλλά το ίδιο δεν χρησιμοποιεί στοιχεία διασημότητας .  
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Όπως έχουμε περιγράψει, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η είσοδος  των 

διασημοτήτων στην πολιτική  έχει συμβάλλει σε μια αλλαγή στη σύγχρονη πολιτική κα τη 

δημοκρατική κουλτούρα. Αυτή η εμπλοκή πολιτικής- διασημοτήτων έχει διχάσει τους 

μελετητές του φαινομένου δημιουργώντας δύο αντίπαλα στρατόπεδα που αφορούν κυρίως  

τις συνέπειες  στο πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης και στη δημοκρατία. 

2.6 Celebrity Politics : Βραχυκύκλωση δημοκρατίας και υπονόμευση  του 

αντιπροσωπευτικού συστήματος διακυβέρνησης 

«Αν η δημοκρατία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η νομιμοποίηση της πιο επιτυχημένης μορφής 

επικοινωνίας, τότε αυτός που χρησιμοποιεί την επικοινωνία  είναι ο καλύτερος δημοκράτης, 

χωρίς καμία προσπάθεια. Και αν το αυθεντικό της  πολιτικής είναι η πιο αποτελεσματική και 

επιτυχημένη μορφή διασκεδαστικής επικοινωνίας, τότε η «πολιτική του χαρτοφύλακα» με τις 

θεσμοθετημένες διαδικασίες και τα μακροσκελή επιχειρήματα θα μπορούσε κάλλιστα να 

πάψει». T. Meyer 63 

Ένα σύστημα που βασίζεται στη «διασημοποιήση»( celebrityhood) δημιουργεί προβλήματα 

στην πολιτική διαδικασία. Πολλοί μελετητές του φαινομένου,  ασκούν κριτική 

επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε δύο στοιχεία, το πρώτο έχει να κάνει με την 

υπερβολική προσοχή που δίδεται στην εικόνα και την εμφάνιση μέσα από τα μέσα, και το 

δεύτερο έχει να κάνει με την μη κατοχή εμπειρίας των πολιτικών διασημοτήτων. Το ότι 

μπορούμε να εξηγήσουμε την άνοδο της πολιτικής διασημότητας με όρους εξέλιξης, δεν 

σημαίνει ότι μπορούμε να την επιδοκιμάσουμε. Oι τάσεις των μέσων ενημέρωσης για την 

ανάδειξη διασημοτήτων, μπορεί να είναι το προϊόν εμπορικών και πολιτικών συμφερόντων 

του τύπου, που οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε «tabloidization» (Franklin 1998)
64

.Η 

πολιτική διασημότητα είναι τότε απλά το αποτέλεσμα μιας εμμονής των μέσων ενημέρωσης 

για διάσημους αλλά και το αντίστροφο, χωρίς να εξυπηρετεί τις δημοκρατικές διαδικασίες. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένει το ερώτημα ως προς το αν η χρήση των εικόνων ή η 
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συμμετοχή των αστέρων υπονομεύει το αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης.  

Αρχικά, σύμφωνα με τον Street
65

, η πολιτική διασημότητα υπονομεύει οποιαδήποτε αξίωση 

για «αντιπροσωπευτικότητα». Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο εκλεγμένος 

“παραδοσιακός” πολιτικός  χρησιμοποιεί τη θέση του για να εκφράσει  θέματα «χαμηλής» 

πολιτικής ουσίας ένεκα επιφανειακών εμφανίσεων, είτε στην περίπτωση της διασημότητας 

πολιτικού (πολιτικός που προέρχεται από το χώρο του θεάματος) όταν οι ιδιότητες  και οι 

πρακτικές που εφαρμόζει δε δικαιολογούν την έννοια του «εκπροσωπείν». Η κριτική αυτή 

λοιπόν επικεντρώνεται στη διαφορετική αντίληψη της έννοιας της αντιπροσώπευσης του 

εκλογικού κοινού από τους πολιτικούς διασημότητες. Προεκτείνοντας το παραπάνω 

επιχείρημα,  μπορούμε να προσθέσουμε την κριτική που ασκείται για τους τρόπους 

προσέλκυσης του εκλογικού κοινού και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί 

διασημότητες σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, αναφερόμαστε κυρίως στις 

διασημότητες που  θέλουν να αποκτήσουν κάποιο πολιτικό αξίωμα προκειμένου να 

εκπροσωπήσουν το λαό. Στη διαδικασία ανέλιξής τους στο «θρόνο της πολιτικής», 

χρησιμοποιούν ως υπόβαθρο την ήδη υπάρχουσα αναγνωρισιμότητά τους στο κοινό και ο,τι 

αυτή συνεπάγεται – όπως την εξοικείωση τους με  τα μέσα ενημέρωσης- σε σημείο 

κατάχρησης. Ως προς τον τρόπο προσέγγισης του κοινού, αμφισβητείται το επιχείρημα, κατά 

πόσο οι πολιτικοί διασημότητες (το ίδιο ισχύει για  τους πολιτικούς γενικότερα) γνωρίζουν τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες των πολιτών στους οποίους απευθύνονται για να διεκδικήσουν 

τη ψήφο τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο Street, σχετικά με τη  

δημιουργία της ιστοσελίδας «Πολίτες ενάντια διάσημων αυθεντιών», στην Αμερική το 2003. 

Στη σελίδα αυτή πολίτες υπογράφουν ένα κείμενο-καταγγελία ενάντια στις διασημότητες του 

Hollywood  και στη ψεύτικη σχέση που έχουν με το λαό και την αντιπροσώπευσή του
66

. 

Ενώ οι κριτικοί αναγνωρίζουν ότι η πολιτική διασημότητα μπορεί να αναζωογονήσει μια 
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πολιτική διαδικασία η οποία είναι στάσιμη,  αυτά τα οφέλη τείνουν να εξανεμιστούν εξαιτίας 

του κόστους. Σε μία εκτίμηση τους για την πολιτική διασημότητα, οι West και Orman
67

 

υποστηρίζουν ότι η γέννηση της πολιτικής διασημότητας  σήμαινε τη μετατόπιση των 

παραδοσιακών πολιτικών δεξιοτήτων (διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού) και την 

αντικατάστασή τους με εκείνες της διαχείρισης των μέσων ενημέρωσης και της 

συγκέντρωσης χρημάτων. ‘Ετσι, τα ποιοτικά προσόντα της πολιτικής διασημότητας είναι 

ακατάλληλα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πολιτικού συστήματος που καλούνται 

να υπηρετήσουν. Αυτές οι ανεπάρκειες «επιδεινώνονται» από την άγνοια. Οι διασημότητες 

έχουν έλλειψη της γνώσης και εμπειρίας  της δημόσιας τάξης: «Σοβαρά πολιτικά ζητήματα 

έχουν υποτιμηθεί στην προσπάθεια για την ανάδειξη των διασημοτήτων σε φιλόσοφους.»
68

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους, η ανάδειξη της πολιτικής διασημότητας οδηγεί σε 

στρέβλωση της πολιτικής ατζέντας προς ίδιον όφελος, εξυπηρετώντας αυτούς που είναι η 

πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών έναντι σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων. Απόρροια 

τούτου, καθίσταται η βραχυκύκλωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και η 

διακινδύνευση του συστήματος  λογοδοσίας. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί ότι η έλλειψη  γνώσης είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα 

στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, διότι  δεν γίνεται συχνά  σαφές ότι  λαϊκές ή εύκολες  

λύσεις, που προβάλλουν οι πολιτικοί διασημότητες (κατόπιν «απαίτησης» του κοινού) δεν 

διευθετούν το πρόβλημα άμεσα (π.χ η επιβολή διεθνών κυρώσεων δε σηματοδοτεί και την 

οριστική λύση του προβλήματος)
69

. Ακόμη, τέτοιες πρακτικές  ενισχύουν την ηθική 

ικανοποίηση- ψευδαίσθηση βοήθειας ενός «πολιτισμένου κοινού» προς κάποιον αδύναμο-

κατώτερο  ενώ άλλες φορές έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα η ανθρωπιστική βοήθεια να 

μεταφράζεται σε πλουτισμό της άρχουσας τάξης της χώρας στην οποία απευθύνεται. Οι 

προτάσεις λοιπόν, που θέτουν οι πολιτικοί διασημότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με μια 

σειρά αποτελεσματικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων . 

Έπειτα, έχει υποστηριχθεί ότι αρκετές διασημότητες καταφεύγουν στο χώρο της πολιτικής 

προκειμένου να  μείνουν στην επικαιρότητα (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καλλιτεχνών). Στο 
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σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, οι διασημότητες αισθάνονται πίεση να διατηρήσουν 

τα ονόματά τους στην επικαιρότητα, δεδομένου ότι μπορεί να μεσολαβήσει  ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα μεταξύ της παρουσίασης της δουλειάς τους ( π.χ ταινία, συναυλίες..). Έτσι 

λοιπόν, εμφανίζονται  σε talk shows και ψυχαγωγικές εκπομπές και αναλαμβάνουν πολιτική 

δράση προς ίδιον όφελος. Από την άλλη πλευρά, έντονη κριτική ασκείται και στους 

παραδοσιακούς πολιτικούς που χρησιμοποιούν τεχνικές που ακολουθούν οι διασημότητες, 

στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό αλλά και να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης μιντιακής εποχής.  

Εστιάζοντας την προσοχή μας περισσότερο στη διασημότητα και όχι τόσο στην πολιτική της 

υπόσταση,  ενισχύεται ένα είδος κουλτούρας  χαμηλού ποιοτικού επιπέδου. Οι John Corner 

and Dick Pels
70

 ταξινομούν την  ιεραρχία μεταξύ της υψηλής πολιτικής εκπροσώπησης και 

της χαμηλής λαϊκής ψυχαγωγίας , βασιζόμενοι στην άποψη ότι το  σύγχρονο κομματικό 

πολιτικό σύστημα  εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα ( φαίνεσθαι) και όχι από 

την ορθολογική επιχειρηματολογία. Σε αυτό το πλαίσιο αναδύθηκε , όπως αναφέρει ο  Nick 

Jones 
71

 η βιομηχανία  των «spin doctors» (βλέπε πρώτο κεφάλαιο), που στοχεύει στην 

ανάπλαση της πολιτικής κουλτούρας και της σύζευξης αισθητικών αναγκών των μέσων 

ενημέρωσης με την αγορά και την πολιτική.  Η  καθοδήγηση των διαχειριστών της εικόνας, 

καθώς και η συνεργασία των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης, οδήγησε τον  B. 

Franklin 
72

 να  υποστηρίξει ότι η πολιτική έχει αρχίσει να γίνεται ένα «συσκευασμένο» 

προϊόν προς πώληση όπως κάθε άλλο καταναλωτικό προϊόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να 

δίνεται  έμφαση στην  εικόνα και όχι στην ουσία της πολιτικής,  ενώ υπάρχει 

αποπροσανατολιτισμός από ευκαιρίες κοινωνικής προόδου και βελτίωσης.  

Φυσικά, η παραπάνω διαπίστωση δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, καθώς στηρίζεται στην 

διάκριση μεταξύ της ψυχαγωγίας- διασημότητας και  πολιτικής, και στην ανησυχία σχετικά 

με τη κακή επιρροή της πρώτης στη δεύτερη.  Διανοούμενοι  όπως ο Daniel Boorstin και Neil 
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Postman χαρακτηρίζουν τα φαινόμενα, ως «μια τάση που αποτελεί επιτομή της κοινοτυπίας 

και ανοησίας στη δημόσια ζωή, καθώς επίσης και μια παραγωγική δύναμη ψευδο-

χαρισματικής ηγεσίας»
73

. Χαρακτηριστικά ο  Postman αναφέρει
74

: “Η πολιτική, η θρησκεία, 

οι ειδήσεις, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση και το εμπόριο έχουν μετατραπεί σε παρόμοια είδη 

θεάματος. Εμφανίσεις και εικόνες έχουν έρθει για να κυριαρχήσουν στην πολιτική. Σε έναν 

τέτοιο κόσμο, συνεχίζει,  η πολιτική υποβαθμίζεται: Επομένως, οι ψηφοφόροι θα 

αποφασίσουν να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο όχι λόγω των επιχειρημάτων αλλά λόγω του 

«στυλ» του. Έτσι, οι  διασημότητες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας «ατμόσφαιρας 

θεάτρου» όπου ο κάθε πολιτικός βγαίνει να δώσει τη δική του παράσταση χρησιμοποιώντας 

στοιχεία θεατρικοποίησης
75

.  

 Ταυτόχρονα, οι ίδιες ανησυχίες  μπορούν να ανιχνευθούν στο έργο του Joshua Meyrowitz 
76

  

για τις παραδοσιακές μορφές της πολιτικής ηγεσίας. Ισχυρίστηκε ότι η αυξανόμενη εξάρτηση 

από την τηλεόραση ως μέσο επικοινωνίας τείνει να αλλάξει τα κριτήρια από τα οποία οι 

πολιτικοί κρίνονται και με  τα οποία λειτουργούν. Η οικειότητα στην τηλεόραση και οι 

ατομικές συνεντεύξεις τους είναι μόνο μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που 

εστιάζουν την προσοχή στις ανθρώπινες ιδιότητες των πολιτικών. Το αποτέλεσμα είναι ότι η 

λαϊκίστικη συμπάθεια παρά η ηγετική ελίτ αποκτά αξία, με τους πολιτικούς είτε να  

μαθαίνουν τις δεξιότητες των μέσων(με τη βοήθεια ειδικών επικοινωνιολόγων και 

συμβούλων ) ή ήδη να είναι εξοικειωμένοι σε αυτό (διασημότητες) και έτοιμοι να  

κατακτήσουν το πεδίο της πολιτικής. Η «καλή» εικόνα στην τηλεόραση έχει γίνει το μέτρο 

της αντιπροσωπευτικότητας
77

  και ο κανόνας του όχλου αντικαθιστά την συζήτηση. 

Με τους δημοσιογράφους να ενδιαφέρονται  για την ιδιωτική ζωή των πολιτικών 

διασημοτήτων περισσότερο, έχει υποστηριχθεί ότι η  δημόσια πολιτική είναι πιθανό να 

                                                           
73 Weiskel, T.(2005), ‘From Sidekick to Sideshow: Celebrity, Entertainment, and the Politics of Distraction. 

Why Americans are “Sleepwalking Towards the End of the Earth”, American Behavioral Scientists, 49, 3 

(2005), στο ‘t Hart, P. and Tindall, K. (2008) Leadership by the Famous: Celebrity as Political Capital, ,p.6  
74

 Postman, N. (1987) Amusing Ourselves to Death ,London,  Methuen,  4, 100-129   
75 Darrell M. West, (2008), Angelina, Mia, And Bono: Celebrities And International Development, Brown 

University, p.7         
76 Meyrowitz, J. (1985) No Sense of Place ,Oxford, Oxford University Press, στο Street, J. (2004) ‘Celebrity 

Politicians: Popular Culture and Political Representation’, British Journal of Politics & International 

Relations,6 (4), p. 439  

77 Zolo, D. (1992) Democracy and Complexity ,Cambridge: Polity, p.162 , στο Street, J.,(2012), Do Celebrity 

Politics and Celebrity Politicians Matter? , British Journal of Politics & International Relations, 14 , p. 350 

http://www.brookings.edu/~/media/Events/2007/8/01sustainable%20development/2007west.PDF


59 
 

περιθωριοποιηθεί. Είναι πιο εύκολο και ενδιαφέρον  λοιπόν, να ζητηθεί η γνώμη των 

πολιτικών διασημοτήτων για οποιοδήποτε θέμα από το να αναζητηθούν φωνές λιγότερο 

γνωστών ανθρώπων, οι οποίοι όμως μπορεί να γνωρίζουν περισσότερα. Αλλά ακόμα και αν 

γίνει κάτι τέτοιο, ο ηχηρός λόγος των διασημοτήτων επισκιάζει τις απόψεις που παρέχονται 

από άλλους, λιγότερο διάσημους συνομιλητές.  

Ακόμη,  έχει υποστηριχθεί ότι οι ψηφοφόροι και υποστηρικτές των διασημοτήτων πολιτικών 

εστιάζουν  πολύ περισσότερο στο άτομο (εξατομίκευση) παρά στην ουσία και το λόγο που 

εκείνο πρεσβεύει, δημιουργώντας ακανθώδη ζητήματα για την εκπροσώπηση και τη 

δημοκρατία. Η φήμη των διασημοτήτων πολιτικών είναι μεγάλη  αλλά θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει ότι η ηγεσία και η πολιτική τους δράση είναι ενσωματωμένες σε κάποια 

μορφή «κοσμοπολίτικης διακυβέρνησης» (Cosmopolitan Governance)
78

.  

Δίνοντας έμφαση στην ευρύτερη άνοδο της ψυχαγωγικής κουλτούρας και την σχέση της με 

την κυριαρχία των δυνάμεων της αγοράς, ο Tyler Cowen
79

 υποστηρίζει ότι  «oι σύγχρονοι 

σχολιαστές επικρίνουν συχνά την πολιτική και τους πολίτες  για τις χαμηλές προδιαγραφές 

τους και την άγνοιά τους. Στην πραγματικότητα, παρατηρούμε τις συνέπειες μιας κουλτούρας 

που βασίζεται στον έλεγχο των διασημοτήτων που οδηγείται από την αναζήτηση κερδών». 

Απόρροια του φαινομένου λοιπόν της διασημοποίησης της πολιτικής  (celebritization) 

καθίσταται  η προώθηση της καπιταλιστικής ιδεολογίας, και η υπονόμευση της δημοκρατικής 

αντιπροσώπευσης
80

. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό αναπτύσσεται πιο έντονα στην μαρξιστική 

κριτική του D. Marshall (όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα) για την επίδραση της 

διασημότητας στην πολιτική και τη δημοκρατία, που εστιάζει πάνω στον τρόπο με τον οποίο 

η εξουσία αρθρώνεται μέσω των διασημοτήτων.  
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2.7 Celebrity Politics : Ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών και πολιτικού 

συστήματος  

Η εμπλοκή των διασημοτήτων με την πολιτική όμως, πέρα από τις επικριτικές απόψεις 

συγκεντρώνει και τα θετικά σχόλια αρκετών μελετητών του φαινομένου που υποστηρίζουν 

ότι  οι διασημότητες πολιτικοί δεν είναι απαραίτητα επιβλαβείς για τη σύγχρονη 

διακυβέρνηση και μπορούν ωφελήσουν το πολιτικό  σύστημα.  

Αρχικά πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν την ενασχόληση των διασημοτήτων με την πολιτική 

αξιέπαινη διότι, δεν εγκλωβίζονται στην πολυτελή , λαμπερή και ασφαλή ζωή τους αλλά 

ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, αναλώνοντας το χρόνο τους έμπρακτα.   Οι West & Orman 

81
 προβάλλουν μια κριτική σχετικά με την αλληλοκάλυψη της διασημότητας και της 

πολιτικής (εστιάζοντας στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή) αναφέροντας ότι “τουλάχιστον σε 

ένα θεωρητικό επίπεδο, η διασημότητα  προσφέρει τη δυνατότητα αναζωογόνησης  της 

αμερικανικής πολιτικής εισάγοντας νέα πρόσωπα και  ιδέες στην πολιτική διαδικασία και 

στον τρόπο αντιμετώπισης της πολιτικής ατζέντας. Αρκετές  είναι οι περιπτώσεις που 

τροποποιούν ή επηρεάζουν δημόσιες πολιτικές
82

.  

 Αντίθετα από τους συμβατικούς πολιτικούς, οι   διασημότητες δεν χρειάζεται να 

«μαθητεύσουν» σε πολιτικά γραφεία προκειμένου να εισέλθουν στο χώρο της πολιτικής.  

Κατά κανόνα είναι λιγότερο υπόχρεοι σε πολιτικά συμφέροντα λόγω του δικού τους πλούτου 

(περιουσία) και  της ικανότητάς τους  να συγκεντρώσουν χρήματα από το κοινό. Σε έναν 

πολιτικό κόσμο όπου οι συμμαχίες είναι ο κανόνας, τα διάσημα   άτομα είναι πιο κοντά σε 

ανεξάρτητους και ελεύθερους πολίτες, μιας και δρουν ως ξεχωριστά άτομα μακριά από 

οργανωμένα κομματικά συμφέροντα. 

Αυτή η ελευθερία ,τους επιτρέπει να  αμφισβητήσουν τη συμβατική γνώση, και να 

επεκτείνουν το φάσμα των ιδεών που εκπροσωπούνται στον εθνικό   διάλογο. Από τη στιγμή  

                                                           
81
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που δεν είναι παραδοσιακοί πολιτικοί και δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση συνασπισμών 

με βάση την Αριστερά ή Δεξιά, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν  από ότι 

συμβατικοί πολιτικοί
83

.  

Ένα σημαντικό  στοιχείο του επιχειρήματος,  είναι η ιδέα ότι η ενασχόληση των 

διασημοτήτων με την πολιτική και τον ακτιβισμό συχνά χρησιμεύουν για να ενδυναμώσουν 

τη δημοκρατική πολιτική. Αρκετές διασημότητες  στοχεύουν στην ενεργοποίηση και  

διέγερση της συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι, απαιτώντας παράλληλα 

μεγαλύτερη διαφάνεια από τους φορείς χάραξης πολιτικής.  Έτσι, τα θέματα που 

αναδεικνύονται από τις διασημότητες μπορούν να ενεργοποιήσουν – ευαισθητοποιήσουν 

μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο θα συνέχιζε να τα αγνοεί, μιας και δεν είχαν αναδειχθεί 

από τα μέσα ή τους πολιτικούς. 

Επιπλέον, οι διασημότητες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να απλουστεύουν 

σύνθετες πολιτικές συζητήσεις κάνοντας τα θέματα πιο προσιτά στους λιγότερο πολιτικά 

γνώστες και ενδιαφερόμενους. 

Οι Corner και Pels 
84

 υποστηρίζουν ότι μια «αναδιαμόρφωση της πολιτικής» δεν πρέπει να 

εξετάζεται μόνο  με αρνητικό τρόπο.  Η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 

μεσοποιημένη πολιτική κουλτούρα προσελκύει και επιδρά με το κοινό μπορεί να γίνει με την 

ανάλυση των θεωριών που προέρχονται από την κοινωνιολογία. Ο Corner  υποστηρίζει ότι η 

«μεσοποιημένη περσόνα» - η δημόσια εικόνα ενός ατόμου -  λειτουργεί ως κεντρική, και 

ίσως είναι αναγκαία, πτυχή της σύγχρονης «μεσοποιημένης  δημοκρατίας». Οι πολιτικοί 

λοιπόν χρειάζεται να παρέχουν  έναν εξατομικευμένο “εαυτό”  στο κοινό  τους πείθοντάς το 

παράλληλα ότι  λειτουργούν σύμφωνα με τις πολιτικές απαιτήσεις που τους τίθενται. Μερικές 

φορές αυτή η πρακτική φαίνεται ότι  αποκαλύπτει πτυχές της ιδιωτικής ζωής και άλλες φορές 

καλείται να διατηρήσει αδιατάρακτη τη δημόσια εξουσία. Όπως και να προσφέρεται μια 

δυναμική εικόνα του χαρακτήρα και των  προθέσεων των πολιτικών φορέων, ο  Corner 
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προτείνει ότι μια ιστορικώς και τεχνολογικώς  θέαση της  «μεσοποιημένης περσόνας»  

επιτρέπει μια πιο παραγωγική και ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της πολιτικής διαδικασίας και της 

πολιτιστικής διάστασης στην οποία δραστηριοποιείται.   Η παραδοσιακή έννοια ταύτισης με 

την ιδεολογία των κομμάτων έχει διαβρωθεί και έχει αντικατασταθεί από ένα μετα-

ιδεολογικό(post-ideological) lifestyle το οποίο δίνει περισσότερο  βαρύτητα σε ζητήματα 

αισθητικής και στυλ
85

.Με λίγα λόγια, είναι δυνατόν να αντικρουστούν οι ισχυρισμοί των 

επικριτών της πολιτικής διασημότητας, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική γωνία στο 

φαινόμενο, μία οπτική που έχει ιστορικά προηγούμενα, ως μέρος της διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της πολιτικής επικοινωνίας. 

Για να υπερασπιστούμε την πολιτική διασημότητα απαιτείται προσοχή στη σχέση μεταξύ του 

εκπροσώπου και του εκπροσωπούμενου.  Μπορεί η συμμετοχή του λαϊκού πολιτισμού( 

popular culture) να ενισχύσει την σχέση εκπροσώπησης ; Ο Stephen Coleman 
86

 υποστηρίζει 

ότι οι μορφές του λαϊκού πολιτισμού μπορούν πιο εύκολα να κατανοηθούν και να 

υιοθετηθούν από το κοινό, γεγονός  που οι παραδοσιακές μορφές πολιτικής επικοινωνίας δεν 

μπορούν εύκολα.  

Με παρόμοιο πνεύμα, ο John Keane 
87

 υποστήριξε ότι η επιτυχία των πολιτικών 

διασημοτήτων οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν να “διεκδικήσουν την υπεράσπιση των 

συμφερόντων των μη εκπροσωπούμενων, όλων εκείνων δηλαδή,  που δεν ταυτίζονται με τους 

«παραδοσιακούς πολιτικούς». Η δημοτικότητα  αυτών των πολιτικών, είναι ένα μέσο της 

ικανότητάς τους να εκπροσωπήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα από την «επικοινωνιακή 

αφθονία» που χαρακτηρίζει τον κόσμο, η ιδιωτική ζωή  των πολιτικών και οι διασημότητες 

προκαλούν το ενδιαφέρον  εκατομμυρίων  ανθρώπων. Έτσι, οι πολιτικοί μετατρέπονται σε 

αστέρες των μέσων ενημέρωσης, μέσω της προσομοίωσης των εκλογών της  τηλεοπτικής 

πραγματικότητας και των συνεχώς ανταγωνιστικών πρακτικών των ειδήσεων. H πολιτική των 
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διασημοτήτων μπορεί δυναμικά να ενισχύσει αυτό που ο John Keane αποκαλεί 

«συμβουλευτική (monitory) δημοκρατία», στην οποία το κλειδί της δημοκρατικής 

διαδικασίας δεν είναι πλέον η  εκπροσώπηση  αλλά η  οργάνωση ενός συστήματος έξω-

πολιτικού που θα δίνει φωνή στους μη εκπροσωπούμενους. Οι West & Orman
88

  αναφέρουν 

ότι το κοινό βλέπει τις πολιτικές διασημότητες ως «λευκούς  ιππότες»  που μπορεί να 

ταρακουνήσουν ένα στάσιμο πολιτικό σύστημα που αγνοεί σημαντικά ζητήματα.  

 Έπειτα, μία πολιτική διασημότητα μπορεί να παράσχει έναν ανορθόδοξο, αλλά δυνητικά 

αποτελεσματικό τρόπο «κατάρριψης» των καθιερωμένων ελίτ στην πολιτική σκηνή, 

καταδεικνύοντας πως άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές τάξεις, φυλές και θρησκείες 

μπορούν να εισέλθουν σε αυτή και να συμμετέχουν εξίσου στο δημόσιο διάλογο. Οι 

διασημότητες έχουν μια μοναδική ικανότητα να προσεγγίζουν και να κινητοποιούν το απαθές 

ακροατήριο, και αρκετές φορές καταφέρνουν τόσο να δώσουν  φωνή σε όσους στερούνται 

πολιτικών δικαιωμάτων στην κοινωνία όσο και να τους υπερασπιστούν παγκοσμίως.  

Τέλος, το επιχείρημα του Cowen είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, μιας και αναπτύσσει ένα 

νεοφιλελεύθερο επιχείρημα υπέρ των κυβερνήσεων με μικρότερη ικανότητα  παρέμβασης. 

Ως εκ τούτου υποστηρίζει ότι
89

 «η φήμη και ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης  πέτυχαν την 

καταστολή του κινδύνου χωρίς τη δημιουργία πολιτικής αστάθειας. Το βάρος της φήμης 

παρέχει ένα νέο μέσο για τον περιορισμό των πολιτικών ηγετών». Στην ουσία δηλαδή ο 

Cowen επιδοκιμάζει την ιδέα των πολιτικών διασημοτήτων μιας και έτσι θα αποφεύγονται 

φαινόμενα κατάχρησης της πολιτικής εξουσίας, τα οποία είναι συχνότερα κατά την εμπλοκή 

των παραδοσιακών πολιτικών. Παράλληλα, αν και θεωρεί ότι οι διασημότητες είναι 

πλάσματα των μέσων ενημέρωσης , υποστηρίζει πως κάτι τέτοιο είναι θετικό  για τη 

δημοκρατία, επειδή αυτοί οι ηγέτες είναι  λιγότερο παρεμβατικοί και πιο περιορισμένοι από 

τον μηχανισμό λογοδοσίας και τον έλεγχο που επιβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εισχώρηση των διασημοτήτων στην πολιτική λειτουργεί 

θετικά στο πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης. 
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2.8 Celebrity Politics στην ελληνική πολιτική σκηνή 

Έχοντας αναφερθεί εκτενώς στο φαινόμενο της πολιτικής διασημότητας, στα δομικά πλαίσια 

ανάπτυξής του , τα χαρακτηριστικά του ,τα είδη του και κυρίως τη σχέση του με τη σύγχρονη 

δημοκρατική διακυβέρνηση , ακολουθεί η παρούσα ενότητα η οποία περιλαμβάνει την 

εξέταση του φαινομένου στην Ελλάδα. Σκοπός, είναι να εξεταστεί πρακτικά η εφαρμογή της 

προαναφερθείσας θεωρίας σχετικά με το ρόλο των πολιτικών διασημοτήτων στην ελληνική 

πολιτική σκηνή. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε αφορά την εξέταση της σύνθεσης των 

κοινοβουλευτικών ομάδων έτσι όπως αυτές προέκυψαν μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις, με 

στόχο την καταμέτρηση και ποσοτικοποίηση του αριθμού των διασημοτήτων στην Ελληνική 

Βουλή. Η χρονική  περίοδος της μελέτης καλύπτει το διάστημα 2004-2012 που 

συμπεριλαμβάνει τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. Η επιλογή της χρονικής αφετηρίας 

(2004) ορίστηκε ως σημείο αναφοράς για τη μελέτη, μιας και σηματοδοτεί μια προ-κρίσης 

εποχή. Μετά τις εκλογές του 2007 που συνιστούν ένα μεταβατικό στάδιο πολιτικής επιλογής , 

η χώρα έχει επέλθει σε μια μακρά περίοδο κρίσης έως τις ημέρες μας. Θα εξετάσουμε λοιπόν 

το πλαίσιο που επιτρέπει στις διασημότητες  να ανελιχθούν στη σκηνή της πολιτικής σε δύο 

άξονες, τον κοινωνικό-πολιτιστικό και τον πολιτικό-οικονομικό.  

Αρχικά όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η  άνοδος των νέων τεχνολογιών, όπως η 

καλωδιακή τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σηματοδοτούν την αύξηση  των 

ταμπλόιντ μέσων που δοξάζουν διασημότητες και  προσφέρουν μια θέαση της βιομηχανίας 

του θεάματος «πίσω από τα παρασκήνια» . Πλέον έχουν δημιουργηθεί  εφημερίδες , 

περιοδικά και ηλεκτρονικοί ιστότοποι που ειδικεύονται στην παραγωγή και δημοσίευση 

ειδήσεων που αφορούν μόνο την ιδιωτική ζωή των διασημοτήτων (μέρος των οποίων είναι 

φυσικά και οι πολιτικοί). Η πολιτική φαίνεται να κυριαρχείται από τη δύναμη της εικόνας και 

την απλούστευση των σύνθετων μηνυμάτων, προς εύκολη κατανόηση. Φυσικά, ο ρόλος του 

δημοσιογράφου είναι σημαίνων μιας και εκείνος συμβάλλει στην έκθεση και πλαισίωση της 

εικόνας των πολιτικών.  Στην Ελλάδα δεδομένης της σταδιακής πτώσης της κυκλοφορίας των 

έντυπων μέσων (κυρίως πολιτικοποιημένων εφημερίδων)  παρουσιάζεται άνοδος στη διάδοση 

του διαδικτύου ως φορέας ενημέρωσης, ειδικότερα στις νεαρές ηλικίες . Προς ανανέωση 

λοιπόν, του αναγνωστικού τους κοινού, εφημερίδες αναπτύσσουν  ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
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(web sites and blogs) , δωρεάν (free-press)εφημερίδες εδραιώνονται παράλληλα με την 

εμφάνιση εναλλακτικών μέσων πληροφόρησης  (π.χ web portals). Χαρακτηριστικό είναι το 

άνοιγμα των  πολιτικών  εφημερίδων όπως για παράδειγμα η Καθημερινή, το Βήμα, το 

Έθνος, η Εφημερίδα των Συντακτών,  σε πιο ψυχαγωγικά θέματα όπως σε θέματα lifestyle 

αλλά και  στην ύπαρξη άρθρων που σατιρίζουν την πολιτική επικαιρότητα ενώ, από την άλλη 

πλευρά εφημερίδες όπως η  LIFO ,ή η  Athens-voice, έχουν εντάξει δυναμικά στο 

περιεχόμενό τους το πολιτικό ρεπορτάζ, την κάλυψη των καθημερινών ειδήσεων. Το ίδιο 

παρατηρείται και σε ψηφιακές πλατφόρμες δορυφορικών συνδρομητικών τηλεοράσεων (π.χ 

NOVA), όπου προβάλλονται διεθνή και ελληνικά προγράμματα όλων των ειδών. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες ιστοσελίδες και περιοδικά με 

καθαρά life-style περιεχόμενο , με μεγάλη επισκεψιμότητα, (gossip.tv, yupiii.gr, OK, 

Hello..)
90

 έχουν εντάξει στη θεματολογία τους στήλες με θέματα πολιτικής, που ασχολούνται 

κατά κόρον με την  ιδιωτική ζωή των πολιτικών και την ανάδειξη σκανδαλοθηρικών 

ειδήσεων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο μια βιομηχανία ανάδειξης πολιτικών 

διασημοτήτων. Τέλος ραδιοτηλεοπτικές ψυχαγωγικές εκπομπές φιλοξενούν πολιτικούς 

προβάλλοντας στοιχεία της ιδιωτικής ζωής τους. Κοινό σημείο όλων αυτών, η επιμονή (στα 

όρια εμμονής πολλές φορές) στις διασημότητες και στις κάθε είδους δραστηριότητες τους 

αλλά και η δημιουργία μιας ουτοπικής ανάγκης του κοινού για την παρακολούθησή τους. 

Βέβαια, σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να συμπεράνουμε πως οι  πολιτικοί είναι “θύματα” 

του εν λόγω συστήματος, καθώς αρκετές είναι οι φορές που προκαλούν  οι ίδιοι- όπως 

άλλωστε κι άλλες διασημότητες- τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. 

Κάνοντας έναν επιγραμματικό υπολογισμό της περιόδου διαπιστώνουμε ότι μέσα σε μόλις 8 

χρόνια υπήρξαν πέντε διαφορετικές κοινοβουλευτικές συνθέσεις(κατόπιν εκλογής) με  πέντε 

διαφορετικά πρόσωπα  να αναλαμβάνουν πολιτική ηγεσία.
91

 Παράλληλα, αυξήθηκε ο 

αριθμός των κομμάτων που εισήχθησαν στη Βουλή ( από τέσσερα το 2004 σε επτά το 2012) , 

ενώ για πρώτη φορά σημειώνεται η  ισχυροποίηση ενός ακροδεξιού κόμματος. Έπειτα, 

                                                           
90 “Υπάρχουν  βέβαια και διαφορές από περιοδικό σε περιοδικό. Το Hello  για παράδειγμα, και το OK  είναι 

κυρίως φωτογραφικά έντυπα. Το “ΕΓΩ weekly”επεκτείνει τον κύκλο των ενδιαφερόντων  του στη μόδα και στις 

χρηστικές  αγορές, το Down Town  χαρίζει πολύ χώρο στις  αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και το People επιμένει 

στις ανθρώπινες ιστορίες  παράλληλα με τα πορτραίτα των  διασήμων.” στο Ξανθάκης ,Χ. ,(18/44/2010), Η 

επιστροφή των εβδομαδιαίων εντύπων» Ελευθεροτυπία, σελ. 60,61. 
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 Οι τρεις αναδείχθηκαν μετά από εκλογές (Καραμανλής, Παπανδρέου, Σαμαράς), ένας μετά από πτώση 

κυβέρνησης (Παπαδήμος) και ένας υπηρεσιακός (Πικραμένος). 
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παρατηρείται έλλειψη κομματικής στρατηγικής και υποβάθμιση της πολιτικής διαδικασίας. 

Ακόμη, η πολιτική κρίση αποτελεί απότοκο της οικονομικής κρίσης που η χώρα διέρχεται, 

γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού στην πολιτική 

ηγεσία όσο και στα ολοένα και αυξανόμενα ποσοστά της αποχής του από τις εκλογές. Αυτό 

βέβαια δε σημαίνει απαραιτήτως την αδιαφορία του κοινού για την πολιτική κατάσταση αλλά 

καταδεικνύει τα μεγάλα επίπεδα πολιτικού κυνισμού. Στην εμπλοκή διασημοτήτων και 

πολιτικών δύο εξελίξεις σημειώθηκαν  η πρώτη αφορά τη στάση των μεγάλων κομμάτων να 

χρησιμοποιούν νέες επικοινωνιακές τακτικές και στρατηγικά εργαλεία των μέσων 

ενημέρωσης των διασημοτήτων     ( blogs, εμφανίσεις σε δημοφιλή σόου, προσωπικά 

websites-κοινωνικά δίκτυα, υποστήριξη από γνωστά ονόματα) για να επικοινωνήσουν με το 

εκλογικό σώμα. Σε αυτό το σύστημα, ψηφοφόροι και πολιτικοί δεν είναι πηγές των ιδεών της 

πολιτικής. Οι πολιτικοί αποτιμώνται κυρίως στο πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μεταδώσουν το μήνυμα της καλής διακυβέρνησης, με τους ψηφοφόρους να  είναι εκεί για να 

πεισθούν. Η δεύτερη εξέλιξη αφορά  την ίδρυση κομματικών  συνδυασμών υπό την ηγεσία 

μιας διασημότητας. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα κόμματα καθίστανται προσωποπαγή  για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού κόμματος  που αποτελεί 

δημιούργημα μιας διασημότητας  και  ενισχύεται από την κουλτούρα του life-style είναι το 

ΛΑΟΣ  και  Το Ποτάμι. Ένα τέτοιο βέβαια το πολιτικό άνοιγμα  του Γ. Καρατζαφέρη  και 

του Σ. Θεοδωράκη  στον κόσμο της showbiz  και των διασημοτήτων δεν πρέπει να μας 

ξαφνιάζει. Χαρακτηριστικά έντονο είναι το ποσοστό  των διασημοτήτων που εκλέχθηκαν με 

το ΛΑΟΣ  στις εκλογές του 2007 και 2009. Από τις 10 έδρες (το 2007) οι διασημότητες που 

εκλέχθηκαν καταλάμβαναν τις 6, αριθμός πραγματικά εντυπωσιακός.  Όσο αφορά το ΛΑΟΣ 

η πορεία του στην πολιτική σκηνή αποδείχθηκε μικρή και ασταθής και η άνοδός του ξαφνική 

και ραγδαία (λόγω της διασημότητας) . Ακόμη αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι  τα 

ποσοστά εκλογής των διασημοτήτων από τα κεντροαριστερά κόμματα  είναι εξαιρετικά 

χαμηλά, ανεξάρτητα από τη χαρακτηριστική άνοδο των εδρών τους στη Βουλή . 

 Καταλήγοντας λοιπόν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως τα συνολικά ποσοστά 

διασημοτήτων στην Ελληνική Βουλή ανέρχονται κατά μέσο όρο στο  δέκα τοις εκατό. Το 

2004 το ποσοστό που σημειώνεται είναι χαμηλό (8%) ενώ από το 2007 παρατηρείται μια 

άνοδος του φαινομένου εκλογής διασημοτήτων (το 2007 12,3% , το 2009 10%). Στις εκλογές 

του 2012 το ποσοστό επανέρχεται στο 9%. Όσο αφορά το χώρο προέλευσης της 
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διασημότητας παρατηρήθηκε η εισροή περισσότερων διασημοτήτων από το χώρο της 

δημοσιογραφίας και των μέσων, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι διασημότητες πολιτικοί 

ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλο να χειρίζονται τη δημόσια εικόνα και προβολή τους.  

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία σύμφωνα και με τις εμπειρικές ενδείξεις ότι η στρατηγική που 

χρησιμοποιεί τη  διασκέδαση ως όχημα για πολιτικά θέματα είναι επιτυχημένη, ιδιαίτερα σε 

περιβάλλοντα πολυμέσων. Ωστόσο, η εισχώριση των διασημοτήτων ως επικοινωνιακή 

στρατηγική που σχεδιάστηκε από  ειδικούς του πολιτικού  μάρκετινγκ ,μπορεί  να οδηγήσει 

σε  προσωποποίηση, ακόμη και διασημοποίηση «celebritization», της πολιτικής και της 

προώθησης του πολιτικού λαϊκισμού . Η παρουσίαση πολιτικών γεγονότων ως θέαμα  μέσα 

από τις μορφές της τέχνης του λαϊκού πολιτισμού μπορεί να δημιουργήσει μια πλαστή εικόνα 

της πολιτικής πραγματικότητας, μια πολιτική «Fantasyland» 92, που εμποδίζει  αντί να 

προωθεί τους πολίτες να κατανοήσουν και να ασχοληθούν με σοβαρότητα για τα θέματα της 

πολιτικής. 

Οι μελέτες για την πορεία των διασημοτήτων στο χρόνο από την εποχή της αποικιοκρατίας 

μέχρι σήμερα, εξερευνούν τον τρόπο και τις συνθήκες  που διέπουν την παραγωγή της  φήμης 

των εν λόγω ατόμων, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς ανάπτυξης, διάδοσης και 

υποστήριξης της φήμης από διαφορετικά κοινά. Έτσι, αποδεικνύεται , ότι οι διασημότητες 

παρέχουν ένα ισχυρό κίνητρο για την εξέταση των θεσμών και πρακτικών που σχετίζονται με 

τη δυναμική της κυριαρχίας, την αντοχή και τη διευθέτηση των θεμάτων που χαρακτηρίζουν 

τις πολιτικές των σύγχρονων κοινωνιών. Οι West και Orman υποστηρίζουν οτι 
93

 : «Εάν δεν 

περιοριστεί το φαινόμενο της εμπλοκής διασημότητας με την πολιτική (celebrity politics) , οι 

πολίτες θα  αρχίσουν να αντιμετωπίζουν  την  πολιτική αναμέτρηση σαν έναν διαγωνισμό  

μεταξύ ενός παίκτη μπάσκετ και ενός ποδοσφαιριστή , ενός κωμικού και ενός τραγουδιστή 

της ροκ , ενός σταρ του σινεμά και μιας τηλεπερσόνας . Οι εκλογές αποτελούν ένα βασικό 
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 Nimmo, D., & Combs, J. E. (1983). Mediated political realities, New York: Longman στο  Nieland, Jörg-Uwe, 
(2008) "Politainment." The International Encyclopedia of Communication, Donsbach, Wolfgang (Ed). Blackwell 
Publishing  
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  West, D.M. and Orman, J. (2003) Celebrity Politics, Upper Saddle River, New Jersey:Prentice Hall, σελ. 119. 
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μέσο με το οποίο η αντιπροσωπευτική δημοκρατία λαμβάνει χώρα . Εάν οι πολίτες δε  

λαμβάνουν την κατάλληλη πληροφόρηση και οι υποψήφιοι δεν  παρέχουν ουσιαστικές 

επιλογές, θα υπάρξουν βραχυκυκλώματα στην δημοκρατική διαδικασία και 

αντιπροσώπευση».  

Σήμερα οι διασημότητες πολιτικοί γίνονται πρωταγωνιστές όχι μόνο στη σφαίρα της 

εσωτερικής πολιτικής αλλά και τον τομέα των διεθνών σχέσεων. Η διαφορά έγκειται  στην 

επιρροή του ρόλου τους σε σχέση με το παρελθόν. Πλέον οι διασημότητες δεν είναι απλά 

υποστηρικτές ή αντίπαλοι πολιτικών ηγετών και κυβερνητικών τακτικών που επιδιώκουν να 

διευθετήσουν διεθνή ζητήματα, ούτε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες  όπως στο παρελθόν, οι 

διασημότητες έχουν μετατραπεί σε πρωταγωνιστές της πολιτικής ή αλλιώς όπως αναφέρει ο 

Cooper, σε  master manipulations.  

  



69 
 

Πίνακας 2.1  Εισροή διασημοτήτων ανά κομματικό συνδυασμό στις εκλογές 

2004, 2007, 2009, 2012 

Κόμμα/ ‘Ετος 2004 2007 2009 2012(Ιούνιος) 

Ν. Δ 16/116 17/152 9/91 13/129 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 7/166 9/102 7/160 2/33 

ΣΥΝ.(ΣΥΡ.ΙΖ.Α) 0/6 2/14 1/13 2/71 

Κ.Κ.Ε 1/12 3/22 2/21 2/12 

ΛΑ.Ο.Σ  6/10 5/15  

ΑΝ.ΕΛ    2/20 

ΔΗΜ.ΑΡ    17 

Χ.Α    18 
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Πίνακας 2.2 Ποσοστά εισχώρησης των διασημοτήτων στις εκλογές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

“Τα reality shows εντάσσονται στο μεταμοντέρνο, ενώ στο κοινό που συμμετέχει, υπόσχονται 

χρήμα, διασημότητα και εμπειρίες, με κυρίαρχη τη λογική του ωφελιμιστικού εγωϊσμού , που 

αποτελεί ένα κυρίαρχο ρεύμα της κοινωνίας της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την τήρηση 

της έννοιας της πειθαρχίας και της ιεραρχίας. Η έμφαση στο προσωπικό, το ιδιωτικό, το μη 

ευρύτερα κοινοποιήσιμο, παραμένει προσφιλές πρόγραμμα για τηλεοπτική κατανάλωση-με 

την οικειότητα να γνωστοποιείται τηλεοπτικώς «τοίς πάσι»”
94

 

Δομή των Πολιτικών reality shows 

Παρατίθενται  χαρακτηριστικά παραδείγματα political reality shows  όπως το “El Candidato 

de la Gente” στην Αργεντινή , το “The American Candidate” στην Αμερική, το “Al-Za‘im” 

(Τhe Leader) στο Λίβανο και το “Al-Ra‘is” (Τhe President) στη Δυτική Όχθη, το “Qui veut 

devenir président?”  στη Γαλλία και το “Canada’s Next Great Prime Minister” στον Καναδά. 

Φυσικά ,  δεν θα πρέπει να αγνοούνται και οι περιπτώσεις όπου  πολιτικοί  λιγότερο ή 

περισσότερο γνωστοί, δηλώνουν συμμετοχή σε ένα reality show , όπως το Big Brother.
95

 Μια 

τέτοια κίνηση , μπορεί να επιφέρει καταστροφή της εικόνας τους  ή να εκτοξεύσει τη 

διασημότητά τους.
96
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Lessons from seven other reality show  politicians,  διαθέσιμο στο http://www.independent.co.uk/arts-
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El Candidato de la Gente(Ο Υποψήφιος του λαού)  στην Αργεντινή 

 

              

 Το 2002 , τηλεοπτικό κανάλι της Αργεντινής ξεκίνησε την προβολή του 

προγράμματος “Ο Υποψήφιος του λαού”( The People’s Candidate- El Candidato de la 

Gente )
97

. Με πρότυπο την επιτυχή δομή των Big Brother και Pop Idol  , η  Αργεντινή, 

μια χώρα απογοητευμένη από το πολιτικό της σύστημα, μετά την αποχώρηση του 

Fernando de la Rua, το 2001, βυθισμένη σε μια  μεγάλη κρίση (οικονομική, 

κοινωνική, πολιτική, σε όλους τους τομείς) ,στρέφεται προς την τηλεοπτική 

πραγματικότητα των  reality shows για  να επιλέξει έναν υποψήφιο για τις επόμενες 

εκλογές. Η κρίση μείωσε την υποστήριξη των παραδοσιακών κομμάτων από τους 

ψηφοφόρους τους, οι οποίοι τώρα ζητούν πλήρη ανανέωση της πολιτικής και των 

εκπροσώπων της. 
98

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλονταν σε δοκιμασία , θα δέχονταν 

την κριτική της επιτροπής και θα ετίθεντο στη ψηφοφορία του κοινού, το οποίο θα 

αποφάσιζε  . 

 Το βραβείο δεν αφορούσε κάποιο χρηματικό ποσό ή συμβόλαιο , αντιθέτως, μια 

υποψηφιότητα για το Κογκρέσο  το 2003, αντιπροσωπεύοντας  το  Λαϊκό Κόμμα 

(People's Party).  Το κόστος της εκστρατείας θα αναλάμβανε η  τηλεοπτική παραγωγή 
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El  Candidato de la  Gente: Política de  bajo rating , διαθέσιμο στο   

http://www.soloquinceminutos.com/2012/09/el-candidato-de-la-gente-politica-de.html (5/9/2014) 

 

http://www.soloquinceminutos.com/2007/04/el-candidato-de-la-gente-con-la-poltica.html
http://www.soloquinceminutos.com/2007/04/el-candidato-de-la-gente-con-la-poltica.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2255546.stm
file:///C:/Users/Vivi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/El%20%20Candidato%20de%20la%20%20Gente:%20Política%20de%20%20bajo%20rating
http://www.soloquinceminutos.com/2012/09/el-candidato-de-la-gente-politica-de.html


80 
 

. Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των υποψηφίων συμμετεχόντων στο παιχνίδι που 

έφτασε τους 800, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη αποδοχή του από το κοινό.99 

 

« Η πολιτική απογοήτευση είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των υποψηφίων»,  

δήλωσε ο Sebastian Melendez, παραγωγός και δημιουργός του παιχνιδιού. 

Περιγράφοντας επιγραμματικά  την κατάσταση στην Αργεντινή, το 2002-3 έχει 

χαρακτηριστεί μία από τις χειρότερες πολιτικές  και οικονομικές περιόδους στην 

ιστορία της, με το 20% του εργατικού δυναμικού να είναι άνεργοι. Η  απογοήτευση 

του κόσμου για τους υπάρχοντες πολιτικούς ήταν μεγάλη και η πολιτική αστάθεια 

ήταν εμφανής από το γεγονός ότι η χώρα άλλαξε πέντε προέδρους και έξι υπουργούς  

οικονομίας μέσα σε ένα χρόνο. Έπειτα,   το πρόγραμμα αποτελούσε  ένα ακόμη 

σημάδι ότι το κοινό  δεν πιστεύει ότι οι πολιτικοί  είχαν την ικανότητα να οδηγήσουν 

τη χώρα έξω από την τρέχουσα κρίση. Οι επίδοξοι υποψήφιοι ήταν εκεί για να 

προβάλλουν δημοσίως τις ιδέες τους  για το πώς θα βγει η χώρα τους από την κρίση 

100
.  Το πρόγραμμα, όμως,  δε σημείωσε επιτυχία και γρήγορα σταμάτησε εξαιτίας των 

κακών αξιολογήσεων 
101

,αν και οι λόγοι αποτυχίας του πάντως παραμένουν ασαφείς,  
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The American Candidate (Ο Αμερικανός Υποψήφιος)  στην Αμερική 

 

 

 Παρομοίως , μια εταιρεία  παραγωγής στις  ΗΠΑ  ψάχνοντας για τον επόμενο Arnold 

Schwarzenegger  ανακοίνωσε την έναρξη ενός παρόμοιου τηλεοπτικού προϊόντος  του 

«Αμερικανού Υποψηφίου» 
102

(The American Candidate) που προβλήθηκε στο 

Showtime το 2004 ( van Zoonen 2004)
103

 . Ο νικητής σε αυτή την περίπτωση θα έθετε  

ανεξάρτητη υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ, στις εκλογές του 2004 . Ο 

διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού  εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να 

βρουν “a Detroit plumber who tells it like it is”
104

. Οι διαγωνιζόμενοι από όλα τα 

κοινωνικά στρώματα  ανταγωνίζονται για να δουν αν έχουν τις αρετές και τα 

προσόντα για να γίνουν ο επόμενος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε 

εβδομάδα , οι υποψήφιοι  αντιμετώπιζαν  μια σειρά από θέματα-προκλήσεις της 

πολιτικής ατζέντας που είχαν σχεδιαστεί  και καλούνταν να  διαπραγματευθούν, 

καθοδηγούμενοι από διάφορους πολιτικούς εμπειρογνώμονες. Οι σύμβουλοι 

βοηθούσαν τους υποψηφίους στη διαμόρφωση των πολιτικών τους μηνυμάτων και 

εκστρατειών, στη δημιουργία των πολιτικών διαφημίσεων , στην έκθεση τους στα 

μέσα ενημέρωσης , στη διαβούλευση της εικόνας τους και στις  δημοσκοπήσεις.
105
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Παρόλη την  εκτεταμένη δημοσιότητα και  προετοιμασία, το πρόγραμμα τελικά 

σταμάτησε, διότι αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό με πολλά έξοδα 

παραγωγής.  

 

Qui veut devenir président? (Ποιος θέλει να γίνει Πρόεδρος; ) στη Γαλλία 

Canada’s Next Great Prime Minister (Ο επόμενος Καναδός   Πρωθυπουργός) 

στον Καναδά 

 

 

 

                

 

 

 

 

 Στη Γαλλία, ο Marc Olivier , το 2012, δημιούργησε το reality : Qui veut devenir 

président? 
106

 (Ποιος θέλει να γίνει Πρόεδρος; ), που ήταν διασκευή από το καναδικό 

reality  show , δίνοντας την ευκαιρία σε τέσσερις  νέους εικοσάρηδες να  εκθέσουν τις 

πολιτικές τους ιδέες και προτάσεις στην κριτική επιτροπή
107

. Ο σκοπός αυτού του 
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 Découvrez un extrait de "Qui veut devenir président ?", le talent show politique de France 4 
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προγράμματος είναι να δημιουργήσει συζήτηση μεταξύ των νέων ανθρώπων και να 

δημιουργήσει μια Λευκή Βίβλο με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα 

παρουσιάσουν στον Πρόεδρο. Το show αυτό σημείωσε αρνητικές κριτικές  και μετά 

από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, κόπηκε.  

 

 Το 2006, ο Καναδάς ξεκίνησε μια παρόμοια εκπομπή που ονομαζόταν “Canada’s 

Next Great Prime Minister”, η οποία θεωρήθηκε  επιτυχής. Τέσσερις νεαροί Καναδοί 

ηλικίας 18-25  συζητούν με τέσσερις  πολιτικούς αρχηγούς. Το κοινό στο στούντιο, 

που αντιπροσωπεύει τον καναδικό πληθυσμό  ψηφίζει καθόλη τη διάρκεια του show 

για τον τελικό νικητή του διαγωνισμού. Ο  νικητής του διαγωνισμού έλαβε 50.000 

δολάρια χρηματικό έπαθλο και μια εξάμηνη υποτροφία. Το τηλεοπτικό show το οποίο 

έκανε το ντεμπούτο του τον Φεβρουάριο του 2006, είναι η εξέλιξη του διαγωνισμού 

δοκιμίου “As Prime Minister Awards (1995)” , το  οποίο προέβαλε τις καινοτόμες 

ιδέες των καναδών φοιτητών, σχετικά με το τι θα έκαναν ως Πρωθυπουργοί του 

Καναδά.
108

 Το ίδιο show πραγματοποιήθηκε  και το  2007-8, ενώ σημείωσε διεθνείς 

πωλήσεις στη  Βουλγαρική Δημόσια ραδιοτηλεόραση BNT , όπου έχει παραχθεί δύο 

σειρές του μορφή με τίτλο «Big Choice" και τον Ιούνιο του 2009, από το γερμανικό 

τηλεοπτικό σταθμό ZDF μεταδόθηκε το Show με τον τίτλο "Ich kann Kanzler" 
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Al-Za‘im (Ο Ηγέτης ) στο Λίβανο και το Al-Ra‘is (ο Πρόεδρος ) στη Δυτική 

Όχθη-Παλαιστίνη 

 

 

    

 

 

 Η reality TV εισήχθη στον Αραβικό κόσμο τα τελευταία  χρόνια σε μια χρονική 

περίοδο σημαντικών αναταραχών για την  περιοχή: κλιμάκωση της βίας στο Ιράκ, 

εκλογές στην Αίγυπτο,  αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών στο 

Κουβέιτ, πολιτικές δολοφονίες στο Λίβανο, και την παρατεταμένη αραβο-ισραηλινή 

διένεξη
109

. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εισαγωγή political reality shows στον 

Αραβικό κόσμο και συγκεκριμένα στο Λίβανο και στη Δυτική Όχθη-Παλαιστίνη .
110

  

Το 2013, το πρώτο στο είδος του πολιτικού reality show εμφανίστηκε στο Al Jadeed 

TV κανάλι του Λιβάνου και Maan της Παλαιστίνης. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, 

μιμούμενοι τα επιτυχημένα Αμερικανικά και Αγγλικά formats των reality shows και 

με την έγκριση του Προέδρου  του Λιβάνου Michel Sleiman προσέφεραν σε 

δεκαπέντε νέους επίδοξους πολιτικούς στο Λίβανο (μέσα από 1200 συμμετοχές)και 
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εικοσιπέντε στην Παλαιστίνη, μια πολιτική καριέρα και μια υποψηφιότητα για το 

κοινοβούλιο.
111

  

 

Το Al-Za‘im (Τhe Leader) στο Λίβανο και το Al-Ra‘is (the President) στη Δυτική 

Όχθη είναι δύο πρωτοποριακά προγράμματα τηλεόρασης που μοιάζουν με 

διαγωνισμό ,όπως το American Idol, αλλά έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Το show  

προβαλλόταν πέντε φορές την εβδομάδα, και χαρακτηριζόταν κυρίως  από την 

ανάλυση πολιτικών θεμάτων της επικαιρότητας  από τους υποψηφίους, ενώ μία φορά 

την εβδομάδα,  μια διασημότητα εμφανιζόταν και αξιολογούσε μαζί με την κριτική 

επιτροπή το έργο τους.  Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι του  Αl-Za'im και του Al-

Ra'is , νεαροί κυρίως επίδοξοι πολιτικοί, κατά τη διάρκεια δέκα εβδομάδων,  θα 

έπρεπε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις προκλήσεις του παιχνιδιού που αφορούσαν 

από το να δώσουν ομιλίες ενός λεπτού, μέχρι  την υλοποίηση έργων σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεργασία τοπικών φορέων,  την επίλυση 

συγκρούσεων μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών, την προώθηση καινοτόμων 

κοινωνικών προγραμμάτων, την οργάνωση μιας καμπάνιας για την υπεράσπιση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, προτάσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας με σκοπό την 

ευημερία των ανθρώπων και τέλος την έρευνα και έκθεση περιπτώσεων διαφθοράς.
112

     

   

 

Κριτές  ήταν διάσημες προσωπικότητες από το χώρο  των επιχειρήσεων, γνωστοί 

δημοσιογράφοι ακόμη και πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι συμβούλευαν τους παίκτες βάση 

της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Το κοινό, μέσω της ψηφοφορίας, μπορούσε να 

αποφασίσει ποιος θα πρέπει  να προχωρήσει στον επόμενο γύρο.                                                                                   

Τελικό έπαθλο  στο AL-Zaim ήταν η χρηματοδότηση της πολιτικής εκστρατείας του 

νικητή ως ανεξάρτητος υποψήφιος (από το ραδιοτηλεοπτικό Αl-Jadeed TV) σε μια 

από τις εκλογικές περιφέρειες της επιλογής του, και στο Al-Rais ο νικητής θα κέρδιζε 

ένα αυτοκίνητο και θα θεωρούνταν εκπρόσωπος της νεολαίας για την Παλαιστίνη.  
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Οι παραγωγοί αυτών των πρωτοποριακών reality shows  θεώρησαν τη δημιουργία 

τους ως μια ευκαιρία μετατροπής μιας κερδοφόρας ιδέας σε “ευχάριστα” μαθήματα 

δημοκρατικής διακυβέρνησης, δίνοντας την ευκαιρία έκφρασης σε 

περιθωριοποιημένες, ανεξάρτητες φωνές. Ο παραγωγός του Al-Za'im , Mazen Laham, 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
113

  “το κοινό έχει βαρεθεί να βλέπει ανθρώπους της 

πολιτικής σε talk shows  να τσακώνονται και ότι  θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η  

πολιτική με διαφορετικό, πιο διασκεδαστικό τρόπο. Από περίπου οκτακόσιους 

πιθανούς υποψηφίους, δεκαπέντε  επιλέχθηκαν με βάση την προσωπικότητα, τη 

δημογραφική ποικιλομορφία, και την πολιτική ανεξαρτησία.” .Ο  Laham 

παραμερίζοντας τις  επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τους επικριτές του, δηλώνει: “ 

Αν ο λιβανικός λαός, οι ηγέτες και οι πολιτικοί μπορούν να κάνουν ό, τι οι 

διαγωνιζόμενοι , αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία.  Πέρα από την ψυχαγωγία, τα 

τηλεοπτικά πολιτικά reality shows μπορούν να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς 

θεσμούς και να φέρουν την αλλαγή.”
114

 Στα ίδια πλαίσια κινείται στις συνεντεύξεις 

του και ο παραγωγός του Al-Ra'is, Raed Othman,
115

 “Αυτό το πρόγραμμα θέλει  να 

αλλάξει τα πράγματα. Είναι η Αραβική Άνοιξη μας για να μας . Θέλαμε  οι νέοι 

άνθρωποι  να είναι μέρος της πολιτικής ζωής” και συνεχίζει “Ίσως οι απαντήσεις τους 

θα είναι λύσεις για τους πολιτικούς ηγέτες μας” Θέση όμως πήραν και πολιτικοί, όπως 

ο  Hanane Achraoui,
116

 επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της 

Παλαιστίνης (1991-1993)  και μέλος της κριτικής επιτροπής, ο οποίος αναφέρει 

μεταξύ άλλων “ οι νέοι πρέπει να επικρατήσoυν στην πολιτική της χώρας. Οι 

Παλαιστίνιοι ηγέτες είναι αρκετά παλιοί, και θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους στους 

νέους ηγέτες. Η πολιτική μας τάξη πρέπει να αναζωογονηθεί και αυτό το show  είναι 
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ένας τρόπος να γίνει.”
117

 Χαρακτηριστικός είναι ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας των 

κύριων πολιτικών ηγετών του Λιβάνου-και γενικότερα των Αραβικών κοινωνιών-  

κυμαίνεται γύρω στα 70- ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού είναι σαφώς πιο 

χαμηλότερος. “Ακόμα και τα νεαρά πρόσωπα είναι εκπρόσωποι των παλαιών 

πολιτικών δυναστειών: Nadim Gemayel, ο δεύτερος νεότερος βουλευτής του 

Κοινοβουλίου (31 ετών), είναι ο γιος του πρώην πρόεδρου του Λιβάνου Bashir 

Gemayel και ο εγγονός του Pierre Gemayel, ο οποίος ίδρυσε ένα από τα πιο 

σημαντικά κόμματα της χώρας. Το Al-Zaim λοιπόν, στο Λίβανο,   προσπάθησε να 

προσφέρει σε  εκείνους που δεν έχουν οικογενειακές συνδέσεις μια ευκαιρία για να 

συμμετέχουν στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου.” 
118

  

 

Νικήτρια του Al Zaim, η  Maya Terro, μια 27χρονη άνεργη πτυχιούχος οικονομίας. Οι 

σχολιαστές σημείωσαν την ειρωνεία στο ότι  μια νεαρή κοσμική γυναίκα κέρδισε τον 

τίτλο του “ηγέτη” σε μια σεχταριστική και σεξιστική χώρα, σε ένα reality show του 

οποίου το λογότυπο απεικόνιζε ένα άνδρα που φοράει ένα κοστούμι. Ωστόσο, η νίκη 

της βοήθησε να θέσει υπό αμφισβήτηση το στερεότυπο του πως πρέπει να είναι ένας 

“ηγέτης” –ενώ παράλληλα οι καλές αξιολογήσεις  του show απέδειξαν ότι ένα 

ψυχαγωγικό είδος τηλεόρασης μπορεί να προσφέρει περισσότερα πέρα από τον 

εντυπωσιασμό.    

 

Στην πραγματικότητα, αυτά τα reality  ήταν μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι η  

διασκεδαστική Reality TV τίθεται στην υπηρεσία των δημιουργικών νέων και της 

πολιτικής που αυτοί πρεσβεύουν. Το λιβανέζικο κανάλι  Al-Jadeed συζητά το 

ενδεχόμενο να υπάρξει ανάλογη παραγωγή στην Αίγυπτο, ενώ το Maan εξετάζει τις 

δυνατότητες να πάρει την μορφή στην Νότια Αμερική
 119

. Και τα δύο shows έχουν 

                                                           
117 

Yolande Knell, Palestinians elect a new 'president' on reality TV show,  (28/6/2013),  διαθέσιμο στο  
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23103311, (5/9/2014) 
118

 Fernande Van Tets , Political Idol: A new reality television competition is becoming in Beirut and Ramallah , 

(28/5/2013) διαθέσιμο στο 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/28/political_idol_reality_television_middle_east αλλά και Ricky 

Chen, Thinking Outside the Box: Political Reality TV in Lebanon and the West Bank, (18/7/2013)  διαθέσιμο 

στο   http://www.cipe.org/blog/2013/07/18/thinking-outside-the-box-political-reality-tv-in-lebanon-and-the-

west-bank/#.U_ldu_mSy9E, (5/9/2014) 
 
119
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προγραμματιστεί να προβληθούν και του χρόνου, ενώ ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής 

ανέρχονται σε χιλιάδες.  

Επιδιώκοντας τη διασημότητα:  Παραδείγματα πολιτικών εν δράσει 

Nadine Dörries 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε το παράδειγμα της Nadine Dörries, βουλευτής του 

Συντηρητικού Κόμματος, που εμφανιστhke στο reality show “ I'm a Celebrity... Get Me Out 

of Here” στις αρχές Νοεμβρίου του 2012, αφήνοντας το Κοινοβούλιο για ένα μήνα . Άλλοι 

Συντηρητικοί συνάδελφοί της αντιτάχθηκαν στην απόφαση της, και ήταν εξαιρετικά 

αρνητικοί .Ο  αρχηγός των Συντηρητικών Sir George Young δεν είχε ενημερωθεί για την 

απουσία της από το Κοινοβούλιο και το Συντηρητικό Κόμμα την διέγραψε.
120

 Η σειρά 

ξεκίνησε στις 11 Νοεμβρίου 2012, αλλά η Dörries ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που 

αποχώρισε. Μετά την επιστροφή της επέστρεψε και συναντήθηκε με τον George Young, 

συζητώντας για την επανένταξή της στο κόμμα. Ταυτόχρονα δήλωνε στην Daily Mail “Μπαίνω 

στο show , γιατί 16 εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολουθούν. Αντί οι βουλευτές να μιλούν 

σε άλλους βουλευτές στο κοινοβούλιο, νομίζω ότι οι βουλευτές θα πρέπει να πηγαίνουν όπου 

πηγαίνουν οι άνθρωποι” 
121

 ενώ μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι ανέφερε πως δεν 

μετάνιωσε γι αυτή την επιλογή της και πως θα το ξαναέκανε. Τέλος υποστηρίζει 

χαρακτηριστικά για τη διασημότητα που έλαβε το θέμα της: “I’ve got front page of a national 

newspaper, I’m writing the leader page for a very well established political magazine, I’ve 

got a commitment to a regular newspaper column. I ’ve  got exactly what I wanted from this” 

George Galloway 
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 Το σκεπτικό της είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησε ο βουλευτής George Galloway, 

για να δικαιολογήσει την εμφάνισή του στο “Celebrity Big Brother” το 2006 . Ο πρώην 

βουλευτής των Εργατικών αποφάσισε να πάει στην εκπομπή για να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση του κόσμου και να προβάλει ένα αντι-πολεμικό μήνυμα για το Ιράκ. 

Ισχυρίστηκε ότι “οι πολιτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να επικοινωνούν 

με τους ανθρώπους”. Παρόλα αυτά, πολλές φορές απασχόλησε το τηλεοπτικό κοινό όχι τόσο 

για τις πολιτικές δηλώσεις όσο για τον αστείο τρόπο συμπεριφοράς του εντός του 

παιχνιδιού.
122

 Τo show πήγαινε πολύ καλά , αλλά ο Galloway  επικρίθηκε έντονα από  τους 

συναδέλφους του βουλευτές και πολιτικούς αντιπάλους του για παραμέληση των 

Κοινοβουλευτικών του καθηκόντων .Ο βουλευτής  χαρακτηριστικά αμετανόητος, σε 

συνέντευξή του ανέφερε
123

 “Οι  γελοιότητές μου στο Big Brother ήταν στην πραγματικότητα 

οι ίδιες ανοησίες  που οι παρουσιαστές του BBC και οι διασημότητες κάνουν για να σώσουν 

τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη”. Αποτέλεσμα, οχτώ έτη αργότερα όλα φαίνονταν να 

έχουν συγχωρεθεί στον “Gorgeous George”, ο οποίος εξελέγη βουλευτής το Μάρτιος 2012. 

Τον Οκτώβριο του 2013, σε συνέντευξη του
124

 παραδέχθηκε ότι εξετάζει να κατέβει για 

δήμαρχος στο Λονδίνο το 2016.  

Lembit Opik 

Ο πρώην εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών της Βόρειας Ιρλανδίας επιδοκιμάζει 

το lifestyle των διασημοτήτων, ακόμη και πριν χάσει την έδρα του στις γενικές εκλογές του 

2010. Το 2006  εμφανίστηκε στο “ Celebrity Who Wants To Be A Millionaire?” , 

κερδίζοντας χρήματα για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα παιδιών, ενώ εμφανιζόταν  τακτικά σε 

τηλεπαιχνίδια, παίζοντας φυσαρμόνικα ή  σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ως πρώην 

βουλευτής κι αυτός κατευθύνθηκε προς την αυστραλιανή ζούγκλα για να συμμετέχει στο 
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παιχνίδι “I'm a Celebrity... Get Me Out of Here” και  υπερασπίστηκε την απόφασή της 

Dörries να εμφανιστεί στο ίδιο show. Έχασε την έδρα του στο  Montgomeryshire στις 

εκλογές του 2010, η προσπάθεια του να εκλεγεί υποψήφιος δήμαρχος με τους Φιλελεύθερους 

Δημοκρατικούς στο Λονδίνο το 2012,  απέτυχε . Από τότε ασχολείται με τις δημόσιες  

σχέσεις και την ανάπτυξη κατάρτισης σε διάφορες επιχειρήσεις.  Ο Opik  δεν χάνει πάντως 

την ευκαιρία για διασημότητα μιας και έχει κάνει πολλές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές 

εκπομπές . 

Anne Widdecombe 

Μετά την αποχώρησή της από την πολιτική, η  βετεράνος βουλευτής των Συντηρητικών δεν 

έφυγε από τα φώτα της διασημότητας.
125

  Τον Οκτώβριο του 2010, εμφανίστηκε στο reality 

show “ Strictly Come Dancing” του BBC One και  κέρδισε  την υποστήριξη των θεατών παρά 

την χαμηλή βαθμολογία από τους κριτές. H κριτική που δέχτηκε από τον τύπο , μετά από 

εννέα εβδομάδες, ήταν έντονη  και  η Widdecombe αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό, 

αφήνοντας στο show  μια έντονη γεύση  αστείου θεάματος. Σε συνέντευξή της
126

 

αυτοσαρκάζεται και δηλώνει πως δεν μετανιώνει για την απόφασή της να συμμετέχει στο 

show, παρά τις έντονες επικρίσεις και των συναδέλφων της. Η  Widdecombe έχει καταφέρει 

να καθιερωθεί ως παρουσία στη σκηνή, καθώς έκτοτε συμμετείχε  σε πολλές θεατρικές 

παραστάσεις, ενώ υπήρξε κριτής σε άλλο τηλεπαιχνίδι.    

Vincent Cable 

Ο  επιχειρησιακός γραμματέας υπερηφανευόταν για τις ικανότητές του στο χορό, έτσι, μόλις 

λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση της  Widdecombe , ο βετεράνος των Φιλελεύθερων 

Δημοκρατών έλαβε μέρος στη  χριστουγεννιάτικη εκπομπή του “Strictly Come Dancing 
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(2010)”.
127

 Ο Cable, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχω στο φετινό “Strictly 

Come Dancing” . Ελπίζω ότι η συμμετοχή μου  στο σόου , μπορεί να εμπνεύσει κι  άλλους να  

κάνουν  κάτι που πάντα ήθελαν." Ο αρχηγός βέβαια, του κόμματος, Nick Clegg,  σύμφωνα με 

πληροφορίες, 
128

 δεν συμφωνούσε με την εμφάνιση του Cable . Η εκπομπή προβλήθηκε λίγες 

ημέρες μετά τα δημοσιεύματα της Daily Telegraph ότι ο Cable “κήρυξε τον πόλεμο” στην 

αυτοκρατορία του Rupert Murdoch.  
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“Celebrity culture is not something that is being inflicted on an unwilling 

public. Rather, it is a development that people watch and willingly participate 

in.” 

Darell M. West 


