
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Επιστημονική Έρευνα για τις Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 
  

Click on 
 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ,ΕΙ∆ΙΚΩΝ & 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ  
 

Το GPJ έχει 
φιλοξενήσει – μεταξύ 
άλλων – άρθρα 
αρχηγών κομμάτων, 
όπως του Αντώνη 
Σαμαρά, Αλέξη 
Τσίπρα, Γιώργου 
Παπανδρέου, 
∆ημήτρη 
Κουτσούμπα, 
Ευάγγελου 
Βενιζέλου, Πάνου 
Καμμένου,  Αλέκας 
Παπαρήγα, Φώτη 
Κουβέλη,  Υπουργών 
όπως του Προκόπη 
Παυλόπουλου, 
Χρήστου Σταϊκούρα, 
Νάντιας Βαλαβάνη, 
Ευρωβουλευτών 
όπως του Γιώργου 
Κατρούγκαλου, του 
Μανώλη 
Κεφαλογιάννη, 
∆ημάρχων και 
Περιφερειαρχών,  
καθώς και 
δημοσιογράφων 
ακαδημαϊκών, 
ειδικών σε θέματα 
πολιτικής 
επικοινωνίας και 
οικονομίας και 
ερευνητών  
σε θέματα 
κοινωνικής και 
οικονομικής 
πολιτικής 
 

 

 

Η συμμετοχή σου  
μετράει στη ∆ημοκρατία  

της Συλλογικής Βούλησης,  
 

Η γνώμή σου παρέχει  
∆ημοκρατική Υπεροχή και  

Ατομική Συμμετοχή  
 

 

 
Η Info-Communication Research   
έχει διεξάγει παρόμοια έρευνα  

με το καινοτόμο επιστημονικό μοντέλο 
∆ΑΨ με μεγάλη επιτυχία σε 

προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. 
 

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 
2015, 2012, 2009, 2007  

και 2004, στις Νομαρχιακές και 
∆ημοτικές Εκλογές του 2014, 2010, 2006 

και του 2002 καθώς  
και στις ευρωεκλογές  

από το 2000 μέχρι σήμερα. 
 
 

Η Info-Communication 
Research Society (ICRS) 
με τον καθηγητή Γιώργο 
Γκαντζιά σας προσκαλεί  

να συμμετέχετε  
στην έρευνα του 
επιστημονικού και 

καινοτόμου μοντέλου 
«∆υναμική Αξιολόγηση 

Ψηφοφόρων»  (∆ΑΨ) για  
τις Βουλευτικές Εκλογές 
του Σεπτεμβρίου 2015. 

 
 
Η έρευνα για τις Εκλογές 
διαμορφώθηκε με βάση τα 
επιστημονικά κριτήρια του 
επιστημονικού μοντέλου 
«∆υναμική Αξιολόγηση 
Ψηφοφόρων» (∆ΑΨ). 

 
 Στοχεύει στη βελτίωση της 
κατανόησης επιμέρους 
θεμάτων, όπως είναι: 

 η σχέση υποψηφίων, 
ψηφοφόρων και 
∆ιαδικτύου, 

  η χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην 
προβολή και προώθηση 
των υποψηφίων,  

 η αξιολόγηση 
συγκριτικών και 
ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων 

 η δημιουργία της 
«ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας» και η 
συμμετοχή στις εκλογές 

 τα  «ψηφιακά πολιτικά» 
κόμματα και η αξιοπιστία 
τους 

 ο «ψηφιακός 
υποψήφιος» και η 
ψηφιακή συμμετοχή του 

 η κυβερνο-ασφάλεια  
 το ψηφιακό σύστημα 
προβολής των εκλογών 
  

 

 

 

H συμμετοχή σου  
είναι σημαντική,  

η γνώμη σου μετράει, 
η άποψη σου  

συμβάλλει στην αλλαγή  
 

Η μεθοδολογία της Έρευνας  
για τις Εκλογές διαμορφώθηκε  
με το καινοτόμο μοντέλο ∆ΑΨ 

(∆υναμική Αξιολόγηση Ψηφοφόρων)  
και απευθύνεται  

σε όλους τους ψηφοφόρους  
(πολιτικοποιημένους και 
κομματικοποιημένους)  

των Βουλευτικών Εκλογών 
 του Σεπτεμβρίου 2015. 

 
Τα αποτελέσματα  

των επιστημονικών ερευνών  
του μοντέλου ∆ΑΨ συμβάλλουν  

στην καλύτερη κατανόηση  
της εκλογικής  

συμπεριφοράς των ψηφοφόρων, 
στην αξιολόγηση της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας  
και στην αξιοποίηση των 

συγκριτικών και ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων των υποψηφίων 
και των πολιτικών κομμάτων  

στην εποχή  
της ψηφιο-επικοινωνιακής 

παγκοσμιοποίησης. 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  
Η Info-Communication Research Society (ICRS) 

σας προσκαλεί να συμμετέχετε   
στο επιστημονικό ερωτηματολόγιο  

για τις Βουλευτικές Εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015   
 

 
Click on 

 
το οποίο είναι αναρτημένο στον παγκόσμιας 

 απήχησης ηλεκτρονικό Κόμβο (Portal)  
Greek Elections Portal 

www.eklogesonline.com  
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